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242e POSTZEGELVEILING 

te 's-Gravenhage in 
Grand Hotel Central 

2 OKTOBER 1962 

's avonds te 19.30 uur: 
Nederland en O.R., Engros, 
Restanten 

3 OKTOBER 1962 

's middags te 13.30 uur: 
Nederland emissie 1852 

3 OKTOBER 1962 

's avonds te 19.30 uur: 
Europa en Overzee 
In deze veiling is beslist iets van 
uw gading bij. Vraagt zo spoedig 
mogelijk de veilingcatalogus. 

Voor onze 243e Postzegelveiling 
kunt u nu inzenden. Deze veiling 
wordt volgens de zo juist uitge
komen nieuwe catalogi 1963 ge
catalogiseerd. 

De zo juist verschenen SPECIALE 
CATALOGUS N.V.P.H. 1963, wordt u 
na ontvangst van ƒ 3,36 op onze giro
rekening 420875 franco toegezonden. 

J. K. RIETDIJK n.v. 
LANGE POTEN 15A — DEN HAAG 

KUK! ^ , j vî iLLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — P A K K E T T E N — M E N G S E L S 

K I L O G O E D 

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

• P O S T Z E G E L S 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 . Aantrekkeli jke 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. 

• M E N G S E L S ( K I L O G O E D ) op papier. 
• V O O R O N Z E KLEI N H A N DEL wensen wi j eveneens 

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

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeurige aandactit zal hebben. fO-

VRI] OP AANVRAAG. Onze nieuwe inl^oop-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 Amerika's grootste en best bekende importeur: 

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

Voor onze eerstvolgende 

v e i l i n g 
kan nog goed materiaal worden in
gezonden tot 30 september 
Spoedige contante afwikkeling 

Haast U 

hekker 's 
po si zeg el handel 

Bloemendaal 
Kieverlaan 97 
Tel. (02500) 5 61 54 



SPAANS KILOWAAR!! 
Zo|uist ontvangen, onafgeweekt en ongesorteerd' Modern goed Alles wordt voor de hand afgewogen' Per % '^■'o slechts f 12,50 plus 
70 ets porto Eveneens jurst ontvangen 100 verschillende Portugal, bijzonder mooi, slechts f2,95 Verder nog 200 Portugal, een pracht
samenstelling, toch maar voor f8,45 Ons grote reclameartikel 100 verschillende grootformaatzegels van China, w o Gigantzegels, Rode 
Kruis, etc , etc , werkeli|k iets fantastisch voor slechts f3,45 

EVENEENS JUIST ONTVANGEN 
Partij stroken (zeer dun papier') van de Poolse pakketpost, op elke strook dikwijls 8 to t 10 zegels Enorm veel hoge waarden 
luchtpost, o a tientallen 5 Zloty's (Yvert N F f 3 ,—) 
Oorspronkelijk aan ons verzonden in postverzegelde kilodozen, door het vervoer echter volkomen gekraakt' Wij wogen alles 
opnieuw in partijen van J4 kilo Deze gaan thans weg voor slechts f 18,95 franco 
U S A Bankpost, onafgeweekt en ongesorteerd' Allemaal grootformaat hennnenngszegels der laatste maanden' Een ongelooflijk 
mooi sortiment voor weinig geld (Uitsluitend bijzondere zegels) Alles wordt voor de hand afgewogen Vele vondsten' Per 50 
gram slechts f6,95 

50 verschillende RUIMTEVAART' Ondanks de enorme hausse in Ruimtevaartzegels verkopen wij nog tegen „weggeef'prijzen Sommige 
soorten zijn reeds onvindbaar, bij ons nog in de collecties aanwezig' Allemaal zegels welke binnenkort guldens per stuk opbrengen' Zo
lang de voorraad strekt slechts f6,95 f ranco" ! 

200 verschillende België, waarbij zeer lastige zegels, alleen bij ons slechts 
300 verschillende België, een werkelijk schitterend pakket met enorm veel 

,,beeld"zegels, herinneringszegels enz enz Een sprookje' Pak mee 
100 verschillende België, alleen grootformaat, plaatjeszegels" Formidabel' 

Zoiets zag u nog nooit Alleen bij ons slechts 
100 verschillende MONACO' U weet niet wat u ziet' Schitterend mooi' 

Enorm veel motiefzegels, veel sport ' Toch gaan ze maar weg voor slechts 
100 verschillende SAN MARINO' Postfrrs, bijna allemaal grootformaat

zegels' Bloemen, dieren, sport, enz, enz Een enorm pakket voor 
slechts 

Yi kilo U S A , met veel grootformaat gedenkzegels 
% kilo MODERN NOORWEGEN, onafgeweekt, véél gedenkzegels" 
% kilo MODERN ZWITSERLAND, onafgeweekt 
% kilo HONGARIJE, poststroken' Mooi' 
% kilo BELGIË SPOORWEG! Op de originele vrachtbriefknipsels, enorme 

cataloguswaarde, prachtig modern sortiment' 
Va kilo FRANKRIJK (onafgeweekt) met vele hennnenngszegels 
1 kilo TSjECHOSLOWAKIJE (postverzegeld) 
% kilo NIEUWZEELAND met gedenkzegels 
V̂  kilo POLEN' Zeldzaam mooi, bijna allemaal bijzondere grootformaat

zegels, veel hoge waarden' 
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verschillende België, zeer mooi, slechts 
verschillende Duitsland, een koopje voor slechts 
verschillende Duitsland, zeldzaam mooi, gaan weg voor 
verschillende Zweden, prachtig' Pak maar mee voor 
verschillende Tsjechoslowakije, een lust voor het oog' Slechts 
verschillende Tsjechoslowakije, iets aparts, bijna een land compleet' 
Koopje 
verschillende Turki je ' Mooi' Alleen btj ons voor 
verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN (zeer mooi) 
verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN (iets geweldigs') 
verschillende Beieren, iets moois voor slechts 
verschillende EGYPTE, prachtige collectie 
verschillende PHI LIPPIJNEN, bijna allemaal grootformaat gedenk
zegels" Een lust voor het oog, slechts 
verschillende EGYPTE' Prachtige collectie met het modernste goed 
erbij (grootformaat') Een nieuwe collectie, méar voor de oude prijs 
van slechts 
verschillende COLUMBIA' Bijna allemaal grootformaatzegels Werke
lijk iets ENORMS' Bloemen, vlaggen. Christelijke motieven. De rest 
IS bijna allemaal luchtpost' Zeer hoge waarde Zoiets moois zagen 
WIJ maar zelden' Bij ons voor slechts 
verschillende OostDuitsland, weggeefpnjs 

,. „ zéér mooi' 
„ „ alleen grootformaat' 

Een droom gelijk' Dieren, sport, bloemen, enz Slechts 
idem van Roemenie, zeldzaam mooi' 
verschillende grootformaat gedenkzegels Tsjechoslowakije, veel sport ' 
Koopje 
verschillende San Marino, postfns, bijna allemaal grootformaatzegels, 
bloemen, dieren, sport, enz Een enorm pakket voor slechts 
verschillende GROOTFORMAAT TSJECHOSLOWAKIJE, allemaal 
herinneringszegels Veel bloemen, planten, dieren, sport, auto's, 
schepen enz Zoiets kocht u nog nimmer voor slechts 

f 2,95 

f 6,45 

f 3,50 

f 12,95 

f 6,95 

f 12,50 
f 12.50 
f 12,50 
f 12,50 

f 12,50 
f 12,50 
f 18,95 
f 2 0 . — 

f 18,95 

f 11,35 
f 6,95 
f 23,75 
f 28,50 
f 19,50 

f 6 8 , — 
f 9.75 
f 1 0 . 
f 2 5 . 
f 4,90 
f 5.75 

f 8,50 

f 5,75 

f 5,75 
f 1 
f 6,95 

f 5,95 

f 4,95 

f 4,95 

f 6,95 

f 12,50 

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

G J te Oisterwijk 

„ de inhoud heeft ten volle aan mijn verwachtingen beantwoord, in uw 
advertentie stond geen woord te veel" 

B W te Arnhem 

30 verschillende zegels van GHANA, mooie afstempeling, meest complete 
series met hoge shillingwaarden (o a 1/, 1/3,1/6, 2/, 2/6, 5/ en 10/) 
ENORM HOGE CATALOGUSWAARDE' (o a complete voetbalserie 
IS aanwezig') NU BIJ ONS SLECHTS f 15,— 

100 verschillende GROOTFORMAAT herinneringszegels van FRANKRIJK 
waarbij veel postfns Thans slechts f 8,95 

500 verschillende FRANKRIJK, ontzettend veel grootformaatzegels Juist 
iets voor u' Gaan weg voor f 22,75 

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

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

1000 „ „ bijna een land compleet voor het koopje van f 19,95 
150 „ Japan, idem f 2,— 
100 „ NieuwZeeland, een wonderbaarlijk mooi pakket met 

enorm veel hennnenngs en toeslagzegels, slechts f 6,75 
100 verschillende grootformaat van HONGARIJE, buitengewoon mooi, 

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

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

En nu voor diegenen die iets willen verdienen 
G O L I A T H  P A R T I J E N , zorets kocht u nog nimmer' Ruim f 100,— 
handelswaarde voor slechts f 25,— 

franco 

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

>^kilopakketten G E M E N G D B U I T E N L A N D , ongesorteerd en onafge
weekt' Vele vondsten' Zeer modern goed Naar schatting 2500 (tweeen
eenhalfduizend') exemplaren per pakket Slechts voor 50 gegadigden 
hebben wij 1 pakket beschikbaar Ze gaan de deur uit voor f 12,50 en 70 ets porto 

ZOJUIST VERSCHENEN 

De speciale catalogus *63 voor Nederland en overzeese rijksdelen 
Talrijke prijsherzieningen (verhogingen) Pnjs slechts f 3 , — plus 36 ets porto 

YVERT '63 
Deel I Frankrijk 
Deel II Europa 

f 4,15 Deel III Overzee f 19,50 
f 15.30 Compleet 3 delen f 38,95 

plus porto 

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

POSTZEGELENGROSHANDEL 

H. FIORANI 
A F H A A L A D R E S S E N : 
voor Amsterdam en omstreken Pekelharingstraat 13, AmsterdamO Tel 59428. 
Voor Den Haag en omstreken Pnmulastraat 19, Den Haag Tel. 362348 

POSTORDERADRES: 
(alléén bi| vooruitbetaling of rembourszending) Beatrixlaan 9, De Kaag (Post Abbenes). 
Tel (02534)397. Postgiro 41511 t n v I J Mark 
W I J nemen ook bundel en massawaar in betaling! Vraagt onze inkooplijst. 



Bent U verzamelaar! 

Enzelse 

1 
• 

Hier IS uw kans om op bijzonder goedkope wiiie uw verza- 1 
meling te vergroten in waarde 

Wil offreren 
kolonies lots. cat. waarde van NF 100.- voor slechts f 20.- gebru ik t -

ongebru ik t . 
Scandinavia lot«, eat waarde van NF 100.- voor slechts f 25,- ongebru 
Verder' 

gebruikt 
136/38 
156/58 
186/88 
189/91 
200/02 
209/12] 
214/17 
225/28 
234/39 
240/45 
246/50 
251/52 
269/70 
271/74 
278/81 
282/86 
287 
303 
305/08 
311 
312/13 
314 
315/16 
317/18 
319 
320 
321 
322 
323 
324/25 
326/30 
331 
332 
333 
334/37 
338/40 
341 

FINLAND 
1,50 
3,50 
2,— 
3,25 
7,— 
4.— 
2.25 
4,25 
1,75 
1.75 
2.75 
0.25 
0.30 
1.40 
0.65 
2,25 
0,15 
0.15 
0,85 
0,15 
0,40 
0.15 
0.25 
0,35 
0.15 
0.15 
0.15 
0,50 
0,20 
0,40 
1.75 
0.25 
0.25 
0,30 
1,50 
1.50 
0,25 

gebruikt 
342/43 0,70 
343a 10,— 
344 0,10 
345/48 2,— 
349/51 1,35 
352/53 2.25 
354/55 1,60 
356/58 1,20 
359 0,80 
360 0 35 
361 0.35 
363/67 0,30 
368/70 1,50 
371/73 0,45 
374 0.25 
375/77 1.45 
378 0,20 
379/81 1,75 
382/83 1,20 
384/87 0,25 
388/89 1,20 
390/92 2,— 
393 0,25 
394 0,25 
395 0,75 
396/98 2,— 
399 0,20 
400 0,20 
401/03 2,— 
404 0,30 
405/07 1.75 
408/15a 0,50 
416 0,30 
417/19 1,45 
420 0,30 
421 10,— 
422/23 0,50 

gebruikt 
424 0,30 
425 0,30 
426/28 1,60 
429 0,30 
430/32 1,60 
433/35 0,70 
436 0,30 
437 0,15 
438 0 25 
439 6,50 
440 0,40 
441/43 1,60 
444 0,30 
445/46 2,— 
447 0,20 
448/51 1,70 
452 0.30 
453 0,40 
454 0,15 
455 0,25 
456 0,25 
457 0,25 
458/60 1,45 
461 0,25 
462 0,35 
463/65 1,80 
466 0,30 
467 0,30 
468 0,30 
469/70 0,75 
471 0,35 
472/74 1,60 
475 0,40 
476 0,25 
477/79 1,60 
480 0,05 
481 0,35 

gebruikt] 
482 
483/84 
485 
486/88 
489 
490 
491 
492 
493/94 
495 
496 
497 
498/99 
500 
501/02 
503 
504/06 
507 
508 
Aho 
Jarnfelt 
spaarbank 
standaard 
T B C 
Bouw
commissie 
100 1 spoor 
grondrecht 
125i Helsin 
Douane 
Handelsban 
Lp 3 
Lp 4 
Lp 5/6 
Lp 7 
autobus 1/5 
autobus 6/9 

Vele andere nummers in voorraad, ook de A-nummers. gebruikt en ongeb 
echter in te klein aantal om op te nemen m deze advertentie 
Behandeling mancolijsten Scandinavia en Q Elizabeth II 

A 
LJ H 
P.O.B. 

O r d e r s v ia luchtpost , zeepost of g i ro 34 46 23 

^ POSTZEGELHANDEL ® 
eik.mi i^iimem 

k t 

0,35 
0 40 
0 50 
1.45 
0,35 
0,35 
0.35 
5,— 
1 , — 
0,35 
0,35 
0,35 
0,40 
0,35 
1,25 
0,25 
1,45 
0,25 
0,05 
0,25 
0,25 
0,25 
0.25 
1.45 

0,25 
0,75 
0,30 

Cl 0,35 
0.35 

c 0.35 
2.— 
2,— 
0,75 
0,50 
8,50 
4.— 

ru ik t . 

r 
U88 - CLARKSON - O N T A R I O - C A N A D A 

Voor zichtzendingen von 

NEDERLAND en OVERZEESE RIJKSDELEN 
FRANKRIJK na 1940 
ZWITSERLAND, SPORT 

is dit uw adres 
Mmimumafname f 10,— Bii een aankoop boven ƒ 25,—, 5 % korting 
De zendingen zijn zowel voor de heen- als retourzending door ons 
gefrankeerd. 
W I J verzorgen de nieuwtjes van de gehele wereld Gaarne zullen wij 
ook u de nieuwtjes van uw verzamelgebied leveren Levering op zicht, 
betaling binnen 14 dagen na ontvangst 
17 sept. as. Nieuw-Guinea Sociale Zorg „Schaaldieren" 
Prijs per serie postfris 
idem gebruikt 
idem op F D C. 
Bovenstaande prijzen zijn netto Bestelling boven f 5, 

f 1,15 
f 1.25 
f 1.70 

portvri j 

Postzegelhandei J. van MASTRIGT 
Wm. Buytewechstraat 222b 
Telefoon (010) 5 87 22 

ROTTERDAM-6 
Giro 66 U 78 

Geef NU aan het RODE KRUIS 

I I V H O U U 
van dit nummer 

Praga 1962 — A.IJ P 353 
Bekertoernooilezing 1962 te Arnhem (3 en slot) 354 
Beeldfilatelie 356 
Personalia 358 
Jeugdfilatelie 359 
Tentoonstellingen en ruildagen 360 
Voor uw boekenplank 361 
Agenda 363 
Nederlandse correspondentie 364 
Ingezonden 366 
Waarom postzegels op luminescerend papier? 367 
Nederland 368 
Ned Nieuw-Guinea, Unie-Staten, Ned.-Indie 

en Rep. Indonesia 369 
Luchtpost 369 
Stempels 370 
Postwaardestukken 371 
België 372 
Suid-Afrika . .' 372 
WIJ lazen voor u 373 
Brief uit Londen 374 
Strip van driemaal 50 cent 1867 met stempel 

„aangetekend" 375 
Nieuwtjes van deze maand 376 
Bonds- en verenigingsnieuws 379 

BINNENKORT VERSCHIJNEN DE NAVOLGENDE 

CATALOGI 
speciaal cat Ned & O G 
Yve r t deel 1 - Frankrijk & Geb 

deel 2 - Europa 
deel 3 - Overzee 

M iche l : Duitsland 
Europa 
Overzee verschijnt om de 2 jaar' 

Zums te in ' Zwitserland 
Benco - Israel 
Stanley Gibbons - Engeland & O G. 
Thiaude • Frankrijk & Gebieden 

f 3.— 
f 4,15 
f 15,30 
f 19.50 
f 5,15 
f 22,50 

f 1.25 
f 2,25 
f 14.50 
f 3.75 

Bo rek : Duitsland ƒ2.95 - Frankrijk f 2.75 - Belgte & Luxemburg f2,50 - Griekenland 
f 2,75 - Engeland f 2, Italie/Vaticaan f 2.75 - Oostenrijk f 2, Scandinavië ƒ 2,75 
- Spanje/Portugal f2,75 - Tsjechoslowakije f2,50 - Zwitserland/Lichtenstein f2, -
Australie/Nw Zeeland f 2, Canada/Nw Foundlandf 2, India f 1, Israel f 1 , — 
Globus: Zwitserland/Lichtenstein f 1,75 - Duitsland f 2,25 - Oostenrijk ƒ 1,50 -
Scandmavie f 2,50 - Europa/UNO ƒ 1 . — 
Ru imtevaar t (Duits) f 3.50 
spec catalogus Indonesië f 1,50 
Spaanse catalogi betr * Sport - Flora - Fauna 

De supplementen op de Yvert-catalogus worden u 1 0 x per jaar toegezonden af7,50 
en de suppl op de Michel-catalogus ä f8,50 

EUROPA-zegels zijn reeds verschenen, of komen uit wanneer dit blad u heeft be
reikt , gaarne zullen wij uw adres toevoegen aan de vele, die wi j voor de gehele 
serie hebben genoteerd De abonnees betalen kostprijs plus 1 0 % . Mochten on
verhoopt zegels van landen niet op regelmatige wijze te betrekken zijn, d w z . tegen 
normale prijs, dan wordt eerst met gegadigden overlegd, of tot aankoop zal worden 
overgegaan. 

Albums, stockboeken en f d c -albums hiervan leveren wij de bekende merken tegen 
de bekende prijzen, binnenkort komen wij met een combinatie uit van banden, waarin 
bij elkander passende blanco bladen, insteekbladen en f.d c-pockets, uitwisselbaar 
en in elke gewenste samenstelling 

Inlichtingen hierover kunt u op aanvraag verkrijgen. 

INTERNATIONALE POSTZEGELHANDEL AMSTERDAM N.V. 

^/ INTEftPA f f 

N.Z. Voorburgwal 322 - Amsterdam - Tel. 020-66875 - Giro 591272 



^lederlandsch maandblad voor 

ilatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

Correspondentie over 
rubrieken naar de 

onderscheidene redacteuren 

HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 
Bronsteeweg 86, Heemstede 

Telefoon (02500) 3 63 40 

ADMINISTRATEUR J. C. NORENBURG 
Welgelegenlaan 71, Driebergen 

Telefoon (03438) 21 62 

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

Telefoon 17450 (5 liinen) - Postgiro 37758 

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

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

Hyacintplein 5, Breda - Giro 344900 

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling) 

franco per post per jaar f 10,-
Afzonderlijke nummers lopende jaar 

en voorgaande jaar f 1,— 
Nummers van vorige jaargangen 

voor zover voorradig 
per nummer voor 1958 f 0,25 

vanaf 1958 f 0,35 alles plus porti 

39e jaargang - sept. 1962 (456) 

PRAG A 1962 - AU P. 
Wij achten het een eer onze lezers te kunnen meedelen, dat 

onze hoofdredacteur is gekozen in het bestuur van de Associa
tion Internationale des Journalistes Philatéliques, een nieuwe 
internationale organisatie, die in Praag is opgericht door een 
congres van 47 filatellstische journalisten uit zestien verschillen
de landen. 
De organisatie zal nauw samenwerken met de Federation Inter
nationale de Philatelie en wenst zich onder haar patronaat te 
stellen. Het bestuur is als volgt samengesteld: 
voorzitter: 
vice-voorzitters 

secretaris: 
penningmeesters: 

Pierre Seguy (West-Duitsland); 
Imre Varatni (Hongarije) en 
Ernest Kehr (USA); 
Edgar Lewy (Groot-Brittannië); 
Otto Hornung (Tsjechoslowakije), voor de 
oostelijke en 
Albert Boerma (Nederland) voor de westelijke 
landen. 

De statuten van de nieuwe organisatie zijn door het congres 
goedgekeurd. Deze voorzien onder meer in een Raad van Advies 
van ten minste zes leden, die tijdens de Melusina in Luxemburg 
zal worden gekozen en een Ereraad van Toezicht, waarin zijn 
gekozen: de heren Werner (Joegoslavië), Jean Yvert (Frankrijk) 
en G. B. Lindberg (Zweden). Het congres, dat daags na de 
opening van de internationale tentoonstelling PRAGA 1962 begon 
en twee dagen duurde, heeft verder besloten drie commissies 
van drie leden, die rapporten hebben uitgebracht over: 1. inter
nationale samenwerking tussen de vakgenoten, 2. maatregelen 
tegen ongewenste-uitgiften en 3. documentatie van filatelistische 
literatuur en bibliografie te laten voortbestaan. 

Het is duidelijk dat onze vertegenwoordiging in deze internatio
nale organisatie, waarin zowel oostelijke als westelijke filatelis
tische schrijvers zijn verenigd, het aanzien weerspiegelt dat de 
Nederlandse filatelie in het buitenland geniet. Onze internationale 
contacten, tot dusver grotendeels onderhouden op papier, komen 
nu in de sfeer van de persoonlijke betrekkingen, hetgeen van 
onschatbaar belang is voor een goede internationale samen
werking. 

Wij spreken dan ook de wens uit dat deze nieuwe organisatie 
haar arbeid zal kunnen voortzetten in een geest van saamhorig
heid tussen alle vakgenoten en ten profijte van de filatelie in 
de gehele wereld. 

^ RAAD VAN BEHEER 
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Bekertoernooilezing 1962 
te Arnhem (3 en slot) 
Enkele beschouwingen door een Hederlandse 
verzamelaar over de Eofilatelie van België 

door J. F. Cleij 

t3 
73. Gedeelte van een brief van Gent naar Waes

munster, pai'is de Waes, van 25,5.1831 (Belgische 
onafhankeliikheid) met Belgisch dubbelrinqsiempel 
GAND met dag, maand en i^araanduidlng. 

14. Brief van Brussel naar 'sHertogenbosch (Bois 
Ie Due) van 31.1,1841 (Belgische onafhankeliik' 
heid) met dubbelringstempet BRUXELLES afgedrukt 
in blauw, met rechtstaande maandaanduidïnq. 
(Stempel is kleiner dan dat van afbeelding 13). 

/ 

f '^y/^f^/i 

^^\A^f^/ ^^3 

«a ^ ■ ^   ' I ^  / . 
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5. DE BELGISCHE ONAFHANKE
LIJKHEID (18301849) 

Einde 1830 begint de Belgische op
stand en verklaart België zich onaf
hankelijk. In 1831 beleven we de Tien
daagse veldtocht. De grote mogend
heden interveniëren. We krijgen de 24 
artikelen van 1831, het tractaat van 
1833 en het eindverdrag van 1839. Bij 
dit verdrag komen een aantal Lim
burgse steden als Roermond, Venlo, 
Weert en andere weer onder Neder
lands gezag. 

Spoedig na de onafhankelijkheids
verklaring worden in België de stem
pels van het Nederlandse type vervan
gen door Belgische dubbelringstempels 
met jaartal (in Brussel al in oktober 
1830) (afbeelding 13). Vanaf 1838 maken 
deze plaats voor kleinere dubbelring
stempels, eerst met rechtstaande (af

beelding 14), daarna met cursief (af
beelding 15) staande maand en vanaf 
1840 verschijnen enkelrondstempels 
(afbeelding 16). 

De kleinere kantoren, de zogenaamde 
bureaux de distribution krijgen alle 
een klein type enkelrondstempel zon
der jaartal (afbeelding 17). Enkele ka
rakteristieken die ik aan deze periode 
wil vastknopen, zijn de volgende: 

1. Alle plaatsnamen zijn in de Fran
se taal. We krijgen weer Bruxel
les, Anvers, Namur enzovoort. 

2. Vanaf de invoering der kleine 
dubbelringstempels, geeft de stem
pelkleur de status van het kantoor 
aan. Alle stempels van het hoofd
postkantoor Brussel, óók de niet 
door mij genoemde stempels, zoals 
die voor gefrankeerde stukken. 

75. Gedeelte van een brief van Lokeren naar 
Heeswi'ik van 75,72.7847 (Belgische onafhanke

liikheid) met klein dubbelrinqstempel LOKEREN, 
afgedrukt in rood, met cursief staande maandaan

duidïnq. 

16. Brief van Antwerpen naar Maashees van 
14.8.1844 (Belgische onafhankelijkheid) met onder 
andere enkelrondstempel ANVERS, afgedrukt in 
rood. 

17. Gedeelte van een brief van Witlebroeck naar 
Heesv^ilk van 31.12.1847 (Belgische onafhanke

lijkheid), met onder andere het kleine enkelrond

stempel van het distributiekantoor WILLEBROECK, 
afgedrukt in zv/art. 

18. Gedeelte van een brief van 'sGravenhaqe 
naar Roermond (Ruremonde) van 14.8.1837 (a), 
met als aankomststempel hel Belgische dubbel

rondstempel RUREMONDE (b). 

19. Service rurale. Gedeelte van een briet van 
St. Gillis naar Belsele van 29.11.1860 met hef 
zwarte letterstempel V (uit de brievenbus van 
St. Gillis), hel rode stempel CC (correspondence 
canfonale) en hef dubbelringstempel St. Nicolas, 
het postkantoor in de omqevinq van St. Gillis, in 
rood afgedrukt. 

15 

4.... 
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administratieve stempels en an
dere, zijn blauw. Alle andere 
postkantoren stempelen rood en 
de kleur voor de distributiekan
toren is zwart. 

3. Gedurende een aantal jaren, tot 
het eindverdrag van 1839, hebben 
een aantal kantoren in Nederlands 
Limburg, Belgische stempels ge
bruikt. We kennen bijvoorbeeld 
Ruremonde (afbeelding 18 a en 
b), Fauquemont (= Valkenburg), 
stempels die ook na 1839 nog ge
durende een bepaalde tijd in ge
bruik zijn gebleven. 

Één bepaald aspect uit de periode na 
1830 wil ik nog even belichten, omdat 
wij dit, als gevolg van het enkele jaren 
geduurd hebbend Belgisch beheer, ook 
in Nederlands Limburg kermen, name

lijk de plattelandspost, de service ru
rale. In vele kleine gemeenten bevond 
zich geen kantoor, wel echter een brie
venbus. Elke dag maakte een bode per 
voet, vanuit een in de omgeving liggend 
postkantoor een tournee langs deze 
brievenbussen in de verschillende ge
meenten. Hij haalde de brieven uit de 
bus en zette, met een zich in de bussen 
bevindend stempeltje, een letterstem
pel op de brieven. Zo'n voettocht was 
een twintig tot veertig kilometer lang. 
Als voorbeeld: in het land van Waas, 
waarvan St. Niklaas in die tijd het 
ontvangkantoor was, ging de besteller 
's morgens eerst naar Nieuwkerken 
(letter Z), vandaar naar St. Gillis (V), 
St. Pauwels (S), Kemseke (T), Stekene 
(R), Sinaay (Q) en Belsele (P) en van
daar tegen de avond terug (afbeelding 
19). 

Dames en heren, ik heb in deze twin
tig minuten de eoftlatelie van België 
alleen in grote lijnen kunnen vertellen, 
en eigenlijk nog niet eens. Ik heb daar
bij getracht, de markantste zaken en 
het verband met de Nederlandse stem
pels te noemen. 

Awel, ik heb echt niet de illusie, dat 
iedereen nu ook Belgische afstempe
lingen gaat verzamelen. Wel zou ik u 
op iets willen wijzen. Wanneer u door 
toevallige om,staridigheden ook eens iets 
iru handen krijgt, wat niet tot uw nor
male verzamelgebied behoort, doe het 
dan niet zonder meer van de hand, 
m,aar zoek het uit. 

Onbekend is onbemind, maar onbe
mind is óók interessant! 

'Ik dank u. 

355 



W. H. Lutkeveld 
Bestuurslid van de 
vereniging 
„De Beeldfilatelist" 

(1) 

Tien jaar geleden richtte een zeventigtal enthousiaste beeldverzamelaars in 
Nederland een vereniging op, die zich ten doel stelde het postzegel-beeld-
verzamelen op een hoger plan te brengen. Deze vereniging heeft thans bijna 
vierhonderd leden. 

Doch Nederland telt veel meer beeldverzamelaars. 
Toen dan ook de redactie van dit Maandblad ons vroeg, in haar blad meer 

uitvoerig de beginselen van de beeldfilatelie te bespreken, hebben wij niet 
lang geaarzeld aan dit verzoek te voldoen. 

Herhaaldelijk blijkt, dat er zeer verwarde begrippen heersen omtrent de 
beeldfilatelie. 

BESLOFILATEUe 
Het is verheugend, dat de laatste jaren steeds meer be

grip en goodwill voor de beeldfilatelie is ontstaan. Toen 
deze nieuwe verzamel wij ze haar intrede deed, waren er, 
volkomen verklaarbaar, geschilpunten hoe de beeldfilatelie 
beoefend diende te worden. Deze geschilpunten zijn nage
noeg alle opgelost. Er werden richtlijnen ontworpen, die 
thans internationaal zijn aanvaard. 

Niet geheel onverdiend werden de beeldverzamelaars een 
tiental jaren geleden wel eens aangeduid als plaatjesver
zamelaars. Verschillende beeldverzamelingen die in die da
gen op tentoonstellingen te zien zijn geweest, waren hieraan 
schuldig. Albumbladen die door allerlei teken- en schilder
werk meer op schilderijtjes leken dan op een postzegelver
zameling, albumbladen verlucht met kranteknipsels, foto's, 
gedroogde bloemen, gedichten, spreuken enzovoort deden 
de beeldfilatelie veel kwaad. 

Doch zij, die in de gelegenheid waren tijdens de laatste 
Bondsdagen te Arnhem, de in Musis Sacrum tentoongestel
de beeldverzamelingen te bekijken, kunnen toch moeilijk 
tot een andere conclusie gekomen zijn, dan dat hier het werk 
van een aantal ernstige filatelisten te bewonderen viel. 

Dergelijke verzamelingen verdienen een waardige plaats 
tussen de verzamelingen, opgezet volgens oudere en andere 
principes. 

De beeldfilateliie is wel eens aangeduid als een modegril, 
die vanzelf weer zou verdwijnen. Wij weten, dat de beeld
filatelie een degelijker fundering heeft dan een modegril. 

De afbeeldingen op de postzegels zijn de logische oorzaak 
van het ontstaan van de beeldfilatelie. 

Wanneer wij de afbeeldingen op de zegels, uitgegeven 
tot ongeveer 1900, bekijken, dan is de aanleiding tot beeld-
verzamelen nagenoeg nog afwezig. Toen echter in het begin 
van deze eeuw, de postdirecties der onderscheidene landen 
de postzegels gingen zien als een prachtig middel om over 
de gehele wereld bekendheid te geven aan hun geschie
denis en cultuur, de voortbrengselen, het natuurschoon, de 
ontwikkeling van hun techniek en ook de politiek in de af
beeldingen haar intrede deed, was de geboorte van de 
beeldfilatelie iets, dat niet uit kon blijven. 

Waarom doen wij aan beeldfilatelie? 
Er is voor ons maar één antwoord: omdat wij ons tot 

deze wijze van verzamelen aangetrokken voelen. 
Argumenten, dat het voo'' nieuwe verzamelaars onbegon

nen werk is een gedegen landenverzameling op te bouwen, 
of welke andere motivering ook, waarom men aan beeld
filatelie doet, komen pas op de tweede plaats. 

De filatelie biedt meer mogelijkheden. Na de laatste we
reldoorlog zijn nieuwe staten ontstaan, die als nieuw verza-
melgebied voor beginners, evenzeer aantrekkelijk kunnen 
zijn. 

Toch willen wij op een ons inziens belangrijk winstpunt van 
de beeldfilatelie wijzen, namelijk, dat de beeldfilatelisten 
belangstelling moeten hebben voor alle zegels die over de 
gehele wereld uitkomen. 

Liefhebber^ 
Wij willen uw aandacht vragen voor de naam beeld-fila-

telie. 
In het verleden hebben wij meer dan eens moeten horen, 

dat onze wijze van verzamelen niets met de filatelie uitstaan
de had. U moet ons verontschuldigen, dat wij niet in dis

cussie treden over de betekenis van het woord filatelie. 
Hierover is reeds veel gezegd en geschreven. Met uitzon
dering van het „zinloos vergaren en bewaren" van post
zegels, omvat voor ons het begrip filatelie alles wat te ma
ken heeft met onze hobby: het verzamelen van postzegels. 

Liefde voor de postzegels. Hun die menen verschil te 
moeten maken tussen filatelie en postzegels verzamelen, 
die spreken van „zuivere" filatelie en wat er ten aanzien 
hiervan nog meer ter tafel gebracht kan worden, zouden wij 
willen zeggen, zich er wel op te bezinnen, dat de filatelie 
in de eerste plaats een LIEFhebberij is. Een liefhebberij 
die tot ontspanning en genoegen moet dienen en die ieder 
op zijn eigen wijze moet kunnen beoefenen. De beginners 
onder ons en ook de gevorderde verzamelaars doen er uiter
aard verstandig aan te luisteren naar de voorlichting die de 
meer ervaren filatelisten ons verschaffen. 

Doch de filatelie omvat meer dan alleen het verzamelen 
van postzegels. Ook het verzamelen van afstempelingen 
en poststukken behoort hiertoe. 

Ook bij de beeldfilatelie beperken wij ons niet tot de post
zegels, doch betrekken hierbij afstempelingen en poststuk
ken. 

In dit licht bezien, is de benaming postzegel-beeld-ver
zamelen minder juist. Wij spreken dan ook van beeld-fila-
telie, niet, om met het woord filatelie meer cachet aan onze 
wijze van verzamelen te geven, doch om tot uitdrukking 
te brengen, dat wij ons niet beperken tot de postzegels. 

Wij zouden in dit verband kunnen wijzen op de naams
verandering die de Nederlandse Bond enige jaren geleden 
onderging. 

Men richt tot ons wel het verwijt, dat wij geen belangstel
ling hebben voor de postzegelgeschiedenis, geen studie ma
ken van druktechnieken, papier, gomming, tandingen en
zovoort. 

Men zou met evenveel (of liever even weinig!) recht aan 
iemand die in Nederland en Overzeese Rijksdelen specia
liseert, kunnen verwijten, dat hij geen belangstelling heeft 
voor U.S.A., Tonga of Sjanghai. 

Het is juist, dat de genoemde belangstelling in onze beeld
verzamelingen niet steeds tot uitdrukking komt. Doch be
wijst dit, dat wij er ons daarom niet voor interesseren en er 
niets van af weten? 

Wij zouden kunnen wijzen op een beeldverzameling die 
tijdens de Bondsdagen te Arnhem tentoongesteld was met 
de titel: Postzegelgravures. De kennis van druktechnieken 
die uit deze verzameling bleek, kan menige landenverza-
melaar tot lering strekken. 

En zou iemand, zonder een gedegen kennis van de post
zegelgeschiedenis, een beeldverzameling kunnen samen
stellen over Het Postvervoer? 

De ondervinding heeft geleerd, dat ook de beeldverzame
laar over een behoorlijke algemene filatelistische kennis 
moet beschikken, om met succes een beeldverzameling te 
kunnen opbouwen en samenstellen. 

Tot zover deze inleiding. 

Twee principes 
Bij het opzetten van een beeldverzameling kunnen wij van 

twee principes uitgaan. Ongeacht, van welk beginsel we 
uitgaan, beide worden in de eerste plaats aangeduid met: 
beeldfilatelie. 
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Een beeldverzameling kan worden opgebouwd naar de 
volgende twee principes: 
1. Een verzameling samengesteld uit zegels, die: 

a. voor een bepaald doel werden uitgegeven; 
b. dezelfde afbeeldingen dragen. 

2. Een verzameling samengesteld uit zegels en „andere fi-
latelistische stukken" opgebouwd volgens een bepaald 
plan (thema). 
Ter onderscheiding worden deze twee principes aange

duid door de benamingen: 
onderwerp- beeldverzameling en 
thematische beeldverzameling. 
Het eerste principe is zeer eenvoudig van opzet. Men 

rangschikt de zegels eenvoudig per land en jaar van uit
gifte. Verklarende teksten zijn hierbij niet nodig. 

Zegels die voor een bepaald doel worden uitgegeven, zijn 
als regel zegels met toeslag ten bate van weldadigheids- of 
andere instellingen, zoals het Roode Kruis, Pro Juventute 
en culturele instellingen, doch ook zegels uitgegeven ter ge
legenheid van de Olympische Spelen, Maria-Jaar, Heilig-
Jaar, of betrekking hebbende op de Padvinderij, U.P.U., 
Verenigde Naties, Vluchtelingen jaar, EXPO, Europa enzo
voort. 

Zegels die dezelfde afbeeldingen dragen, kunnen betrek
king hebben op bloemen, dieren, schepen, gebouwen enzo
voort. 

Een verzameling opgebouwd volgens het tweede principe, 
dus volgens een bepaald plan (thema), heeft uiteraard 
veel meer inhoud. Men moet van het gekozen thema een ge
degen kennis bezitten of zich deze eigen maken. De gedach
te, die men bij de samenstelling van zulk een verzameling 
volgt, moet door verklarende teksten duidelijk tot uitdruk
king komen. 

Men dient bij de keuze van een thema hiermede ernstig 
rekening te houden. Een medische beeldverzameling is het 
meest vertrouwd in de handen van een geneeskundige. 

De gevorderde beeldverzamelaar zal zich bij voorkeur 
verdiepen in thematische beeldverzamelingen. 

Vaak is het zo, dat een verzamelaar begint zijn verzame
ling op te zetten als een onderwerp-beeldverzameling, doch 
deze niet lang daarna omwerkt tot een thematische beeld
verzameling. 

Bloemen 
U is een groot liefhebber van bloemen en voelt zich onwil

lekeurig aangetrokken tot de afbeeldingen van bloemen op 
postzegels. U krijgt enkele van deze zegels in handen en 
bergt ze weg in uw stockboek. Allengs komen er meer bij, 
zonder dat u nog van plan bent er een verzameling van sa
men te stellen. 

Misschien heeft een u bekende filatelist, waar u hoog 
tegen opziet, zo terloops opgemerkt, dat het verzamelen van 

Onfatsoenlijke beer 

Zelfs weinig Zwitserland-verzamelaars weten dat bij de 
5 et. Pro Patria van 1953 twee merkwaardige plaatfouten 
voorkomen. De Zumstein Speciaalcatalogus vermeldt heel 
droog „Farbfleckein zwischen den Hinterbeinen" doch als 
men de zegels goed bekijkt maakt het geheel toch een iets 
minder droge in'druk. Meestal zijn plaatfouten toevallighe
den; in dit geval is het haast moeilijk daaraan te geloven. 

bloemenzegels niets met filatelie te maken heeft. Doch u 
zou dezelfde bloemenzegels wel in een landenverzameling 
mogen opnemen? 

Vanzelfsprekend, want in een landenverzameling horen 
alle zegels thuis die door dat bepaalde land zijn uitgegeven. 
Ook de postaal beslist niet verantwoorde zegels. 

Doch dan is het ogenblik aangebroken, dat u besluit een 
bloemenverzameling samen te stellen. U schikt de zegels 
per land en volgens jaar van uitgifte bij elkaar. U is dan 
bezig een onderwerp-beeldverzameling op te bouwen. 

De kans is echter groot, dat u na enige tijd meer van de 
afgebeelde bloemen wilt weten. U schaft zich een floraboek 
aan, waarin u beschrijvingen van uw bloemen vindt. Mis
schien vergaat het ook u zoals het andere bloemenverzame-
laars verging, namelijk dat u de bloemen die tot één fami
lie behoren, bij elkaar wilt plaatsen. U gaat uw bloemen in
delen volgens een bepaald plan. 

U begrijpt het reeds. U is begonnen een beeldverzameling 
op te bouwen volgens principe 2. Een thematische beeld
verzameling. 

Wij komen later terug op de indeling van thematische ver
zamelingen. 

In verband met het ombouwen van verzamelingen, wil
len wij de verzamelaars die hun verzamelingen samen
stellen met postfrisse zegels, er op wijzen, dat deel van 
het gomstrookje dat op de albumbladen wordt bevestigd, 
niet meer dan strikt noodzakelijk is te bevochtigen. U 
kunt dit strookje dan opnieuw gebruiken, hetgeen bescha
diging van de gom van de zegel voorkomt. Het komt nog 
al eens voor, dat beeldverzamelaars de indeling op een 
albumblad willen wijzigen. 
Postfris óf gebruikt 

Dit brengt ons vanzelf tot de vraag: gebruikt- of postfris-
verzamelen. 

De praktijk toont aan, dat beeldverzamelaars een voor
keur hebben voor postfris-verzamelen. 

Een postfrisse bloemenverzameling streelt het oog meer 
dan eenzelfde verzameling samengesteld uit gebruikte ze
gels. Genieten gebruikte zegels uw voorkeur, dan verdient 
het aanbeveling zegels te kiezen, waarvan de afbeelding 
niet door een stempelafdruk wordt ontsierd. Licht gestem
peld, liefst een hoekafstemi>eling, is het parool. 

Wanneer wij aan het laatste voldoende aandacht besteden, 
is er geen enkel bezwaar, welke beeldverzameling ook uit 
gebruikte zegels samen te stellen. 

Doch, evenals bij landenverzamelingen, geldt ook voor de 
beeldfilatelie de regel, dat men geen postfrisse en gebruikte 
zegels door elkaar opzet. 

Men verzamelt óf postfris óf gebruikt! 
De prijsverschillen tussen postfris en gebruikt kunnen 

soms zeer belangrijk zijn. Indien het om een zegel gaat die 
in onze beeldverzameling een belangrijke schakel vormt, 
en onze koopkracht te boven gaat, dan moeten wij nood
gedwongen van de regel afwijken. Laten wij in zo'n geval 
ons plezier in het verzamelen niet laten bederven. Een en
kele gebruikte zegel, mits licht gestempeld, behoeft onze 
postfrisse verzameling heus niet te ontsieren. 

Wij moeten dit echter niet doen, wanneer het een kwestie 
van geduld is. Het kan soms lang duren voor men een 
bepaalde zegel postfris ontmoet. Met een variant op een 
bekend spreekwoord, zouden wij willen zeggen: Zij die post
zegels verzamelen, haasten niet. 

Hoe vanzelfsprekend het ook is, dat men óf postfris óf ge
bruikt verzamelt, toch zijn er verzamelaars die menen, dat 
een postfrisse zegel, door zijn grotere of minder grote 
zeldzaamheid, bij uitzondering opgenomen in een verzame
ling van gebruikte zegels, deze op een tentoonstelling een 
hogere waardering van de jury zou verschaffen. Dit is be
slist niet zo. De reglementen laten deze uitleg niet toe. 

Studieverzameling 
Hoewel wij hiervoor gezegd hebben, dat beeldverzame

lingen kunnen worden opgezet volgens twee principes, moe
ten wij volledigheidshalve nog op een derde principe wijzen. 
Dit zijn de zogenaamde studie-beeldverzamelingen. 

Wij willen de bespreking van dit derde principe voorlopig 
laten rusten. Hetgeen hieromtrent in het FIP-FIPCO-regle-
ment staat vermeld, is opnieuw in studie genomen. Bij de 
bespreking van dit reglement hopen wij hierop nog nader 
terug te komen. 

Een volgend maal willen wij het opzetten en indelen van 
beeldverzamelingen met u behandelen. 

(Wordt vervolgd) 
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PERSONALIA 
p. C. KORTEWEG R.D.P. 

Het is in Groot-Brittan-
niè gebruikelijk, dat deco
raties en titels afgekort 
achter de naam worden 
vermeld. Iemand, die offi
cier is in de Orde van het 
Britse Keizerrijk, kort dit 
af als O.B.E. De Britse fila
telistische titels zijn: R.D.P. 
en F.R.P.S.L., de afkortin
gen van Roll of Distinguis
hed Philatelists en Fellow 
Royal Philatelie Society-
London. Dit ter inleiding 
van het feit, dat de heer 
P. C. Korteweg volgens 
Britse begrippen R.D.P. 
achter zijn naam heeft ge
kregen. 

De keuzecommissie, 
„board of election", be
staande uit: Dr. W. Byam, 
O.B.E.; G. W. Dalton; 

Ewart Gerrish, O.B.E.; Major A. E. Hopkins, M.C.; 
Capt. B. Rogers-Tillstone, R.N.; Dr. C. Trincao en Dr. 
G. Ward; heeft voor het ontvangen van de uitnodiging om 
de „Roll of Distinguished Philatelists" te tekenen dit jaar aan
gewezen: M. C. Blake (Verenigde Staten); Dr. R. H. Urwick 
(Groot-Brittanniè) en P. C. Korteweg (Nederland). De heer 
Korteweg verkreeg deze hoge Britse filatelistische onder
scheiding voor zijn publikaties over afstempelingen van Ne
derland. Deze keuzecommissie is ingesteld door het „Phila
telic Congress of Great Britain". Voorts heeft de heer Korte
weg ook artikelen gepubliceerd over andere filatelistische 
onderwerpen. De heer Korteweg was voorts veertien jaar 
(1926-1940) hoofdredacteur-medewerker van het Maandblad 
,,De Philatelist". Hij behaalde vele gouden medailles, andere 
hoge bekroningen op filatelistische tentoonstellingen, met 
zijn verzamelingen, terwijl hem reeds in 1934 de Costerus-
medaille was toegekend, wegens deskundige publikaties, die 
blijk gaven van zijn grote filatelistische kennis. 

In 1954 werd de heer Korteweg door schrijver dezes, als 
toenmalig voorzitter van de Nederlandse Bond van Philate
listen-Verenigingen de Waller-medaille uitgereikt. De heer 
Korteweg, geboren in 1888, was reeds een enthousiast verza
melaar toen de latere oplagen van de „Koningin hangend 
haar-uitgifte" in gebruik waren. Immers de heer Korteweg 
vertelde aan ondergetekende, dat toen zijn moeder hem eens 
vroeg naar een bepaalde brief, hij hierop antwoordde met de 
vraag of zij de brief bedoelde met die zegel in een gewijzigde 
kleur. Daaruit blijkt op welk een jeugdige leeftijd hij al be
grip had voor filatelie. 

Zoals de meeste ver
zamelaars begon de heer 
Korteweg met het ver
zamelen der zegels van 
de hele wereld. Hij kan 
zich herinneren, dat hij 
uitgebreide verzamelin
gen bijeen bracht van 
klassieke zegels, waarbij 
de zegels van de Oud-
Duitse Staten een be
langrijke plaats inna
men. Hij heeft vroeger 
vele bijdragen geleverd 
aan de studie van de 
eerste emissie Nederland 
en ontdekte, dat bij de 
plaatsing van enkele 
veldelen van de 10 cent 
door wijlen de heer 
Warren twee fouten wa
ren gemaakt. Het ver
heugde schrijver dezes, 
die als lid in Worthing 
het Britse congres bij
woonde, bij zijn inleiding 

m 

over de filatelistische kwaliteiten van de heer Korteweg ook 
hiervan melding te kunnen maken. 

De heer Korteweg heeft op filatelistisch gebied zoveel ge
presteerd dat elke beschrijving hierover onvolledig moet zijn. 
Naast de belangrijke publikaties over stempels, waarbij wij 
nog in het bijzonder denken aan het unieke handboek: 
„Driehonderd jaar Postmerken van Nederland, 1570-1870", 
publiceerde hij over de uitermate interessante tweede emis
sie Nederland, alsmede over de landmailzegels van Neder-
lands-Indië. Hij was jarenlang lid van keuringsinstanties in 
Nederland en is erelid van zeven filatelistische verenigingen. 
Zijn unieke verzameling poststukken is indertijd verkocht 
aan het Postmuseum, nadat zijn boek over de postmerken 
gereed was. Tot grote vreugde van de Nederlandse verzame
laars heeft hij zijn verzamelingen op postzegelgebied uit de 
hand of via veilingen verkocht, zodat andere verzamelaars 
met behulp van dit omvangrijke materiaal verder konden 
bouwen aan hun eigen verzamelingen. 

De heer Korteweg is de vierde Nederlander, die deze 
Britse onderscheiding heeft ontvangen De anderen waren: 
H. P. Manus (1924), Mr. W. S. Wolff de Beer (1954) en J. 
Poulie (1960). Sinds de „Roll" in 1921 werd ingesteld, is zij 
door 165 vooraanstaande filatelisten ondertekend, respec
tievelijk is hun handtekening in facsimile hierop aange
bracht. De eerste ondertekenaar was de wereldvermaarde 
Britse filatelist. Koning George V. 
Blaricum, J. POULIE 

IN MEMORIAM H. ZWIJNENBURG 

Het bestuur van de 
Rotterdamsche Philate
listen-Vereeniging geeft 
met droefheid kennis 
van het overlijden op 
26 agustus van zijn vice-
voorzitter, Hendrik Zwij-
nenburg. 

Op 25 oktober 1926 
was hij een der oprich
ters der vereniging en 
van het begin af heeft 
hij als vice-voorzitter en 
veilingmeester zitting 
gehad in het bestuur. 
Zijn grote verdiensten 
voor de vereniging en 
de filatelie hebben ge
leid tot zijn benoeming 
tot erelid der R.Ph.V. 
terwijl hem bij het der
tigjarig bestaan de eer
ste gouden herinne-
ringsmedaille werd verleend. Tijdens zijn leven hield 
hij 323 verenigingsveilingen, bovendien organiseerde hij 
na de stormramp in 1953 voor de gezamenlijke Rotter
damse verenigingen een weldadigheidsveiling, die een 
buitengewoon resultaat opleverde. 

Als filatelist was Zwijnenburg de eerste, die een 
verzameling van zegels in bijzondere samenhang op
zette; in deze alom bekende collectie is vrijwel alles 
wat op dit terrein bestaat vertegenwoordigd. De ver
zameling is in de vorm van een lezing met kleurendia's 
voor latere geslachten bewaard met bandopname van 
zijn stem. 

Sinds „De Philatelist" in 1940 in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie werd opgenomen, vertegen
woordigde hij zijn vereniging in de Raad van Beheer, 
vele jaren als lid van de Redactiecommissie. 

Ook als afgevaardigde op de Bondsvergaderingen 
was Zwijnenburg een bekende en — als hij dit nodig 
achtte — strijdbare figuur. 

Aan dit werkzame leven is nu een einde gekomen; 
hij bereikte de leeftijd der zeer sterken. Zijn zeer vele 
vrienden zullen hem in dankbare herinnering blijven 
gedenken. 

• Het bestuur der R. Ph. Ver. 
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JEUGDFILATELIE 
De jeugd wijdt zich in grote getale aan het verzamelen 

van postzegels. De jongens zijn hierbij in de meerderheid. 
Maar de niet zo talrijke meisjes, die deze liefhebberij be
oefenen, behoren als regel tot de meest serieuze en accu
rate verzamelaars. De leeftijd, waarop de drang tot het ver
zamelen van postzegels zich openbaart, varieert tussen acht 
en twaalf jaar. Op de leeftijd van ongeveer vijftien jaar ver
mindert het enthousiasme en verslapt de toewijding bij 
velen, om echter op rijpere leeftijd vaak weer terug te 
keren. 

Dit enthousiasme blijft meer bestendigd en de energie 
blijft beter bewaard, indien het verzamelen geschiedt in 
verenigingsverband, indien de jeugdige verzamelaars op 
gezette tijden bijeen komen om door bekwame leiders met 
pedagogische kwaliteiten te worden onderricht in alles wat 
op postzegels betrekking heeft en onder toezicht van deze 
leiders in staat te worden gesteld zegels met elkaar te rui
len of tegen redelijke prijzen uit eenvoudige boekjes te ko
pen. Dit ruilen, maar vooral het kopen en verkopen, ge
schiedt anders ook wel op de postzegelmarkten, die in de 
grote steden op vaste plaatsen en dagen in de open lucht 
gehouden worden. Deze postzegelmarkten hebben echter 
tweeërlei nadeel voor onze jeugdige verzamelaars. Voor
eerst worden ze daar door uitgeslapen volwassenen „geno
men", doordat deze de jeugd een spotprijs betalen voor 
zegels die veel waarde hebben. Vervolgens worden de 
jongeren hier opgekweekt tot echte sjacheraars, die er al
leen op uit zijn om geld te verdienen. 

Een jeugdpostzegelclub streeft nu tweeërlei doel na: 
allereerst de jeugd behoeden tegen afzetterij en het ele
ment „geld" op de achtergrond te dringen, maar vooral de 
jeugdigen geleidelijk in te leiden in de geheimen der filate
lie door hen vertrouwd te maken met de techniek van het 
verzamelen en het hanteren van een catalogus, en verder 
door hen ontvankelijk te maken voor het vele schone en uit 
cultureel oogpunt waardevolle, dat de zegels kunnen bie
den. 

Er zijn verschillende soorten jeugdpostzegelclubs in ons 
land. Vooreerst de jeugdafdelingen van onze grote plaatse
lijke of landelijke filatelistenverenigingen. Meestal laten 
deze verenigingen op hun bijeenkomsten geen jeugdige 
leden toe, doch verenigen deze in jeugdafdelingen, waar de 
jongelui een filatelistische scholing krijgen, die ze in staat 
stelt, later volwaardige leden en zelfs sieraden der „moe
dervereniging" te worden. Maar er zijn ook zogenaamde 
„vrije jeugdclubs" die gevormd worden op scholen, op inter
naten, uit de kinderen van leden van personeelsverenigingen 
van grote lichamen of maatschappijen en uit jeugdige leden 
dier personeelsverenigingen. Soms zelfs verzamelt een een
zame filatelist in een provincieplaatsje een aantal jeugdige 
verzamelaars om zich heen tot een club. In al deze geval
len treden volwassen filatelisten als leiders op. Zij zijn óf 
wel leden der moedervereniging óf wel filatelistisch aan
gelegde leerkrachten van school, internaat of personeels
vereniging, óf wel filatelisten, wie de verbreiding van hun 
„hobby" in het bloed zit. 
Het is duidelijk, dat van al deze leiders heel wat wordt ge-
eist op filatelistisch en pedagogisch gebied. Het is ook dui
delijk, dat slechts weinigen geheel en al aan deze eisen be
antwoorden. Maar allen staan voor dezelfde proble
men, allen worstelen met dezelfde moeilijkheden, allen heb
ben behoefte aan voorlichting, maar ook aan hulpmiddelen 
op hetzelfde gebied. Wat is er vanzelfsprekender, dan dat 
deze leiders steun en voorlichting bij elkaar zoeken. Met de 
oplossing, die de één gevonden heeft voor een bepaalde 
moeilijkheid kunnen alle anderen gebaat zijn. 

Op 22 januari 1949 werd zodoende dan ook in Utrecht de 
„Contact-Commissie voor het Philatelistisch Jeugdwerk 
in Nederland" opgericht, waarbij alle soorten jeugdclubs 
aanwezig waren. Deze Contact-Commissie werd op 19 fe
bruari 1954 omgezet in een „Stichting voor het Phila
telistisch Jeugdwerk in Nederland" — secretariaat: Frans 
Halsstraat 22, Alkmaar. 

Een van de eerste activiteiten was een plaatselijk post
zegel jeugdblad „De Posthoorn" uit te breiden tot een maand
blad dat over het gehele land verspreid zou worden. „De 
Posthoorn" stelt zich niet ten doel, om filatelistisch 
„nieuws" te brengen: hierin kan op andere wijze worden 

voorzien. Wel wil het voorlichting geven omtrent al hetgeen 
de postzegels te zeggen hebben. En dit niet slechts ten aan
zien van de bijzonderheden der zegels, maar ook met betrek
king tot het gebied der wetenschap en kunst, van menselijk 
denken en kunnen, waaromtrent de zegels iets leren. 
Proefnummers van „De Posthoorn" zijn verkrijgbaar bij de 
administratie: Tollenstraat 96b, Rotterdam-11. 

Een van de andere activiteiten van de „Stichting" is de 
jaarlijkse verdeling onder de jeugdclubs van de ontvangen 
oude catalogi, tijdschriften, stockboeken, postzegels enzo
voort. Heeft u misschien nog iets voor ons? (Binnenkort 
verschijnen weer de nieuwe catalogi). Zo ja, wilt u dit dan 
opsturen naar de heer G. J. Busman, Maclaine Pontstraat 
8, Alkmaar, of afgeven bij de administratie van „De Post
hoorn", Tollenstraat 96b, Rotterdam-11? 

Bij voorbaat onze hartelijke dank! 
Rotterdam, W. WAAIJENBORG. 

ABC 
„Het ABC van het postzegel verzamelen, handleiding voor 

beginnende verzamelaars", uitgegeven door de Stichting voor 
het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland, inclusief woor
denlijst bij de Yvert-catalogus, kan men bestellen, bij voor
keur door overschrijving op giro 405187, ten name van de 
genoemde Stichting-Werkgroep-Materliaal, Alkmaar, bij G.. 
J. Busman, Macl. Pontstraat 8, Alkmaar. Bij collectieve 
bestelling van grotere hoeveelheden, kan in overleg een kor
ting worden toegestaan. 

De heer Busman wordt, sinds de heer N. F. Hedeman 
in zijn Bezinning (juninummer bladzijde 247) het ABC heeft 
genoemd, overstelpt met aanvragen. Men gelieve dus ge
duld te oefenen. U krijgt het franco thuis! 

Aanvulling van de ^Aeiddraad' 
In de „Leiddraad" vindt men bij de bespreking der uitgave 

1899, de zogenaamde „Bontserie", een plaatfout afgebeeld: 
„Nedekland" in plaats „Nederland". Zie bladzijde 39 bij de 
10 cent en bladzijde 43 bij de 22Va cent. Kortgeleden werden 
mij enige gelijksoortige afwijkingen getoond bij de 15 cent, 
tweekleurig. Er zijn dus nu al vijf verschillende dergelijke 
afwijkingen, verdeeld over drie waarden, gevonden: bij de 
10 cent één, bij de 15 cent tweekleurig één en bij de 22V4 
cent drie. Alle vijf afwijkingen zijn van elkaar verschillend. 
De 10 cent is afkomstig van een drukplaat, bestaande — 
gelijk alle éénkleurige zegels dezer uitgave — uit vier 
boven (bij de V2, 1, 1̂ /2, 2 en 2V2 cent naast) elkaar liggende 
cliché's van vier maal vijftig zegels. Bij de waarden 15 cent, 
tweekleurig, en 22V2 cent, die uitsluitend in twee kleuren 
werd uitgegeven, bestond de drukplaat voor de omlijsting 
telkens uit honderd losse clichés en voor het medaillon tel
kens uit één plaat van honderd medaillons. Konden dus bij 
de tweekleurige zegels de plaatfouten in de omlijsting wel 
eens van plaats verwisselen, zoals dit staat beschreven in het 
„Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde", jaargang 
1920, bladzijde 17 en 18, bij de medaillonfouten is dit niet 
mogelijk. Deze hadden steeds dezelfde plaatsen op alle ver
schillende zegels, Avaarvoor deze clichés gebruikt werden. 
Dit is voor alle waarden, met uitzondering van drie, de eerste 
uitgifte van de 50 cent (Handelaren Katalogus, nummer 
74), de 40 en ook de 60 cent dezer uitgave. 

Uit de breuken van de R op meer waarden en plaatsen 
mag aangenomen worden, dat de bovenboog van deze letter 
een soort achilleshiel onder de letters was. De gevonden 
zegels van 15 cent zijn afgestempeld 1922 en 1923. Ver
moedelijk behoren deze tot de laatste oplagen. 

Mochten er nog meer soortgelijke fouten op andere zegels 
gevonden zijn of worden, dan houdt ondergetekende zich 
voor een nader bericht, liefst met bijvoeging van een of 
meer bewijsstukken, aanbevolen. Kosten worden graag ver
goed. 
Utrecht, Maliebaan 104. F. H. M. POST 
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TENTOONSTELLINCEN 
EN RUILDAGEN 

Nationale Tentoonstelling 
„BRETEP" 
Breda 10-11-12 mei 1963 

Op de laatstgehouden Bondsdagen te 
Arnhem is het besluit gevallen, dat de 
Postzegelvereniging „Breda" als gast-
vrouwe zal optreden bij de komende 
congresdagen in 1963, en zich belasten 
zal met het organiseren van een Natio
nale Postzegeltentoonstelling te dezer 
gelegenheid. 

Het is niet voor de eerste maal dat 
„Breda" zich voor deze taak gesteld ziet, 
en wij weten derhalve wel, wat een 
enorme hoeveelheid werk aan het orga
niseren zoal verbonden is. 

Met een laaiend enthousiasme heeft 
een klein comité, onder leiding van de 
vice-voorzitter van „Breda", reeds een 
aanvang gemaakt met de allereerste 
werkzaamheden en noodzakelijke be
sprekingen. 

Zodra volledige overeenkomst met 
het Bondsbestuur is bereikt, zullen de 
eerste publikaties zo mogelijk in het vol
gend nummer van het Maandblad ge
schieden. 

De toevallige omstandigheid, dat op 
de dagen 11 en 12 april 1963 de Inter
nationale Postzegeltentoonstelling „Me-
lusina" te Luxemburg zal worden ge
houden en wij — wonderlijk treffen 
van het toeval — ook op deze dagen 
geen beslag konden leggen op de enige 
expositiegelegenheid te Breda, namelijk 
de grote zalen van de Vereniging Con
cordia —• heeft ons doen besluiten om, 
na verkregen instemming van het 
Bondsbestuur, de Bondsdagen 1963 te 
houden op 10 - 11 - 12 mei 1963. 

In het oktobernummer van het 
Maandblad hopen wij meer concrete 
gegevens te kunnen verstrekken om
trent secretariaat en de plannen betref
fende de te houden tentoonstelling. 

De commissie „Bretep" 1963 

wij ontvingen reeds nu enkele brieven 
over onze plannen i.i 1963; mogen wi] ver
zoeken steeds postzegel voor antwoord in te 
sluiten, slechts dan kan men van beant
woording verzekerd zyn. 

Praga 1962 

De tentoonstelling PRAGA 1962, die 
van 18 augustus tot 2 september in 
Praag is gehouden, was een overweldi
gende gebeurtenis in velerlei opzicht. 
Het was de grootste internationale ex
positie van alle tijden, het was voor de 
bezoeker filatelistisch gezien wellicht 
ook de duurste en het was voor de vak
journalisten de belangrijkste omdat zij 
tijdens hun bezoek een internationale 
organisatie hebben opgericht, waarin 

zij in de toekomst zullen samenwerken. 
De Tsjechoslowaakse filatelisten, die 

tevens het 75-jarig bestaan vierden van 
hun nationale organisatie, hebben zich 
voortreffelijk geweerd. De tentoonstel
ling werd op 18 augustus geopend door 
de minister van PTT, Dr. Frantesek 
Vlasak, in aanwezigheid van de presi
dent van de staat, Antonin Novotny, 
minister-president Siroky en vele an
dere leden van de regering. De ongeveer 
1365 inzendingen, opgesteld in lood
recht staande kaders met ramen die 
van boven af ingeschoven werden, wa
ren verdeeld over twee grote gebouwen, 
waartussen een miniatuurtreintje de 
verbinding onderhield. De inzendingen 
waren gerangschikt naar de 86 landen 
waaruit de verzamelingen afkomstig 
waren, dus niet naar de landen waarop 
de verzamelingen betrekking hadden. 
Het gevolg was dat de 37 leden van de 
jury, en de serieuze bezoekers, die ver
gelijkingen wilden maken, gedwongen 
waren eerst de volledige rondgang te 
maken en daarna, aan de hand van hun 
aantekeningen, nogmaals de ronde te 
doen. De jury, waarin Mr. W. S. Wolff 
de Beer uit Nederland zitting had, heeft 
deze moeilijkheid ondervangen door een 
zover mogelijk doorgevoerde arbeids
verdeling toe te passen en dit systeem 
heeft, zoals de Amerikaan Ernest A. 
Kehr ons vertelde, uitstekend voldaan. 

De grootste inzending was die van 
het gastland Tsjechoslowakije, welke 
met tal van artistieke uitbeeldingen 
was opgeluisterd. De Sovj et-Unie had 
haar nieuwste ruimtevaartzegels, die 
op 15 augustus waren verschenen, al op 
18 augustus in vellen uitgestald. Men 
kon zich ervan overtuigen, dat de data 
11-15 augustus (Vostok 3 met Nikola-
jev) en 12-15 augustus (Vostok 4 met 
Popovitsj) op de zegels waren gedrukt. 
Dat het zwaartepunt van de mooiste 
verzamelingen nog steeds in West-
Europa ligt, werd door deze tentoon
stelling opnieuw bevestigd, al waren 
daarbuiten ook vele schitterende col
lecties te bewonderen. De motiefverza
melingen zijn nog steeds ver in de min
derheid bij de klassieke. Vooral de 

nieuwe landen en de jeugd blijken een 
voorkeur voor thematische collecties te 
hebben. In de ereklasse van de F.I.P. 
trof men zeven verzamelingen aan, 
waaronder die van J. Poulie (Neder
land 1852) en in de ere-academie van 
de expositie elf andere collecties. Het 
was een bijzonder geslaagd idee om elk 
land, bij wijze van blikvanger, zijn 
nationale brievenbus te laten opstellen, 
die tevens het begin aangaf van de in
zending van de postadministratievan het 
betrokken land. Het grootste exemplaar 
was een ronde Britse bus, waarbij niet 
verzuimd was de aanduiding „CLOSED" 
voor de gleuf te hangen. Men kan het 
betreuren dat Nederland geen officiële 
inzending had, maar een aantal uitste
kend gemonteerde vergrote foto's gaf 
een uitstekend beeld van ons land, dat 
met 48 inzendingen, waaronder 25 van 
de jeugd, uitstekend was vertegenwoor
digd. 
De tentoonstelling werd begeleid door 
vele sociale en culturele evenementen, 
die niet hebben nagelaten de belang
stelling gaande te houden. In de etala
ges van deze miljoenenstad zag men de 
expositie niet minder vaak aangeprezen 
dan het succes van de beide Russische 
kosmonauten. Op de tweede dag na de 
officiële opening kon men de vijftig-
duizendste bezoeker al noteren. De be
langstelling was zo overweldigend, dat 
de eerste oplaag van de catalogus te 
klein bleek en dat er inderhaast exem
plaren van deze voortreffelijke gids 
moesten worden bijgedrukt. 

De tentoonstelling is gepaard gegaan 
met een hoeveelheid bijzondere uitgif
ten, welke een bezoeker, die van alles 
één exemplaar heeft gekocht, op een 
uitgaaf is komen te staan van ten min
ste honderd kronen, in Nederlands 
geld, omgerekend tegen de voordelige 
toeristenkoers, ongeveer 25 gulden. De 
totale prijs van de gelegenheidszegels, 
plus de beide souvenirvelletjes, voor 
elk waarvan een toegangsbewijs ge
kocht moest worden, alsmede een tien
tal eerstedagenveloppen, was 65 kronen. 
Daarbij kwam dan nog de catalogus (10 
kronen), een luchtpostbrief met inge
drukt embleem, verscheidene postkaar
ten en prentbriefkaarten, een helikop-
terplakzegel en dan nog de meeste ze
gels in miniatuurvelletjes. Als men dan 
nog weet dat alle kaders zijn verkocht 
aan provinciale en lokale verenigingen, 
dan kan men becijferen, dat deze mon
stertentoonstelling beslist niet met een 
tekort is gesloten. Samenvattend zouden 
wij willen zeggen: een schitterende ten
toonstelling, maar met een teveel aan 
bijzondere uitgiften, waarvoor niet al
leen de buitenlandse bezoekers, maar 
ook de Tsjecholowaakse verzamelaars 
hebben moeten betalen. 

In ieder geval zal niemand kunnen 
ontkennen dat de filatelisten deze fila-
telistische manifestatie hebben bekos
tigd. 

A. BOERMA. 

Benelux-postzegeltentoonstelling 
Van 22 tot en met 30 oktober 1962 

zal door het Comité van Belgisch-Ne
derlands-Luxemburgse samenwerking 
in het Benelux-huis, Nassauplein 38 te 
's-Gravenhage een tentoonstelling wor
den gehouden van de postzegels met 
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toeslag van de drie landen waarvan de 
meeropbrengst ten goede is gekomen 
van charitatieve instellingen op het ge
bied van gezondheidszorg, ziektebe-
strijding, sociale bijstand en steun voor 
culturele doeleinden. Zulks met inbe
grip van de activiteiten, die door het 
Roode Kruis op verschillende terreinen 
worden ontplooid. 

Behalve door de direct hierbij be
trokken instanties zoals de Comité's 
voor de Kinder- en Zomerpostzegels en 
het Nederlandsche Roode Kruis zal 
hieraan medewerking worden verleend 
door het Nederlandse Postmuseum met 
een inzending die de titel draagt: So
ciale Zorg, uitgedrukt symbolisch, de
coratief, schilderachtig, grafisch en na
turalistisch. 

Openingsuren 
De tentoonstelling zal geopend zijn 

iedere werkdag van 10.00 - 16.00 uur en 
bovendien op 22 en 28 oktober van 
19.00 - 22.00 uur. De toegang is vrij. 

Bijpostkantoor en speciaal stempel 
In de expositiezaal zal op 22 en 23 

oktober van 10.00-16.00 uur een bijpost
kantoor gevestigd zijn waar behalve 
gewone ook aan te tekenen stukken 
kunnen worden aangeboden. De laatst
genoemde krijgen een speciaal aan-
tekenstrookje. 

Alle stukken zullen worden voorzien 
van een bijzondere afstempeling, ook 
die, welke op de overige dagen gede
poneerd worden in de ter plaatse aan
wezige brievenbus. 

Bijzondere enveloppen 
Er zullen speciale enveloppen ver

krijgbaar worden gesteld voor ƒ 0,25 

per stuk. Bestelling vooraf kan ge
schieden door overmaking van het ver
schuldigde bedrag (vermeerderd met 
f 0,12 voor vier stuks en ƒ 0,24 voor 
een groter aantal), op postrekening 
nummer 506 100 ten name van het Co
mité Benelux te 's-Gravenhage. In ge
val aantekenen verlangd wordt dient 
de terugzending aan het Comité Bene
lux op een zodanig tijdstip te geschie
den, dat de stukken uiterlijk op 23 ok
tober met de ochtendpost aldaar wor
den bezorgd. 

Alle stukken dienen volledig geadres
seerd en gefrankeerd te zijn. Voor aan
getekende stukken bedraagt het porto 
ƒ 0,37 bij een gewicht van maximaal 
20 gram. 

Ten slotte is het Comité nog bereid 
de verzorging van de stukken geheel op 
zich te nemen. Hiertoe dient dan een 
bedrag van ƒ 0,37 voor gewone en ƒ 0,52 
voor aan te tekenen stukken te worden 
gestort. Naam en adres van degene aan 
wie geadresseerd moet worden dienen 
duidelijk (liefst in drukletters) op de 
rechterzüde van de achterkant van het 
(nieuw model) girobiljet te worden ver
meld. 

Tram- en busverbindingen 
Het Benelux-huis is te bereiken: 

van Station Staatsspoor met tramlijn 5 
en de buslijnen 1 en 15 
van Station Hollandse Spoor met de 
tramlijnen 8 en 9. 

Merano 
De internationale postzegeltentoon

stelling in het Kurhaus van Merano 
wordt van 27 tot en met 30 september 
voor de vijftiende maal gehouden. De 
jury bestaat weer uit deskundigen uit 

ten minste vier landen. De hoofdprijs is 
de medaille van de president der Ita
liaanse republiek. Voorts kan de jury 
toekennen: echte gouden, zilveren en 
bronzen medailles, alsmede bekers en 
andere ereprijzen. 

Voor deze tentoonstelling worden 
geen aanmeldingsformulieren gebruikt. 
De kaderhuur bedraagt ongeveer drie 
gulden per strekkende meter. Aanmel
dingen die geschikt zijn voor deze ten
toonstelling worden verzameld op een 
lijst, die wordt doorgegeven aan het 
tentoonstellingscomité, dat de beslis
sing over het al dan niet aanvaarden 
van een Nederlandse inzending over
laat aan ondergetekende, commissaris 
voor Nederland. 

Ondergetekende neemt alle inzendin
gen mee naar Italië, verzorgt de doua
neformaliteiten en brengt de inzendin
gen na afloop der tentoonstelling terug. 

J. POULIE 
Osnabrück 

In het kader van de Nederlandse 
Week heeft de Nederlandse PTT in sa
menwerking met Johan Enschedé's 
Grafische Inrichting te Haarlem in het 
Natuur-historisch Museum te Osna
brück, van 5 tot en met 16 september, 
een tentoonstelling georganiseerd, ge
wijd aan de Nederlandse postzegels en 
de kunstenaars, die ze ontwierpen. 

In verband met de vriendschapsban
den tussen Osnabrück en de Nederland
se stad Haarlem is het accent in deze 
tentoonstelling gelegd op Haarlemse 
kunstenaars, die postzegels ontwierpen. . 

In dit kader is ook een grote plaats 
op de expositie ingeruimd voor de van 
ouds bekende drukkerij van de Neder
landse postzegels, het huis Enschedé te 
Haarlem. 

Van de Haarlemse ontwerpers noe-

Voor uw boekenplank 
Deutschland Netto Katalog (D.N.K. 1963) 
Uitgave Fa. Hans Grobe, 
Theaterstrasse 7, Hannover. 

In een handig zakformaatboekje van 228 pagina's vindt 
u een „netto"prijs in DM voor alle zegels van Duitsland, 
met gebieden, oude staten, veldpost, koloniën en wat er nog 
meer bij hoort. Als toegift zijn nog alle „Europa", „NAVO" 
en „Nordland"-zegels opgenomen, dat wil zeggen de nor
male; de Kanaal-eilanden zijn er gelukkig niet bij vermeld 
en ook niet de zwendelblokken van België. Zelfs heeft men 
nog gelegenheid gevonden binnen dit kleine bestek nog di
verse variëteiten te vermelden die voor de iets verder gaan
de Duitsland-verzamelaar van belang zijn, bij voorbeeld 
de duurdere inflatie-zegels „gestempeld" en „echt gebruikt 
met keur". Ook liggende en staande watermerken zijn apart 
genoteerd. Vele cliché's verluchten de tekst. Naast de prij
zen geen beschrijvingen; men is er van uit gegaan, dat de 
verzamelaar toch wel een „grote" catalogus heeft waarin 
die te vinden zijn. Het boekje is zeer handig om bij voor
beeld als mancolijst mee te dragen. In de praktijk zullen 
de prijzen wel 10 tot 25 percent lager liggen, maar erg ver 
is die notering er, zo op het eerste gezicht, toch niet naast. 

FL. 

Stanley Gibbons, 1963-Deel II, Europa en Koloniën, uitgifte 
van Stanley Gibbons Ltd., 391 Strand, Londen W.C. 2. 
Prijs 39/7d inclusief port. 

Nadat de vorige uitgave (1961) reeds vele maanden was 
uitverkocht, verscheen op 15 augustus een geheel bijge
werkt tweede deel van deze catalogus, die in de Engels
sprekende landen algemeen wordt gebruikt. De stroom van 
sinds de vorige catalogus verschenen nieuwe uitgiften is ver
werkt op 72 pagina's, in totaal is dit werk nu 1544 bladzijden 
druks. Slechts een enkel nieuw gebied, Rio Muni, is opge-
genomen. 

De prijzen zijn vrijwel over de gehele linie gestegen; 
prijsverlagingen komen vrijwel niet voor! Door schaarste 
aan goed materiaal zijn de noteringen van „klassieke" ze
gels wederom gestegen, doch het meest opvallende is, dat 
de prijzen van zegels, uitgegeven tussen 1918 en 1939 nu ook 
fikse verhogingen noteren. 

Zoals gewoonlijk is de catalogus met talloze afbeeldingen 
en een uitvoerige omschrijving van iedere emissie het be
zit ten volle waard. 

H. 

Catalogus Republik Indonesia 
Midden juli, dus ruim voor het seizoen verscheen de acht

ste oplage van deze catalogus in het bekende formaat en 
goede afwerking. Wat vooral opvalt is de stijging van diver
se series, maar vooral van de eerstedagenveloppen. Prijs 
ƒ 1,50, uitgave „Zonnebloem" Amsterdam, en bij de postze-
gelhandel verkrijgbaar. 

A. J. U. 

361 



men wij S. L. HARTZ, P. WETZE
LAAR en A. VAN DER VOSSEN. 

Van deze en andere Nederlandse 
kunstenaars als R. DRAYER, LEX 
HORN, J. BIERUMA OOSTING, J. DA
LENOORD en CHRISTIAAN DE 
MOOR worden naast postzegelontwer-
pen ook vrije kunstwerken uitgestald. 

Het Nederlandse Postmuseum toont 
een volledige verzameling Nederlandse 
postzegels van 1852 tot heden, alsmede 
een aantal kostbaarheden uit zijn schat
kamers: een uniek geheel vel van de 
eerste uitgifte 1852 5 cent, enige proe
ven van de eerste uitgifte, ongestempel
de blokken van 1864 van de drie waar
den Nederland 5, 10 en 15 cent, exem
plaren van Utrechtse en Haarlemse 
druk op brief, het „koninginnetje met 
hangend haar", de normale zegel 5 
cent blauw en de beroemde foutdruk 
van 5 cent foranje in plaats van blauw), 
het zeldzame blok van de postzegel van 
9 cent zonder waarde-inschrift (type 
1924), postbewijs- en telegramzegels, 
enzovoort. Een speciale „Koninginne-
kamer" toont onder andere het boet-
seersel van de Haarlemse kunstenaar 
S. L. Hartz, dat als uitgangspunt heeft 
gediend voor de postzegels van 1947 
met de beeltenis van Koningin Wilhel
mina. 

Met de Westduitse posterijen werd 
overleg gepleegd over de inrichting van 
een tijdelijk postkantoor met een bij
zonder tentoonstellingsstempel. 

De filatelistische dienst van de Ne
derlandse posterijen was vertegenwoor
digd om filatelisten en alle andere 
geïnteresseerden de gewenste inlich
tingen te verschaffen. 

Geneve 
Van 15 augustus tot 15 september 

1963 (en niet 1962 zoals als gevolg van 
een onjuiste opgave in de agenda van 
het julinummer werd vermeld) wordt 
in het Paleis der Exposities te Geneve 
een internationale filatelistische ten
toonstelling gehouden ter gelegenheid 
van het honderdjarig bestaan van het 
Rode Kruis. Op deze tentoonstelling, ' 
waarvoor geen inschrijfgeld of kader-
huur wordt gevraagd, zal alles wat 
sinds 1870-1871 op filatelistisch gebied 
in verband met het Rode Kruis is uit
gegeven of gepubliceerd, getoond wor
den, bij voorbeeld correspondentie in 
oorlogstijd en samenwerking tussen de 
postadministraties der onderscheiden 
landen en het Rode Kruis. 

De inzendingen worden ingedeeld in 
twaalf verschillende klassen. 

Inlichtingen worden verstrekt door 
het Comité d'Organisation de l'Expo-
sition Philatélique du Centenaire de la 
Croix-Rouge, 7, avenue de la Paix, 
Geneve, Zwitserland. 

Dertiende F.I.P.C.O.-congres 
te Vaduz 

Het jaarlijkse congres van de 
F.I.P.C.O.i) werd dit jaar van 10 tot 
12 augustus gehouden te Vaduz (Liech
tenstein), waar de Liechtensteinse fila
telistenvereniging tegelijkertijd van 1 
tot 12 augustus een tentoonstelling had 
georganiseerd ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de postzegel in 
Liechtenstein. 

De tentoonstelling was ingericht in de 
zalen van de nieuwe Realschule en in 

het postmuseum, dat is ondergebracht 
in de Gemäldegalerie, een schilderijen
tentoonstelling uit het particulier bezit 
van de vorst van Liechtenstein, wiens 
echtgenote de deelnemers aan het con
gres 's avonds rondleidde langs de col
lectie Vlaamse kunst, met als voor
naamste stuk het bekende kinderkopje 
van Rubens. De heer Adams leidde ons 
door het postmuseum. 
Do tentoonstelling in de Realschule had 
goed ingerichte zalen met helder licht. 
De toegang was gratis en elke bezoeker 
kreeg ook gratis de catalogus. Verder 
kon men enkele boekwerken kopen, 
waaronder het standaardwerk: „50 Jahre 
Liechtensteinische Postwertzeichen 
1912-1962" voor 8 franken, een prijs, die 
te danken is aan een ruime subsidie van 
de regering voor dit prachtige werk, dat 
ondergetekende gaarne aan belangstel
lenden ter inzage wil geven. 

Voor het tentoonstellingsgebouw 
stond een postauto, waar Antimalaria-
en Europa-zegels 1962 in onbeperkte 
mate verkocht werden. Van het jubi-
leumtentoonstellingsblok werd echter 
maar één per persoon per dag beschik
baar gesteld. Waar de controle hierop 
echter onmogelijk was onder de vele 
duizenden kopers, kwam hiervan niets 
terecht. 

De tentoonstelling kon men beschou
wen in twee delen: klassieke en beeld-
filatelie. Een scherpe scheiding was 
echter niet getrokken, zodat men in de 
klassieke afdeling verzamelingen aan
trof, die eigenlijk motiefverzamelingen 
waren („Die Madonna auf Postwertzei
chen aus Liechtenstein"; „Hymne auf 
Liechtenstein. Eine Landesgeschichte in 
Versen und Marken."). Aan de andere 
kant waren in de afdeling beeldfilatelie 
verzamelingen opgenomen, die er zeker 
niet in thuis hoorden. 

Goud en ereprijs in de klassieke af
deling kreeg de verzameling van W. 
Scheller, Dornach, met acht kaders 
Bayern, een prachtige verzameling met 
vele zeldzame zegels en stempels. 
Van onze landgenoten verwierf A. J. M. 
Annegarn brons met ereprijs voor een 
collectie „Bundesfeierkarten" en H. 
Rorije eveneens brons met ereprijs voor 
een collectie: „Auszüge aus einer Liech
tenstein SpezialSammlung." Er werden 
trouwens met ruime hand prijzen uit
gedeeld. 
Ingezonden: 121 collecties, ruim zes
honderd kaders. 
Uitgereikte prijzen: één goud met ere
prijs, vier goud, tien zilvergoud, dertig 
zilver, vierenveertig brons, tien diplo
ma's, acht erediploma's (buiten mede
dinging) en nog diploma's voor litera
tuur in goud, zilver en brons. 
De afdeling beeldfilatelie was, in tegen
stelling tot de klassieke, voor mij een 
grote teleurstelling, zowel wat de in
zendingen als ook wat de jurybeoorde
ling betrof. Onze propagandatentoon-
stelling in Arnhem gedurende de Bonds
dagen in april stond op een veel hoger 
peil. De kwaliteit van de zegels was 
vaak matig, terwijl de bewerking van 
het thema vaak zeer onvolledig was. De 
jurybeoordeling was, volgens alle deel
nemers aan het congres, in één woord 
onzinnig. Voor de beoordeling van 
motiefverzamelingen is een speciale 
jury noodzakelijk, hoofdzakelijk be
staande uit vakkundige beeldfilatelis
ten, wil men de prijzentoekenning niet 

tot een aanfluiting maken. Enkele voor
beelden: 
H. Stritter, „Die Welt der Schienen-
Entwicklung der Eisenbahnen und des 
Eisenbahnswesen in aller Welt", in alle 
opzichten een uitstekende verzameling, 
kreeg zilver; maar R. Marxer, Welt-
flüchtlingsjahr 1959/60, volgens onze be
grippen in het geheel geen beeldver
zameling, zilver-goud. Een collectie 
U.P.U.^) 1949 (eveneens geen beeld
verzameling) brons. Een verzameling 
Rode Kruis, bestaande uit losse 
zegels, zonder enig commentaar (even
eens geen beeldverzameling) zilver. Ver
der was er nog een verzameling van 
B. Fetter, bestaande uit diverse afde
lingen, waarvan Pro Patria in de klas
sieke was ondergebracht. Onder deze 
afdelingen was er één, waarvan het 
onderwerp twaalf albumbladen bevatte, 
van onder tot boven volgetikt, met niet 
meer dan dertig zegels. Deze verzame
ling kreeg zilver. Commentaar over
bodig. 
Over het congres enkele opmerkingen. 
In één van onze filatelistische bladen 
las ik onlangs het volgende: „Zich bij 
zijn mening te beroepen op de spel
regels van FIPCO of FIP is lichtelijk 
ridicuul. Hun uitspraken zijn geen 
dogma's, hoogstens af en toe nuttige 
aanwijzingen door een groepje brave 
lieden in gezellige conferentie-onder
onsjes in elkaar gezet". 
Ik wil hierbij opmerken, dat deze bra
ven zich alle moeite getroosten, vaak 
ten koste van honderden en honderden 
guldens, uit eigen zak betaald, vaak ten 
koste van treinreizen van 48 uur, zon
der commerciële bijbedoelingen, om al
thans te trachten de filatelie, zowel de 
klassieke als beeldfilatelie, in goede 
banen te leiden; dat geschiedt niet in 
gezellige conferentie-onderonsjes, maar 
in langdurige discussies, zodat tijd om 
wat anders te doen, zelfs de tentoon
stelling te bezoeken, ontbreekt. Natuur
lijk verkondigen zij geen dogma's; een 
ieder is gerechtigd, te verzamelen zoals 
hijzelf wil; maar voor de bepaling van 
tentoonstellingsreglementen, voor de 
algemene opzet zullen er toch regels 
nodig zijn, en die regels zullen gezamen
lijk moeten worden vastgesteld, en niet 
door enkelingen. 
De gang van zaken van het congres zal 
ik in ons eigen orgaan uitvoerig uit
eenzetten. De twee voornaamste reso
luties zal ik hier memoreren: 
a. Alle deelnemers waren het er over 

eens, dat verzamelingen als U.P.U., 
Rode Kruis, Vluchtelingen jaar, An
no Santo, Antimalaria, Europa, Pro 
Juventute, als zelfstandige verza
melingen niets met beeldfilatelie te 
maken hebben. 

b. Het is nodig, dat de jury voor mo
tiefverzamelingen samengesteld 
wordt door deskundige beeldfilate
listen. 

Met de mededeling, dat de regering alle 
deelnemers van het congres een aardige 
herinnering heeft aangeboden in de 
vorm van een jubileumboekje met post
zegels wil ik dit verslag besluiten. 
's-Gravenhage. 

I. VAN EUEREN, 
voorzitter Vereniging 
„De Beeldfilatelist". 

') FIPCO staat voor Federation Internatio
nale de la Philatelie constructive. 
=) UPU staat voor Union Postale Universelle. 
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Arme verzamelaars 
Uit „The Philatelic Trader" nemen wij het volgende stuk

je verkort over: „De B.P.A.*) en de P.T.S.**) maken het vol
gende bekend: Vier herdenkingsuitgiften zijn dit jaar door 
Mauretanië uitgegeven, Vluchtelingenhulp, Olympische Spe
len, Europa en Antimalaria. Ieder van deze series is in 
twee verschillende typen overgedrukt, en wel 25.000 series 
in type één, waarvan 22.000 series gezonden werden naar 
de (befaamde) firma Stolow in New York. Deze firma is 
officieel door de PTT van Mauretanië aangewezen als al
leenvertegenwoordiger voor de zegels van Mauretanië voor 
de gehele wereld, met uitzondering van Frankrijk. Een al
leenvertegenwoordigiing behoort de zegels dan tegen nomi
naal aan, te bieden. Deze series werden evenwel in haar 
wekelijkse offertes tegen veel hogere prijzen aangeboden. 

Van het tweede type werden respectievelijk 60.000, 60.000, 
25.000 en 20.000 gedrukt. Met dit type werd de alleenver
tegenwoordiger voor Frankrijk (Agence Comptable de 
TimbresPoste d'OutreMer in Parijs) bevoorraad". 

En nu het vervolg van het verhaal. 
In l'Echo de la Timbrologie biedt een Parijse handelaar 

de Olympische Spelen en de Vluchtelingenhulpseries „lo
kale druk, alleen in Mauretanië verkocht", geheel afwijkend 
letter en cijfertype van de in Parijs verkochte" aan voor 
frs. 55,—. 

Verder commentaar overbodig. 
En welk land (of landen) komt nu eens op het idee een 

toeslagzegel, of nog beter een gehele seilie uit te geven, 
waarvan de toeslag ten goede komt aan de strijd tegen de 
overbodige (roof) uitgif ten. . . . A. J. U. 

♦) British Philatelic Association. 
♦•) Philatelic Traders Society. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli^ 

AGENDA van 

Filatelistische gebeurtenissen 

Het Neder landse Postmuseum 

Zeestraat 82, Den Haaq, telefoon (070) 63 09 49. 

EXPOSITIES: 
De kunst van de ontwerper. 

• Keur en Kleur. Schatten van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen. 
De totstandkoming van postzeqels In plaatdruk, boekdruk, 
rasterdiepdruk en offsetdruk. 

• De postzeqels van China (Formosa), Fidzjieilanden, Fin

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

enigde Naties en Zwitserland. 
• De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, de schrijfkunst, de brief . 

Haaqse postmerken, 
AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

Hoe worden postzeqels ontworpen? 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jonqclu i beneden de 16 laar. 

2730 september 

30 september 

23 oktober 

6 oktober 

67 oktober 

67 oktober 

1314 oktober 

1421 oktober 

15 oktober 

Merano. Vij f t iende internatio

nale postzegeltentoonstell inq 
in het Kurhaus. 

Kleef. Internationale ru i ldaq 
met tentoonstell ing in het Kol

pinqhaus. 
'sGravenhage. 242ste post

zeqelveil ing van J. K. Rietdijk 
N.V. 
Amsterdam. Dag van de Post

zegel in Krasnapolsky, ver

zorgd door de Verenig inq RO

BAVER, afdel inq Filatelie, Ro

kin 2343. 
Amsterdam. Tentoonstell ing van 
postzegels en poststukken, als

mede stands van de N.V.P.M., 
in de St. Janszaal van Krasna

polsky. 
Bremervörde. ,,Vörposta"post

zeqeltentoonstel l inq. 
Oostende. Tentoonstell inq bi j 
404ar ig bestaan van Konink

lijJte Postzegelkring. 

Montecatini Terme. Postzegel

tentoonstel l ing, „Europa in 
Montecat in i " en „De rde ten

toonstel l l ing van toeristische 
postzegels". 

Tel Aviv. Internationale f i late

listische tentoonstel l ing. 

21 oktober 

2230 oktober 

2230 oktober 

2, 3, 4 november 

811 november 

16, 17, 18 november 

1963 

1321 apr i l 

2628 apri l 

10, 1 1 , 12 mei 

15 augustus

15 september 

715 september 

Maastricht. Internat ionals rui l

daq. Interphi l 

Berli jnWest. Tweede BEJU

BRIA — Berliinse Jeuqdpost

zeqeitentoonstei l inq 196?. met 
internationale deelneminq, te 
orqaniseren door Ring Deut

scher PhilatelistenJuqendLan

desring Berl in. 
'sGravenhage. Beneluxten

toonstell ing van charitatieve 
zegels uit de dr ie landen in 
het Beneluxhuis, Nassauplein 
38, georganiseerd door het 
Comité van BelgischNeder

landsLuxemburqse samenwer

k ing . 
Amsterdam. Filatelistische ten

toonstel l inq „Ho l land ia 1962" 
in Bellevue. Inzenders uitslui

tend leden van de Verenig ing 
van Postzegelverzamelaars 
, ,Ho l land ia" te Amsterdam, die 
haar zestigjar ig bestaan viert. 
Osnabrück. Tentoonstel l inq 
„D ie Christl iche Wel t im Mar

k e n b i l d " in de grote zaal van 
het stadhuis. 

Castricum. Nationale jeugd

postzegeltentoonstel l ing, geor

ganiseerd door de plaatselijke 
flfdelinq van de Nederlandsche 
Vereeniqing van Postzegelver

zamelaars. 

Luxemburq. Internationale post

zeqeltentoonstel l inq Melusina 
1963, ter gelegenheid van het 
duizendjar ig bestaan van de 
stad Luxemburq. 

Velbert . „Jubr ia"postzegel ten

toonstel l inq met internationale 
ru i ldaq op 28 apr i l . 

Breda. BRETEP 1963, nationale 
postzeqeltentoonstei l ing in Con

cordia. 

Geneve. Postzegels en PTT

documenten o p de tentoon

stel l inq „ H o n d e r d iaar Rode 
Kruis" in het Paleis der Expo

sities. 

Istanbul. Internat ionale ten

toonstel l ing Istanbul 1963 on

der FlPpafronaat. FlPconqres 
op 1315 september. 
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Nederlandse correspondentie 
in de beginperiode na de capitulatie van Japan in Nederlands-Indië 

door J. A. D. Krajenbrink (slot) 

De correspondentie met Nederland. 
Voor de verzending van post naar 

Nederland waren twee plaatsen van 
groot belang, namelijk Batavia, waar 
de post van geheel Java geconcentreerd 
werd voor de verzending naar Neder
land, en Singapore, waar de post van 
Sumatra en het overige Nederlands-In
dië werd verzameld. In dit verband 
vestig ik de aandacht op het volgende 
Aneta-bericht: 

Singapore, 22 november 1945. 
Het Nederlandse Post- en Informa

tiekantoor, gevestigd op de derde ver
dieping van het gebouw der Neder-

landsche Handel Maatschappij, doet 
goed werk. Een staf van zestig per
sonen is bezig met het sorteren en 
verzenden van post, het registreren 
van namen en adressen van Neder
landers te Singapore, Bangkok, Su
matra, enzovoort. 

Dagelijks wordt op het postkan
toor luchtpost afgesloten voor Bata
via, Palembang, Medan, Padang, Ran
goon, Bangkok en tweemaal per week 
naar Australië via Balikpapan, de 
grote Oost en Europa. In de eerste 
tien dagen van november werden 183 
zakken van dertig pond verzonden en 

102 zakken ontvangen. Singapore 
wordt thans beschouwd als het voor
naamste post- en registratiecentrum 
voor Nederlands-Indië. 
De post voor Nederland werd aan

vankelijk met Britse legervliegtuigen 
vervoerd naar Londen en van daaruit 
doorgestuurd naar Nederland. 

Ongeveer medio september 1945 wer
den aan de ex-geïnterneerden de be
kende luchtpostbladen verstrekt voor 
correspondentie met familieleden in het 
moederland. (Afbeelding 26). 

Ook de op beperkte schaal verstrek
te semi-officiële Roode Kruis-envelop-
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pen werden gebruikt. (Afbeelding 27 
en 28). 

Had men niet de beschikking over 
een couvert, dan maakte men weer 
gebruik van een zelfvervaardigde en
velop. (Afbeelding 29). 

Toen later Nederlandse vliegtuigen 
ter beschikking kwamen, werd de post 
middels deze vliegtuigen overgebracht. 

De dienst werd op 10 november 1945 
heropend op Nederlands-Indië en het 
eerste retourvliegtuig k'wam te Am
sterdam aan op 23 november 1945 (Af
beelding 30 en 31). 

De vliegtuigen vlogen niet onder de 
vlag van de K.L.M, maar onder die van 
de Netherlands Government Air Trans
port (N G A.T.). Met ingang van 8 de
cember 1945 werd 'n driemaal wekelijk
se dienst ingesteld en met ingang van 
1 februari 1946 een viermaal wekelijk
se. De N.G.A.T. werd op 30 juli 1947 
weer door de K.L.M, overgenomen. 

De brieven naar Nederland werden 
aanvankelijk ook portvrij overgebracht. 
Postzegels waren op Java en Suma
tra nog niet verkrijgbaar en evenmin 
waren er stempels beschikbaar. Late
re brieven kregen een aankomststempel 
in Nederland. Vermoedelijk is men 
hiermede begonnen op 23 november 
1945, de dag waarop het eerste Neder
landse retourvliegtuig aankwam. 

Met ingang van 13 december 1945 werd 
per kaarttelegram no. 7420 S bepaald, 
dat het porto voortaan door ontvanger 
moest worden betaald. Een en ander 
is vermoedelijk overgelaten aan het in
zicht van de onderscheidene postdirec
teuren, want niet in alle plaatsen werd 
na 13 december port geheven. (Afbeel
ding 32, 33 en 34) 

Een enkele maal heeft men de brie
ven voorzien van een Japanse bezet
tingszegel. Deze waren niet geldig en 
de ontvanger heeft prompt port moe
ten betalen. (Afbeelding 35). 

Op 12 december 1945 werd in Bata
via en op 17 december 1945 in Singa
pore (de mij vroegst bekende data) ge
bruik gemaakt van een vertrekstem-
pel. Dat van Batavia was van een recht
hoekige vorm. Vermoedelijk is dit in 

2ó. Eerste brief naar Nederland. 

27 en 28. Semi-officiële Roode Kruis-enveloppen, 
verstuurd naar Nederland, 

29. Zelfvervaardigde envelop van Chinees papier 
en volgens afzender mef ri/sf dichtgeplakt, 

30. Brief overgebracht met het eerste K.L.M.-vlieg-
tuig naar Nederlands-Indiê (5-9-1945). 

31. Brief overgebracht met het eerste retourvlieg
tuig uit Nederlands-Indië (23-9-1945). 

32. Brief wei aankomsistempel 77-72-7945 in 
Nederland met port belast. 30 cent was bet nor
male porto voor een brief fof 10 gram. 

33 en 34. Twee brieven verzonden uit Singapore 
naar hetzelfde adres te Rotterdam^ waarvan die 
met afstempeling 5 jan. 1946 met port werd be
last, terwiil de tweede, met afstempelinq 2 feb. 
1946, zonder porfoheffinq werd afgeleverd. 

35. Brief voorzien van een ongeldige bezetfinqs-
zegel en in Nederland met port belast (16-1-
1946). 
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NEDERLANDSE 
CORRESPONDENTIE 

Ae»noy, 

P ï » s « o. 
36. Afdruk van het rechihoekiqe sfempel te Batavia 
(23 dec. 1945) en rondstempel Singapore 26 DEC 
7945. 
37. Zeqel afgestempeld te Balikpapan op 22 dec. 
1945. Rondstempel van de censor. ^^s^n^^ ^g ?^ .m' 
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Australië aangemaakt, want in de plaat
sen, welke vroeg opde Japanners waren 
veroverd en waar het Nederlandse ge
zag hersteld was, werd een dergelijk 
stempel gebruikt. Thans is bekend, dat 
vóór de ingebruikstelling te Batavia de 
volgende plaatsen de brieven afstempel
den met een soortgelijke stempel : Hol-
landia, Biak, Morotai, Tarakan en Ba
likpapan. In zekere zin zijn deze stem
pels van rechthoekige vorm de vroegste 
die de Nederlands-Indische dienst ge
bruikte na de oorlog. (Afbeelding 36). 

In Singapore stempelde men met een 
rond rubberstempel. De tekst luidde: 
Netherlands Post Office Singapore, (zie 
de afbeeldingen 33 en 34.) 

De uitgifte van postzegels van de 
American Banknote Company geschied
de niet op dezelfde datum. In het oosten 
van de Archipel waren reeds postze
gels verkrijgbaar lang vóór dat Batavia 
ze uitgaf. Mij zijn afstempelingen van 
de rechthoekige stempels op deze ze
gels bekend van Hollandia, 10 oktober 
1945, van Biak, 16 november 1945, van 
Balikpapan, 14 november 1945 (Afbeel
ding 37). In Batavia werden de eerste 
zegels van de American Banknote Com
pany op 16 april 1946 aan het publiek 
verstrekt en in Medan nog later. 

Aan het einde van dit artikel wil ik 
met nadruk mededelen, dat deze bij
drage een algemeen overzicht geeft van 
de correspondentie in de beginperiode 
na de oorlog, meer in het bijzonder 
van die gebieden, welke pas na de 
capitulatie van Japan vrijkwamen. 

Een plaatsgewijze behandeling valt 
dan ook niet in het kader van dit ar
tikel. 

Ingezonden 
Philatelie en politiële 

Graag wil ik nog even terugkomen op hetgeen de heer 
Aal uit Amsterdam in het maandblad van juni 1962, bladzij
de 248, meent te moeten bekend maken. Van hetgeen op 
bladzijde 305 in jaargang 1961 door mij werd geschreven 
over aankoop van zegels van achter het ijzeren gordijn heeft 
hij niets weerlegd. Deze feiten zijn ook algemeen bekend. 
Dat ik, zoals de heer Aal schrijft, doe, alsof ik tegen zegels 
met propaganda ben, staat nergens in mijn publikatie te 
lezen. Eerder het tegendeel. Waarom zou ik er ook tegen 
zijn? Dergelijke plaatjeszegels zijn al in de vorige eeuw uit
gegeven. iVTede hierdoor wordt bij de buitenlander de lust 
opgewekt, die verschillende gebouwen, steden, kerken, land
schappen enzovoort in natura te gaan zien. De vreemdeling 
kan dan de indruk respectievelijk sensatie van de werkelijk
heid ondergaan. Dat is toch ten slotte de bedoeling van alle 
reclame, die voor een land wordt gemaakt, zij het in boeken 
met vele platen, die over een land verschijnen, de folders, 
die de reisbureaus verspreiden en de postzegels met land-
afbeeldingen, die ieder land uitgeeft. 

Maar daar zit nu het grote verschil tussen de Westeuro-
pese landen en die achter het ijzeren gordijn. In West-Euro
pa worden miljoenen zonder enige achterdocht ontvangen 
en staan vele instanties klaar, alles te laten zien en verlUa-
ren. Maar tot de landen achter het ijzeren gordijn (of stenen 

muur) worden slechts enkele nieuwsgierige toeristen toege
laten en is van een toestromen van vreemdelingen geen 
sprake. Een ieder weet van te voren, dat vrijwel niemand 
toegelaten wordt. Propaganda, om vreemdelingen te lok
ken, kan dus niet de bedoeling van de mooie plaatjes van 
steden, klederdrachten enzovoort zijn. Zo lang niet iedere 
toerist zonder bezwaar toegang heeft, om het vertoonde te 
zien, zal de massa geen geloof hechten aan de echtheid van 
de mooie afbeeldingen. De reclamemaker zelf is met zijn 
geheimzinnigheid de veroorzaker van een gerechtvaardigd 
wantrouwen. 

En wat heeft het reclame maken met postzegels dan voor 
nut? Een vreemdelingenverkeer, voor vele landen een be
langrijke bron van inkomsten, wil men niet. De postzegel
verkoop kan maar een bescheiden bedrag, in het laatje 
brengen. En de buitenlander moet onder de indruk gebracht 
worden van al het fraais, dat er achter het ijzeren gordijn 
bestaat en gewrocht is, maar zien mag hij niets. Ieder 
normaal denkend mens komt dan tot de conclusie, dat er 
iets te verbergen valt en dat een en ander niet zó mooi is, 
als de regering van het afgesloten land via plaatjcszegels 
wil suggereren. Ieder mag natuurlijk verzamelen wat hij 
wil, al zouden het oude schoenen zijn. Maar men moet zich 
niet verbeelden dat, met de boven uiteengezette restricties, 
de verbroedering der volken bevorderd kan worden. Het 
tegendeel is waar. Geheimzinnig gedoe kweekt achterdocht, 
alle mooie voorstellingen en plaatjeszegels ten spijt. 
Utrecht, F. M. H. POST. 
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Waarom postzegels op iuminescerend papier? 
De uitgifte van postzegels op Iuminescerend papier hangt 

samen met de uitgebreide onderzoekingen en proefnemin
gen, die sinds jaren aan de gang zijn om te komen tot een 
automatisering van de verschillende diensten van hot grote 
PTT-bedrijf. 

De oudste taak van de posterijen is het vei^/oer van brie
ven. Deze taak is wel zeer sterk uitgebreid in de loop der 
eeuwen; wij behoeven slechts de postkoets van vroeger, die 
een klein aantal brieven vervoerde, te vergelijken met de 
gang van zaken in een modern spoorwegpostkantoor, waar 
transportbanden, liften en glij goten aan een grote fabriek 
doen denken. 

In de wijze van uitvoering van de taak is dus veel veran
derd, maar één ding is hetzelfde gebleven, namelijk hot 
adres, dat stap voor stap de brief op zijn bestemming moet 
brengen. Het adres moet, in de verschillende fasen tussen 
het ogenblik waarop de brief in de brievenbus wordt gede
poneerd en het ogenblik waarop deze de geadresseerde be
reikt, verscheidene keren worden gelezen en daarom is het 
nuttig, dat in een stapel brieven, die behandeld moet wor
den, het adres dadelijk leesbaar is zonder dat het nodig is 
de brief om en om te draaien. Bovendien moeten de zegels 
worden gestempeld en ook daarvoor is het praktisch dat de 
brieven geordend zijn. Hoe tracht men dit in Gouda, waar 
de proef met de zegels op Iuminescerend papier wordt ge
nomen, te bereiken? 

Een brief belandt, na te zijn gelicht, op een grote sortcer-
tafel in het pKJstkantoor. Hier worden de grote en onregel
matig gevormde stukken er uit gehaald en de rest, de 
„platte" post, moet dus zodanig worden gerangschikt, dat 
de adressen vlot kunnen worden gelezen, met andere woor
den: de brieven moeten alle gelijk worden gericht. Men ver
krijgt dan tevens een tweede voordeel: de postzegels bevin
den zich dan namelijk alle op dezelfde plaats, want vrijwel 

. zonder uitzondering bevinden de zegels zich in de rechterbo
venhoek. Daardoor kunnen de brieven machinaal worden 
gestempeld, hetgeen een enorme tijdsbesparing betekent. 

Het stempelen geschiedt vóór het sorteren, zodat men het 
meestal zó opvat, dat het rangschikken nodig is voor het 
stempelen en dat het tweede voordeel is, dat op de brieven 
de adressen in dezelfde richting staan. 

Het rangschikken van de brieven, het zogenaamde opzet-

Boekenplank 
ZUMSTEIN EUROPA-CATALOGUS 1963 
Prys ƒ 21,50. Importeur: Van Dieten's Boeken Import, Anna 
Paulownastraat 58, Den Haag. 

De 46ste editie van de „Zumstein" ligt voor ons. Het is een 
boekwerk dat zo langzamerhand tot 1600 pagina's is ge
groeid, en dat volgens de uitgever — uw recensent heeft ze 
niet nageteld — 21.000 afbeeldingen en meer dan 121.000 
prijsnoteringen bevat. Als ik slechts vermeld dat de „tele
foonzegels" van Nederland reeds in de tekst voorkomen, 
en de in november te verwachten Pro Juventute-zegels van 
Zwitserland eveneens, dan voelt u wel dat deze catalogus 
werkelijk tot het laatste ogenblik „bij" is. 

Over prijzen valt niet te twisten. Maar wel kan gezegd 
worden dat Zumstein deze zeer zorgvuldig bekeken heeft, 
en niet de losse waarden, maar een gedeelte van de waarde 
van de gehele serie toegedacht heeft. Bovendien zijn de 
prijzen die nog niet geheel „tot rust gekomen zijn", bijvoor
beeld van de luchtpostzegels van Nederland van ƒ 15,— en 
ƒ 25,—, in cursieve cijfers genoteerd, zodat iedereen dadelijk 
kan zien dat de „dagprijs" wellicht geheel anders kan liggen. 
De supplementen verschijnen regelmatig in de Berner Brief
marken Zeitung — importeur zie boven — en voor wie spe
ciaal Zwitserland verzamelt is er nog een korte uitgave met 
alleen Zwitserland en Liechtenstein te krijgen voor / 1,20. 
Wij vinden dit een prima catalogus, die niet alleen veel 
prijzen en afbeeldingen, maar ook veel wetenswaardigheden 
bevat, zodat iedere serieuze verzamelaar er veel belang-
wekkends in zal kunnen vinden. 

FL. 

ten, is echter een tijdrovend werk wanneer dit met de hand 
geschiedt. Daarom is gezocht naar mogelijkheden om dit 
opzetten machinaal te kunnen laten doen. 

Om dit doel te bereiken maakt men gebruik van het feit, 
dat de postzegels zich vrijwel altijd in de rechterbovenhoek 
bevinden. Men moet dus een machine construeren, die de 
brieven zodanig rangschikt, dat de zegels alle op dezelfde 
plaats komen. Dit is mogelijk wanneer niet alleen een 
postzegel voor een machine zichtbaar gemaakt kan worden, 
maar wanneer ook kan worden, bereikt, dat de machine een 
onderscheid kan maken tussen een zegel en bij voorbeeld 
een reclame-opdruk. De zegels moeten daarom een zeer spe
ciale eigenschap hebben, die echter de aanmaakkosten niet 
aanzienlijk mag verhogen. Het luminescerende papier heeft 
zulk een speciale eigenschap, maar aanvankelijk, toen dit 
vraagstuk voor het eerst aan de orde kwam, was dit te duur. 
Er is ook aan andere mogelijkheden gedacht; bij voorbeeld 
zegels, die gedrukt zouden moeten worden op gelamineerd pa
pier, dat wil zeggen papier waarin zich 'n dunne metaalfolie 
bevindt, waarop de machine kan reageren. Technisch voldeed 
deze oplossing zeer goed, maar ook daarbij lag de kostprijs 
van de zegels te hoog. Omdat intussen betere en goedkopere 
luminescerende stoffen bekend waren geworden, werd weer 
gezocht in de richting van Iuminescerend papier. 

Het luminescerende papier bevat stoffen, die, wanneer 
deze met ultraviolet licht worden bestraald, dit licht op een 
bepaalde manier terugkaatsen, dus op een andere manier 
dan gewoon papier, al of niet bedrukt. Wanneer nu brieven, 
voorzien van de luminescerende postzegels worden blootge
steld aan ultraviolet licht, dan zal alleen de postzegel het 
licht op een bijzondere manier terugkaatsen; de rest van 
de brief doet dit niet. Dit bijzondere teruggekaatste licht 
wordt opgevangen door een fotocel. Zulk een cel heeft de 
eigenaardigheid, dat de elektrische eigenschappen veran
deren wanneer er licht op valt en daardoor treden in een 
elektrische stroomkring stroomveranderingen op waardoor 
mechanismen in werking kimnen worden gesteld. 

In de machine, die in Gouda is opgesteld, worden de brie
ven in een stapel ingevoerd. De brieven kunnen hierin in 
verschillende standen voorkomen; de zegel kan zich name
lijk bevinden a. aan de onderkant aan de voorzijde; b. aan 
de onderkant aan de achterzijde; c. aan de bovenkant voor 
of achter. 

De brieven worden nu één voor één van de stapel afgeno
men en op hun kant geplaatst en in deze stand tussen twee 
„lees"-inrichtingen, dat wil zeggen het samenstel van een 
ultraviolette lamp en een fotocel, gevoerd. Bij de brieven 
in de standen a. en b. vindt de leesinrichting, die de onder
kant aan voor- en achterzijde aftast, een zegel en deze brie
ven, die dus eigenlijk op hun kop staan, worden respectie
velijk aan de voor- of achterzijde gestempeld en in twee af-
legvakken verzameld. De onder c. genoemde brieven wor
den niet gestempeld; er is immers aan de onderzijde geen 
zegel ontdekt en deze worden in een derde aflegvak gede
poneerd. Deze laatste stapel brieven wordt dan omgekeerd 
en nog eens door de machine geleid, waardoor ook deze 
brieven worden gestempeld en verdeeld over de twee eerst-
bedoelde vakken. Mochten zich in de oorspronkelijke stapel 
brieven zonder postzegels bevinden of waarop niet-lumi-
nescerende zegels zijn geplakt, dan zullen deze natuurlijk 
én bij de eerste èn bij de tweede doorgang in het derde af
legvak terechtkomen, zodat deze dus automatisch worden 
afgezonderd en met de hand kunnen worden behandeld. 

Men heeft dus kunnen bereiken, dat de brieven met de 
nieuwe zegels automatisch op de juiste plaats worden ge
stempeld en over twee stapels zijn verdeeld, die elk uitslui
tend brieven bevatten, die in dezelfde stand liggen. 

Het doel van de proef is, om naast de ervaringen in het 
laboratorium, ervaring op te doen in de praktijk, zowel 
in technisch opzicht, namelijk om de werking van de ma
chine na te gaan, als in arbeidsanalytisch opzicht ten aan
zien van de arbeidsbesparing, die wegens de nijpende per-
soneelsschaarste bijzondere aandacht geniet. 
's-Gravenhage, W. J. BIJLEVELD. 

P.S. Fluorescerende postzegels zijn reeds eerder Ingevoerd In West-
Duitsland en Groot-Brittannië. zoals in de Jaargangen 1960 en 
1961 van het Maandblad uitvoerig is gemeld. Redactie. 
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Rubriek-redacteur C. H W Heusdens, 

Stadhoudersweg 44-C, Rotterdam 4 

Postadres . p/a Postbus 619, Rotterdam 

EUROPAZEGELS 1962 
DO.H.401 van 9 augustus 1962 
1. Algemeen 

Door de Conférence Européenne des Administrations des 
Postes et des Telecommunications (CEPT), waarvan PTT-
administraties uit negentien Europese landen deel uitma
ken, werd besloten ook dit jaar weer een Europa-postze
gel uit te geven. De zegel zal in die CEPT-landen, welke 
tot uitgifte van een Europa-postzegel overgaan, op een en
kele uitzondering na, dezelfde voorstelling dragen. 

2. Ontwerp 
De PTT-administraties hebben uit een aantal ontwerpen 

van kunstenaars uit de aangesloten landen het ontwerp geko
zen van de Luxemburgse kunstenaar Lex Weyer. Dit ont
werp symboliseert de gemeenschappelijke inspanningen 
van de CEPT in de vorm van een jonge boom met negentien 
bladeren. 

3. Waarden, verkooptijdvak 
In Nederland zal de uitgifte in twee waarden geschieden: 

12 en 30 cent (zonder bijslag). De zegels zullen van 17 sep
tember 1962 af gedurende vier weken verkrijgbaar zijn. 
Aan het publiek moeten gedurende genoemd tijdvak bij 
aankoop van postzegels van 12 of 30 cent de Europa-post
zegels worden uitgegeven, tenzij om zegels van de gewone 
uitgifte wordt verzocht. Met de verkoop mag niet vóór 17 
september 1962 worden begonnen. 

Eventueel op 15 oktober 1962 nog voorradige exemplaren 
behoren te worden uitverkocht. 

4. Overige bijzonderheden 
Kleur van de zegel van 12 cent: goudgeel, citroengeel en 

zwart. 

Kleur van de zegel van 30 cent: blauw, citroengeel en 
zwart. 

Geldigheidsduur: tot en met 31 december 1963. 
Druktechniek: rasterdiepdruk. 
Beeldgrootte: 33 x 22 mm. 
Zegelgrootte: 36 x 25 mm. 
Drukker: Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 

5. Verstrekking 
Het Hoofd Controle Postwaarden zal tijdig een eerste 

voorraad van deze bijzondere postzegels toezenden. Mocht 
de verstrekte voorraad niet voldoende zijn, dan behoort aan
vulling te worden gevraagd. De postzegels zullen verkrijg
baar zijn bij alle postkantoren, bij- en hulpkantoren, post
agentschappen en poststations alsmede bij de bestellers, be
last met de behandeling van postzaken aan huis tijdens de 
bestelling. 

Persbericht nr. 1705/82 voegt aan het bovenstaande nog 
het volgende toe: 

Op 7 augustus 1962 was bekend, dat de volgende PTT-
administraties de Europa-zegels zouden uitgeven: België, 
(West-) Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Turkije, IJsland en 
Zwitserland, terwijl Portugal een eigen motief voor de 
Europa-zegels zal bezigen. 

De achtergrond van de zegel van 12 c is goudachtig geel, 
van de zegel van 30 c blauw, de bladeren zijn op beide 
zegels citroen-geel, de stam van het boompje, de tekst en 
de waarde-aanduiding zijn zwart. 

Kamtanding: 14 : 12% 
vellen: 10 x 10 = 100 zegels 
papier: zonder watermerk 
gomming: normaal 
De afgebeelde zegels zijn ontleend aan het goedgekeurde 

ontwerp, waarnaar de postzegels zullen worden vervaar
digd. 

LUMINESCERENDE POSTZEGELS EN BRIEFKAARTEN 
Dienstorder H. 426 van 23 augustus 1962. 
Verkoop van luminescerende postzegels van 4, 8 en 12 cent 
en briefkaarten van 8 cent met luminescerende opdruk. 
1. Ten postkantore te Gouda zal binnenkort een proef be

ginnen met een zogenaamde opzetmachine, welke de 
daarvoor in aanmerking komende ter post bezorgde stuk
ken die gefrankeerd zijn met op luminescerend papier 
gedrukte postzegels, alsmede de ter post bezorgde van 
rijkswege uitgegeven briefkaarten van 8 cent, welke 
naast de zegelafdruk zijn voorzien van een met luminesce
rende inkt gedrukte balk, automatisch opzet. 

2. In verband daarmede zal op genoemd kantoor met in
gang van 27 augustus 1962 worden begonnen met de ver
koop aan het publiek van de in punt 1 bedoelde brief-

^r-̂ .*';! r̂->*̂ . 
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kaarten, alsmede van de daar bedoelde postzegels in de 
waarden van 4, 8 en 12 cent (het luminescerend papier 
draagt geen watermerk). 
Voor het welslagen van de proef is het nodig dat de post
zegels en briefkaarten met luminescentie alleen ten post
kantore te Gouda worden gebruikt voor de frankering 
van aldaar geposte stukken. Door de directeur van het 
postkantoor aldaar zal dan ook niet worden voldaan aan 
verzoeken van elders wonenden om toezending van een 
of meer postzegels en briefkaarten als vorenbedoeld. 
Ten gerieve van postzegelverzamelaars enzovoort zullen 
de bovenbedoelde zegels en briefkaarten op de daarvoor 
bepaalde uren verkrijgbaar zijn aan de kantoren waar 
een bijzonder loket voor de verkoop van postwaarden aan 
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verzamelaars is opengesteld. Op deze kantoren zal de 
verkoop niet vóór 27 augustus 1962 aanvangen. 

5. De stationhouders en postagentschappen voor zover no
dig inlichten. 

LANDSCHAPZEGEL 
Als eerste zal de cijfertype Frankeerzegel, ontworpen door 

J. van Krimpen, van 6 cent worden vervangen door een 
zegel waarop een polderlandschap is afgebeeld, naar het 
ontwerp van de kunstenaar R. J. Draijer. 

TELEFOONZEGELS 1962 
Van de waarde van 4 cent is waarschijnlijk een nieuwe 

cilinder in gebruik genomen; de kleurvlek boven zegel 
nummer 1 is verdwenen en wij troffen aan een kleurstreepje 
boven zegel nummer 8. 

NU OOK ZEGELROLLEN VAN VIJFHONDERD STUKS 
Met ingang van 2 augustus 1962 zijn ook rollen van de 

gangbare waarden van 1 tot en met 85 cent verkrijgbaar. 
De prijs van deze rollen is gelijk aan de totale geldswaar

de der zegels, vermeerderd van 50 cent per rol. Deze rol
len dienen, evenals die van duizend zegels, aangevraagd 
te worden bij de (hoofd)postkantoren. 

FILATELISTENLOKETTEN 
Sinds de opgave in het augustusnummer (bladzijde 330) 

ontvingen wij van PTT opgave van de volgende verande
ringen in de lijst van deze loketten: 
Doetinchem: eerste woensdag, nu van 18.00 tot 19.00 uur. 
Veendam: derde donderdag, nu van 16.30 tot 17.30 uur. 
Woerden: tweede donderdag van 18.00 tot 19.00 uur. 

Nieuw loket te Purmerend, tweede woensdag van 18.00 tot 
19.00 uur. 

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

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

Herrn. Heyermanslaan 6, Eindhoven 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 
Beëindiging van filatelistische werkzaamheden 

Het hoofd van de Centrale Afdeling Postexploitatie van de 
Centrale Directie der PTT, de heer H. W. Bosman, heeft 
ons op 10 augustus 1962 de volgende brief geschreven: 
1. „Hierbij deel ik u mede, dat wegens personeelstekort de 

postadministratie van Nederlands Nieuw-Guinea met in
gang van heden niet meer zal voldoen aan verzoeken om 
filatelistische afstempeling van poststukken. 
Uitsluitend voor gehele vellen frankeer- en portzegels 
blijft deze stempeling voorshands nog mogelijk, echter 
uitsluitend met één stempelafdruk per blok van vier ze
gels. 

2. De lopende werkzaamheden op dit terrein zullen nog wor
den afgehandeld". 

In aansluiting op bovenstaande mededeling ontvingen wij 
d.d. september een brief van de volgende inhoud: 

„In vervolg op mijn brief van 10 augustus deel ik u mede, 
dat de postadministratie van Nederlands Nieuw-Guinea 
wegens acuut personeelstekort in den vervolge evenmin zal 
kunnen voldoen aan verzoeken om filatelistische afstempeling 
van gehele vellen frankeer-- en portzegels met één stempel
afdruk per blok van vier zegels". 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Gelegenheidstempel 

Hier was ter gelegenheid van het bezoek der prinsessen 
een speciaal stempel in gebruik, dat niet als vernietigings-
stempel gebruikt werd, maar op de enveloppen werd afge
drukt. Het stempel was in de vorm van een driehoek, linker 
staande been: „Prinses Irene", rechter staande been: „Prinses 
Margriet", midden onder: „in ons midden" en hieronder de 
data: „17-31 juli 1962". 

SURINAME 
Behalve de reeds gemelde eerstedagenveloppen en de 

kaart met de Torarica-zegels, is er ook een kaart versche
nen met de afbeeldingen van de prinsessen Irene en Mar
griet. Hierop zijn de Torarica-zegels afgestempeld met het 
eerstedagstempel, terwijl op de kaart ook een speciaal 
stempel voorkomt met „Welkom in Suriname", van 3 juli 
1962 (afbeelding). 

«CWf 

Rubriek-redacteur R. Tocila, 

Arctiimedesplantsoen 9hs 

Amsterdam-O. 

NEDERLAND: In het vervolg op de mededelingen in het 
augustusnummer over de eerste DC-8-vlucht naar Zuid-
Amerika, kan gemeld worden dat de retourpost binnen is. 
De retourvlucht had plaats op 6-7-'62. Sommige stukken zijn 
voorzien van een speciaal stempel. Post uit Chili werd voor
zien van een maatschappijstempel in paars (afbeelding). 
Het stempel van Uruguay (Montevideo) is officieel en is 
in zwart afgedrukt (afbeelding), terwijl de post uit Brazi
lië voorzien is van een privéstempel: First K.L.M./DC-8 
flight/South America. Alle stukken zijn bij aankomst te Am
sterdam afgestempeld. 

Op 30-6-'62 werd de eerste vlucht van de KLM gemaakt 
naar Zagreb (Joegoslavië). Sommige post draagt een privé
stempel: First Flight Amsterdam-Zagreb/KLM/30-6-'62, 
aankomststempel 30-6-1962, terwijl de retourvlucht op 
1-7-1962 geschiedde. Ook hier dragen sommige stukken een 
privéstempel 1-7-62/First Flight/KLM/Zagreb-Amsterdam, 

Primer Vuelo 
KLt«JelDC-8 

FjfSt KLM 
DC-8 Flight 

CORREOS DEL URUGUAY 
VUELO INAUGURAL 

K. !_. M . 
DC8-JET-6JUI. tMZ 

aankomststempel 1.7.1962. Op de heenvlucht werd tevens 
Dubrovnik aangedaan. Er is echter geen dépêche van deze 
plaats gemaakt. 

Verder nog steeds geen nieuws van de vlucht naar Dar-
es-Salaam. 

Tot slot kunnen wij binnenkort de heropening van de 
vluchten op Indonesië tegemoet zien, gezien het akkoord 
inzake Nieuw-Guinea. 
ARGENTINIË: De Argentijnse maatschappij Aerolineas 
Argentinas opende op 2.4.1962 haar dienst Buenos Aires-
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Bahia Bianca. De post op de eerste vlucht werd voorzien 
van een speciaal stempel in zwart (afbeelding) 

AVRO 
748 

iHwcniaw KKKiM ctnuM 

BUENOS ASQ-BAHM BIANCA 

DUITSLAND (WEST-): Op het Berlijnse vliegveld Tempel
hof werd een speciaal stempel gebruikt voor propaganda 
van de internationale luchtposttentoonstelling Luposta welke 
in september gehouden zal worden (afbeelding). Ter gele
genheid van deze tentoonstelling zullen verschillende aero-
philatelistische souvenirs worden uitgegeven, een praktijk 
die mijn sympathie niet heeft. Onder andere 1 pf. Branden
burger Poort zegel, 15 pf. Luchtbrug en 25 pf. Lilienthal 
monument, geperforeerd met het woord LUPOSTA. 

EROFFNUN^Q^Id 

FRANKFiÉ^̂ -TEL AVIV 

Op 4.6.1962 zou de Israëlische luchtvaartmaatschappij 
El Al haar eerste vlucht Frankfurt-Tel Aviv maken. Wegens 
staking werd de vlucht uitgesteld tot 11.6.1962. Post werd 
voorzien van violet maatschappijstempel, plus een rood ver-
tragingsstempel (afbeelding). 

FRANKRIJK: De post vervoerd op 1.4.1962 per Lufthansa 
van Parijs naar Stuttgart en München werd voorzien van 
een speciaal rechthoekig stempel PREMIERE LIAISON/ 
LUFTHANSA/par VISCOUNT 814 Parijs - STUTTGART -
MUNICH/ler AVRIL 1962. 

GROOT-BRITTANNIE: Aan dit land komt de eer toe een 
nieuw gebied aan de aerofilatelie te hebben toegevoegd, 
namelijk post vervoerd „per Hovercraft". Dit „vliegtuig" 
heeft in 1960 reeds proefvluchten gemaakt, waarbij de 
piloot onder meer onofficiële post heeft meegenomen. De af
gebeelde brief (A) werd door de Hovercraft van Saunders 
Roe, de SRN-1, bij Cowes vervoerd op het eiland Wight op 
2.3.1960. 

Flown on Sai inders Roe 
SRH-1 "Hoveroraf-Ü'oÓ^V?^ 

From 

P i l o t 

Op 20.7.1962 werd voor het eerste officieel post vervoerd 
tussen Rhyl (Noord-Wales) en Wallasey (in Cheshire bij 
Liverpool), een afstand van ongeveer twintig kilometer over 
de rivier de Dee. De British United Airways onderhoudt 
de dienst met een Vickers Armstrong VA-3, een type, dat 
er anders uitziet dan het prototype, ontwikkeld door Saun
ders Roe. 

De hoofdpostmeester van Rhyl heeft volgens een bericht 

in het Britse weekblad Stamp Collecting van 10.8.1962 het 
volgende meegedeeld over de eerstedagpost: 
dat a. 20.052 poststukken, waaronder ongeveer 450 kranten, 

te Rhyl werden aangeboden ter verzending, maar 
dat b. 8 187 poststukken met de Hovercraft werden ver

voerd (uitsluitend met bestemming Liverpool, Bir
kenhead, Wallasey en Wirral) en 

dat c. ongeveer 12.000 poststukken van tevoren werden ge
post om het dagtekeningsstempel van de eerste dag 
te ontvangen. 

Een andere PTT-zegsman verklaarde dat alleen post die 
aan Rhyl geadresseerd was in werkelijkheid met de Ho
vercraft uit Wallasey was aangevoerd. Ongeveer 11.165 
poststukken ontvingen het handstempel Wallasey en hiervan 
werden er 2.600 per Hovercraft naar Rhyl gebracht. Vol
gens de redactie van Stamp Collecting moet hieruit worden 
opgemaakt, dat de lokale post in feite is vervoerd, maar 
dat niet alle post die van het een of andere handstempel 
is voorzien de overtocht inderdaad heeft meegemaakt. (Af
beelding B). 

TSJECHOSLOWAKIJE: Tijdens de internationale tentoon
stelling in Praag zal begin september de FISA ook bijeen 
komen. Ter gelegenheid hiervan zal een bijzonder stempel 
op een tijdelijk postkantoor worden gebruikt. (Afbeelding). 

Rubriek-redacteur Drs. A. M. A, van der Willigen 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

LANDDAG SHELL lUNIOR a U B 

1957 1962 

ROTTERDAM 18AUG.1962 
Gelegenheidstempels 

De op 18 augustus 1962 in de speciale brievenbus van 
„Jeugdland", staande in de Ahoy-hal te Rotterdam, geposte 
stukken kregen niet het reeds gemelde „Jeugdland"-stempel, 
doch het hierboven afgebeelde stempel van de „Shell Junior 
Club", die op genoemde datum aldaar een landdag hield. 
Wij danken de heer D. O. Kirchner voor zijn mededeling, 
dat afdrukken van dit stempel zowel in zwarte als in paarse 
kleur voorkomen, terwijl naast de zwarte afdruk van dit 
eendaagse stempel een (overbodig) datumstempel Rotterdam 8 
met datum lö.VIII in plaats van 18.VIII was afgedrukt. 

In het autopostkantoor, geplaatst op het terrein van het 
academisch ziekenhuis te Leiden, was van 10 tot en met 
17 september een tijdelijk bijkantoor met de normale stempels 
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en aantekenstrookjes van het autopostkantoor gevestigd ter 
gelegenheid van het XXIIe Internationale Physiologencon-
gres, gehouden in het Physiologisch Laboratorium van dit 
ziekenhuis. 

Op de Internationale Philatelistenbeurs, gehouden op 17 
september in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam is 
een tijdelijk bij postkantoor, met speciaal poststempel, doch 
zonder bijzondere aantekenstrookjes, aanwezig, terwijl de 
initiatiefnemers tevens een speciaal bedrukte envelop lieten 
verschijnen, kennelijk mede in verband met het verschijnen 
van de Europa-zegels op die dag. 

Voor de „officiële" eerstedagenveloppen was weer als ge
bruikelijk een officieel eerstedagstempel voor deze zegels 
gemaakt. Voorts nog een afbeelding van het in het augustus
nummer gemelde I.C.C.C.-stempel. 

<;Äi°S^^ .<m^^ 

Machinestempels 
Voor de tentoonstelling 3 x A (waarvan de betekenis is 3 x 

Activiteit, toen, thans en straks) werd sinds begin augustus 
te Enschede een speciale „vlag" in de stempelmachine ge
bruikt, zoals hierbij afgebeeld. 

>Kh 
E N S C H E D E ""SVIIIß 
21 AU6 t /m l SEPT 

^ - o 
1962 _^ 

Voorts zagen wij deze maand nog de volgende vlaggen 
links gebruikt: sinds 1 augustus Goed geschreven - Vlug 
gelezen - Vlot bezorgd! van 's-Gravenhage en sinds medio 
augustus van Maastricht „Laat voor de pos t . . . . 4 cm vrij". 

Typenraderstempels 
1.6.1962 Het hulppostkantoor Stadskanaal-Pekelderweg werd 

omgezet in een poststation. 
27.8.1962 Gevestigd: postagentschap Rhenen-Valleiweg. 
1.10.1962 Opgeheven: postagentschap Eindhoven-Bleekstraat. 

Veldpost 
Sinds begin augustus zijn op Nieuw-Guinea een aantal 

veldpoststempels in gebruik, waarvan wij tot dusver de num
mers 98 en 99 zagen. Bovendien vermeldt dienstorder H 427, 
dat het tot dusver bestaande veldpostnummer NAPO 5500 
voor alle aldaar aanwezige militairen nu wordt aangevuld 
met de nummers NAPO 5501 tot en met 5599. Hoewel waar
schijnlijk niet elk van deze nummers over een eigen post
stempel zal beschikken, zouden wij gaarne in een volgend 
nummer een vollediger overzicht publiceren. Ook zullen bij 
repatriëring op de daarvoor gebruikte schepen vermoedelijk 
poststempels worden gebruikt en wij zouden het daarom 
zéér op prijs stellen, indien de lezers ons alle hun bekende 
militaire en marine-poststukken zouden willen melden, liefst 
met toezending of duidelijke beschrijving van stempelnum-
mers, data, veldpostnummer van de afzender en dergelijke. 
Aangezien portvrijdom voor deze stukken bestaat, zullen zij 
merendeels zonder postzegels hier te lande worden ont
vangen! 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriek-redacteur J. H. Broekman, 

Hoflaan 25, Bergen N.-H. 

België. Publibel, 2 fr. wijnrood, nummers 1863 - 1888. 
Duitsland (West-). Geïllustreerde briefkaarten 10 pfg., 

Dürer, olijfgroen. Serie 13 met acht verschillende afbeel
dingen, oplage van ieder 20.000 stuks. 

Japan. Briefkaarten 10.1.1961, Volwassenendag, kop van 
jongen en meisie in cirkel, 5 yen, rose en zwart; 1.5.1961, 
Moeder en kind, 5 yen rood; 19.1961, geopende waaier en 
pijnboom, 5 yen grijs en groen; Nieuwjaar 1962, 4 + 1 yen, 
kraanvogel, rood en 4 yen, waaier, paars, beide m.et voor-
afstempeling 1.1.1962 (in de Japanse jaartelling); 10.1.1962, 
Volwassenendag, 5 yen, bruin en groen, twee hollende 
paarden. Gewone uitgifte, paviljoen, 5 yen, donkerviolet en 
5 + 5 yen op de vraagkaart groen en op de antwoordkaart 
rood. 

Luxemburg. Briefkaarten met beeltenis van Groothertogin 
Charlotte: 1.50; 1.50 + 1.50, violet; 2.50; 2.50 + 2.50, rood 
en 3; 3 + 3 fr. groen. 

Noorwegen. „Postal Stationery" meldt de vondst van twee 
enveloppen, gebruikt door „Det Norske Meteorologiske In
stitut, Blindem", zwaar wit papier, formaat 9 x 12% inch 
voor het verzenden van weerrapporten. Afgebeeld worden 
60 0 O.S. met drukmerk M. I. Skjema 189.8.-54.3500 en 75 + 
75 0 OFF. SAK met drukmerk M. I. Skjema 189.9-58.4000. 
Kleine oplagen dus, die daarom pas zo laat ter kennis van 
verzamelaars kwamen. 

Roemenië en U.S.S.R. „l'Entier Postal" van juli 1962 be
schrijft weer tal van nieuwtjes, verschenen in 1961 en 1962. 

Zuid-Afrika. De enveloppen voor aangetekende zendingen 
verschijnen thans als formulier, niet langer als postwaarde-
stuk. Er moeten dus frankeerzegels gebruikt worden. 

AEROGRAMMEN 
Japan. 50 yen, donkerrood met blauwe tekst: Aerogramme/ 

First Day of Issue - (straalvliegtuig boven de pool) - Feb. 
10 1962 / Tokyo Air Post Post Office / Par Avion. 

Taiwan (Formosa). 6.00 (dollar), karmijn. Straalvliegtuig 
met aanduiding van tanding. Aan de achterzijde is de tekst 
uitgebreid. Papier: grijsblauw. 

Zuid-Afrika. 5 c. blauw, baobab. Thans ook aan de binnen
zijde bedrukt met „Groete van Suid-Afrika", bloemen en 
twee afbeeldingen van landschappen, onder één ervan ver
meld: Beitbridge / Beitbrug. 

De aerogrammen van 2% c (Groot Constantia) en 5 c 
(baobab) zijn verschenen met de vouwlijnen aangegeven het
zij door streepjes hetzij door punten. 

TENTOONSTELLINGEN 
De „United Postal Stationery Society" (UPSS) telde op 

1.6.1962 467 leden. Van 25 - 27 mei 1962 werden er op de 
„Compex" in Chicago onder de duizend kaders dertig met 
postwaardestukken tentoongesteld, door de sectie Midden-
Westen van deze vereniging. De eerste prijs was voor een 
inzending Nesbitt-uitgifte-enveloppen, de tweede voor de 
vroege Leavitt-machine-afstempelingen op postwaardestuk
ken, de derde voor een inzending van de eerste kaart van 
Oostenrijk. In talrijke andere verzamelingen in de overige 
kaders werden postwaardestukken opgenomen. De UPSS is 
dan ook tevreden over de groeiende belangstelling voor het 
verzamelgebied. 

Zwitserland. Courantebandjes 
In de juli- en augustusnummers 1962 van de „Schweizer 

Briefmarken Zeitung" is een bijdrage verschenen over de 
courantebandjes, die op verzoek van de Bernse vereniging 
van Handel en Industrie in 1871 tot uitgifte kwamen; van 2 
rappen in vellen van elf of twaalf, die van 5 rappen in 
vellen van tien of twaalf stuks. De verkoop was in het begin 
geen succes. Dit kwam waarschijnlijk doordat men de vellen 
uit elkaar moest knippen en door de prijs van 25, 27, 53 of 
63 rappen voor een vel, of per twee stuks voor respectieve
lijk 5 en 11 rappen. Op 1.7.1871 schreef de Kreispostdirektion 
Bern tenminste dat in anderhalve maand slechts voor 
Zw. fr. 47,61 verkocht w a s . . . Zou de papiertoeslag niet 
afgeschaft kunnen worden, zodat het publiek in ronde be
dragen kon betalen? 

In het kleine formaat werden van de 2 rappen in 1871 ver
kocht 19.917 exemplaren, in 1872 37.190, van de middensoort 
2 rappen in 1871 33.004 exemplaren, in 1872 107.892 en van 
de 5 rappen in 1871 22.284 en dn 1872 24.646 exemplaren, van 
het grote formaat 5 rappen in 1871 20.736 en in 1872 24.250 
exemplaren. 

Langzamerhand is het courantebandje toch populairder 

371 



geworden, zodat bijvoorbeeld in 1959 een verkoop van 
4.338.064 exemplaren werd geregistreerd. 

In de Zumsteincatalogus worden voor echt gelopen exem
plaren van de eerste uitgifte dan ook hoge prijzen genoteerd. 
Ongestempeld zijn ze niet zeldzaam, eerder een gewone soort, 
behalve dan wanneer ze in complete vellen bewaard ge
bleven zijn. 

Ook van de uitgifte van 1873 en 1874 zijn slechts weinige 
gebruikte stukken bewaard gebleven. Van de uitgifte 1875 
af schijnt het gebruik zozeer te zijn toegenomen dat sinds 
die tijd de courantebandjes tot de gewonere soorten gaan 
behoren. 

De briefkaarten van 1870 zijn wel meteen ingeburgerd. 
Daar zijn de gebruikte heel gewoon, doch de postfrisse aan
zienlijk beter. De postwisselformulieren ■— in Zwitserland 
van meet af aan postwaardestuk — behoren tot Zwitserlands 
allerzeldzaamste postwaardestukken. 

Gelegenheidstempels: 
Tielt: 7.7.1962 
Namur (Namen): 7 tot 22.7.1962 

Namur (Namen): 15.7.1962 
Eisene (Ixelles): 2681962 
Automobielpostkantoor: 
Kaulile: 1 juli 

Europafeest. 
Xlle officiële 
tentoonstelling. 
Dag van het uurwerk. 
Tuinbouwtentoonstelling. 

Folkloristisch feest van 
het Koninklijk Schutters
gilde „St.Joris". 

Rubriekredacteur A Buelens, 

Marialei 24, Antwerpen 

Nieuwe uitgiften: 
Op 17 september verschijnt een zegel van 0,40 fr., licht

blauw en zwart, uitgegeven ter nagedachtenis van de slacht
offers van de concentratiekampen. Deze zegel werd ont
worpen door de beeldhouwer Janckelevioi (schepper van het 
beeld voor het fort van Breendonk), en is gegraveerd door 
J. de Bast. Van het fort van Breendonk uit werden op 
22 sepl ember 1941 da eerste 120 Belgische slachtoffers van 
de nazi's vervoerd naar Duitse concentratiekampen: er kwa
men er maar negen van terug nä de oorlog. De zegel heeft 
een oplage van 8.400.000 exemplaren. 

BEiGIÈ «„{jrLOOlL 

40c 
 ^ . — > j 

FILATELISTISCH LEVEN 
Ter gelegenheid van de uitgifte der Europazegels 1962 

heeft de Landsbond op 15 en 16.9.1962 in St.Lambrechts
Woluwé, een „Europa"tentoonstelling gehouden. 

Op 16 september hield de Landsbond een nationaal congres 
over: ,.De filatelistische opleiding van de jeugd". Er werden 
voordrachten gehouden door de leden van de nationale 
commissie voor de filatelistische opleiding van de jeugd, 
samengesteld uit R. Van der Auwera (voorzitter), R. Germanes 
(Kortrijk), J. Hosteaux (Charleroi), J. P. Jordens (Antwerpen), 
J. Parent (Oreye), R. Soebert (Antwerpen) en R. Van Camper
nolle (Brussel). 

Op 9.9.1962, is „De Dag der Belgische Philatelie" gevierd, 
met een propagandatentoonstelling en een tijdelijk postbureel 
met bijzondere afstempeling. 

Le Groupement Philatélique Interurbain van Verviers 
viert zijn 25jarig bestaan van 22 tot 27 september 1962. Een 
tentoonstelling en een reeks van zes bijzondere afstempe
lingen zijn voorzien. Deze actieve kring verkreeg ook van 
het Bestuur der Posterijen een bijzondere mechanische af
stempeling, die reeds van nu af in gebruik is: „Club philaté
lique interurbain Verviers. Expo philatélique du 22 au 27 
septembre 1962". Ik denk dat dit de eerste maal is dat dit 
in België geschiedt. 

Op 13 en 14 oktober richt de Koninklijke Postzegelkring 
van Oostende een tentoonstelling in voor zijn leden ter ge
legenheid van het veertigjarig bestaan. 

Rubriekredacteur Dr F. G E. Nilant, 

Universiteit van Pretoria, 

Pretoria, SuidAfrika 

De Europazegels (Fr. 3 en Fr. 6) verschijnen ook op 17 sep
tember 1962. Ze zullen echter in voorverkoop te verkrijgen 
zijn in het tijdelijke postkantoor te St.LambrechtsWoluwé 
tijdens de filatelistische tentoonstelling ingericht door de 
Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen. 

Gedenkposseëls Britse Setlaarsmonument 
As gevolg van die Napoleontiese oorloë het dit gedurende 

die eerste kwart van die Negentiende Eeu in Engeland op 
ekonomiese gebied nie besonder voor die hand gegaan nie. 
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Veral op die platteland het daar groot armoede geheers. 
Een van die planne om hierin verbetering te bring was die 
oorbring van 'n aantal emigrante uit Brittanje na Suid
Afrika. Die eerste groot groep van hierdie setlaars het met 
die skip „Chapman" na SuidAfrika vertrek en op 10 April 
1820 in Algoabaai aangekom. Die Britse setlaars het hulle 
veral gevestig in die gebied waar vandag PortElizabeth 
en Grahamstad lê. 

Op 20 Augustus 1962 is twee spesiale seëls, van 2V2 c en 
I2V2 c, uitgegee om die onthulling van die terreinsteen van 
die Britse Setlaarmonument in Grahamstad te gedenk. Die 
seëls sal vir twee maande oral in die Republiek by die pos
kantore beskikbaar wees. Die 2'/2 c seeël is seegroen en 
persbruin, die I2V2 posseël is hemelsblou en omberbruin. 
Die grootte van albei seëls is 24.2 x 40.5 mm en hulle is 
in horisontale formaat in veile van 100 (20 rye van 5) seëls 
elk gedruk. 

Die ontwerp van die seëls bestaan uit die skip „Chap
man", die aanduiding „1820 Settlers' Monument", met in 
die vier hoeke 'n skild met die roos, prei, klawer en dissel, 
die cmbleme van die vier landsdele van Brittanje. Die 
seëls is tweetalig; die 2V2 c is eers Engels, dan Afrikaans, 
die I2V2 c seel andersom. 

Besondere stempel 
Daar was geen besondere dagstempel in gebruik toe die 

seëls verskyn het nie. Eerstedagkoeverte kon oral in die 
land met die gewone dagstempel gekanselleer word. Op 3 
September is daar egter in Grahamstad 'n besondere stem
pel met 'n toepaslike ontwerp gebruik, terwyl daar vir 
daardie geleentheid ook spesiale gedenkkoeverte verkryg
baar was. 

Tentoonstelling 
Begin September is in PortElizabeth 'n kongres van die 

Filatelistiese Federasie van Suidelike Afrika gehou. By 
hierdie geleentheid is tegelykertyd die goue jubileum van 
die Filatelistiese Vereniging van PortElizabeth gevier, 
wat in 1912 gestig is. Vir hierdie gebeurtenis is daar 'n 
groot posseëltentoonstelling gehou, die P.E.N.A.P.E.X. 
(P.E.N.A.F.U), waar 'n besondere tentoonstellingstempel in 
gebruik ■was. Daar is ook hiervoor spesiale gedenkkoeverte 
uitgegee. 

Rubriekredacteur H L. J Weidema, 

jan Vethstraat 9, Arnhem 

Xoorse scheepsposten 
In de nummers 15 tot en met 17 van Der Sammler Dienst 

geeft F. Biesecke in „Norwegens Schiffsposten und ihre 
Entwertungen" uitgebreide gegevens over deze scheepspos
ten. Noorwegen heeft een kustlijn van meer dan 20.000 km 
en voor de kust liggen nog 150.000 eilanden met een geza
menlijke oppervlakte van 23.000 km^. Daar een zeer groot 
deel van de bevolking in de kuststreken woont, spreekt het 
vanzelf dat het vervoer van post per schip steeds een grote 
rol heeft gespeeld. 

De oudste scheepspost dateert van 1821 (tussen Frede
riks vaem en Frederikshavn). In de loop van de jaren zijn 
er allerlei verschillende stempels gebruikt. Aanvankelijk 
meest ronde stempels met de scheepsnaam er op, waarbij 
DPSK of D/S afkortingen zijn van Dampskibet (stoomschip). 
Ook worden er ovale en zeshoekige stempels en langstem
pels aangetroffen. Na de invoering van de postzegels komt 
penvernietiging voor. Omstreeks 1865 gingen de Noorse 
Posterijen er toe over de stempels met de scheepsnaam te 
vervangen door stempels met de naam van de scheep
vaartlijn of van het traject. Dit zijn meest rondstempels met 
een datumbalk in het midden. Ook kent men de bekende 
paquebotstempels en nummerstempels in drie of vier rin
gen, gebruikt op hulpkantoren. De speciaalverzamelaar van 
dit gebied heeft nog al wat van deze stempels nodig. 

Hoe een tentoonstellig te financieren? 
In nummer 15 van hetzelfde blad bespreekt de heer 

Junius, Londen, in „Etwas über Ausstellungsblocks" de zo
genaamde Stampexblokken, die in 1950 en sinds 1959 jaar
lijks uitgegeven zijn ter gelegenheid van een internationale 
postzegeltentoonstelling in Londen. Hij verdedigt de uitgave 
van deze blokken, die zuiver als herinneringsvignetten en 
niet als postzegels beschouwd moeten worden, aldus: 
1. De blokken zijn alleen bedoeld om de tentoonstellingen 

te financieren. In de Bondsrepubliek, Zwitserland, België, 
Argentinië enzovoort worden de kosten van internationale 
tentoonstellingen bestreden door uitgifte van speciale 
postzegels of blokken. 

2. In de Stampexblokken wordt iets gebracht dat filatelis
tisch interessant is. 

3. Voor zover mogelijk worden alle bestellingen volledig uit
gevoerd. Dat er daarna in gespeculeerd wordt, daaraan 
kan het tentoonstellingscomité niets doen. 
(Of we het hiermee allen eens kunnen zijn? W.). 

In nummer 17, een artikel van H. J. Büttner, .,Die Wei
terverwendung Hannoverscher Stempel". Het Koninkrijk 
Hannover, dat eigen zegels uitgaf, werd 20 september 1866 
bij Pruisen ingelijfd en sindsdien werden de Pruisische 
zegels in Hannover gebruikt. Deze werden op 1 januari 
1868 opgevolgd door zegels van de Noordduitse Bond en deze 
op 1 januari 1872 weer door die van het Keizerrijk. Nu be
staan de Hannoverse stempels op al deze vier soorten zegels. 
Mocht iemand bij het lezen van deze regels besluiten deze 
stempels te gaan verzamelen, laat hij dan wel bedenken, 
dat er vier soorten Hannoverse stempels bestaan, dat er 
blauwe en zwarte stempelinkt gebruikt is en dat er in die 
tijd 287 postkantoren in Hannover waren. 

Uit de nummers 15 en 16 memoreren we nog „Johann 
der Gute" van Dr. phil. C. Riedel. Bedoeld wordt de Liech
tensteinse Prins Johann II, die van 1858 af in het vorsten
dom regeerde en in 1929 op 89jarige leeftijd gestorven is. 
Hij was het ook, die Liechtenstein in 1912 eigen postzegels 
gaf, waarvan we thans het gouden jubileum gedenken. Deze 
eerste Liechtensteinse zegels dragen zijn beeltenis, evenals 
de 35 Rappen uit 1921, twee herdenkingsseries uit 1925 en 
1928 en de 30 Rappen uit de derde prinsenserie van 1943. 

De Schweizer Briefmarken Zeitung bevat het gebruike
lijke artikel van Jean Boulad d'Humières, F.R.P.S.L., over 
de Russische post in de Levant. Verder „Die Weltorga
nisation der UNO im Bild ihrer Postwertzeichen" door 
Friedrich H. Schwenk en ,.Les médaillons des planches de 
300 exemplaires" door J. Crustin. Het gaat hier om de Bel
gische medaillonzegels, die in vellen van driehonderd ge
drukt werden. De vellen, waarop deze zegels gedrukt zijn, 
droegen linksboven of rechtsonder een doorlopend nummer 
en een jaartal. Er zijn vervalsingen op de markt gebracht, 
waarbij men aan de plaats en de afmetingen van dit num
mer en jaartal kan zien, dat de zegels vals zijn. Boven
dien beging de vervalser de fout de zegels te maken met 
1864 in de rand en een tanding 14'/2. De bij deze tanding be
horende kam werd pas in mei 1865 in gebruik genomen! 

Evenals Der Sammler Dienst bevat Die SammlerLupe 
een artikel over scheepspost. Alfred Koch bespreekt de 
scheepsposten over de Noordatlantische route. En om bij 
scheepspost te blijven, vinden we in nummer 16 van dit blad 
„PostpaketMarken zugunsten der Quaiund Hafenanlagen" 
door Ismail H.T. OKday, Istanboel. Het gebruik van deze 
zegels blijkt niet onmiddellijk uit dit artikel. Er worden tien 
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zegels, uitgegeven van 1905 tot 1955, beschreven, die dienden 
voor postpakketten, die de havens Istanboel en Haydar
Pascha passeren. De zegels zijn niet opgenomen in Yvert
en Michelcatalogus. Schrijver pleit voor opneming, omdat 
ook pakketpostzegels van vele andere landen zijn opgeno
men. 

Uit de Luxemburgse Moniteur du Collectionneur noemen 
we nog: „Die Fälschungen der Luxemburger Wappenmar
ken" door J. F. Klein en „Die Postkarten von Luxembourg 
mit Abarten" door Frangois Kaufmann, en uit het Britse 
blad „Sanders' Philatelie Journal" Madrid's Local Stamps 
of 1853" door Jose Ramirez. 

J. A. Robinson vertelt in dit blad dat er dit najaar een 
honderdjarig bestaan gevierd wordt en wel dat van de fi
latelistische pers. In september 1862 verscheen het eerste 
Britse postzegeltijdschrift „The Monthly Intelligencer", 
spoedig gevolgd door meer bladen en blaadjes, die geen 
lang leven beschoren waren. Het beste van deze periodie
ken was „The Stamp Collector's Magazine", die in februari 
1863 verscheen en twaalf jaargangen bereikte. Namen van 
adverterende handelaren zijn in het vergeetboek geraakt, 
op één na, waïit in een advertentie wordt „A penny blue 
block of Cape of Good Hope" te koop aangeboden door 
E. S. Gibbons te Plymouth. Prijsopgave volgt na inzending 
van een postzegel. 

BRIEF 
uit Londen 

Het congres van de „Royal", dat dit jaar in Worthing 
gehouden werd, is weer achter de rug. De Nederlander 
P. C. Korteweg, een Brit en een Amerikaan werden erele
den en mochten daarom hun naam in het „Gouden Boek 
van vooraanstaande filatelisten" zetten. Zij hebben het 
recht de letters R D.P. achter hun naam te voeren. Tij
dens het congres stelde dr. Gordon Ward R.D.P. voor, dat 
de voordracht tot benoeming van ereleden in het vervolg 
uitsluitend gedaan zou mogen worden door een aantal le
den, die reeds R.D.P. waren. De heer J. Poulie (Nederland) 
ondersteunde de motie. Ze werd echter ernstig bestreden 
door Majoor E. V. M. Courbisier de Meaultsart (België) en 
de motie werd — terecht naar onze mening — verworpen. 

Andere gewichtige punten op het congres waren de nieuwe 
F.I.P.bepalingen, dat thematische verzamelingen slechts 
internationaal tentoongesteld mogen worden, wanneer ze 
op een nationale tentoonstelling een zilveren medaille, of 
daarmede gelijk te stellen bekroning, hadden gekregen. 
In GrootBrittannië worden dergelijke bekroningen aan 
de thematische inzendingen niet gegeven. 

Dan werd uitvoerig de oprichting van een Postmuseum 
bepleit; het Nederlandse Postmuseum in Den Haag blijkt 
van de Europese musea het best ingericht te zijn! Het be
zoek aldaar, dertigduizend in 1961, was het hoogste van alle 
postmusea, het werd als voorbeeld voor Engeland gesteld. 

De Nederlandse oplagecyfers 
In de Britse vakpers op filatelistisch terrein hebben de 

kortgeleden gepubliceerde oplagecijfers aanleiding gege
ven tot raadgevingen aan de verzamelaars, welke waarden 
wel flink in prijs zullen stijgen en dus gekocht moeten wor

den voordat de nieuwe catalogi uit zijn. Vooral de 22V2 e 
oranje en de 35 c. Koningin Wilhelmina, met en zonder 
watermerk, worden beschouwd als schaarse nummers, ge
zien de geringe oplagecijfers. 

De tiende „Stampex" 
Van 15 tot 23 maart 1963 zal de bekende „Stampex"ten

toonstelling, wederom in Central Hall, Westminster haar 
tienjarig bestaan vieren. Niet algemeen is bekend, dat de 
inzendingen steeds afkomstig zijn van de verenigingen, die 
een keus maken uit de verzamelingen der leden en de beste 
verzamelingen insturen. Meer dan twee tot drie kaders per 
vereniging komen niet beschikbaar, zodat de bezoekers een 
grote verscheidenheid van verzamelingen kunnen bezich
tigen. In 1963 zal voor het eerst naast de zilveren postkoets 
voor de winnende vereniging, aan de individuele inzender, 

die de eerste prijs wint een zilveren medaille gegeven wor
den; de winnaars in de andere klassen krijgen deze medail
le in brons. De organisatoren hebben een bijzonder gelukki
ge keus van de voorstelling op de medaille gedaan; een 
afslag van de in 1837 door William Wyon gegraveerde me
daille met de beeltenis van Koningin Victoria, waarnaar 
in 1840 de eerste postzegel ter wereld, de „penny black" 
werd vervaardigd. Aan de keerzijde is een toepasselijk in
schrift geslagen. 

De postzegels van 
Tanganyika 

■"w^*r^^w^"' ^ T ^ ^ Even ten zuiden van de 
evenaar tussen de drie gro
te meren van Centraal
Afrika en de Indische 
Oceaan, ligt Tanganyika. 
Reeds voor onze tijdreke
ning hadden Arabische en 
Indische kooplieden han
delsbetrekkingen met de 
oostkust van Afrika, van de 
achtste tot de vijftiende 
eeuw had Arabische kolo
nisatie in dit gebied plaats. 
Aangetrokken door ivoor, 
goud, schildpadschalen en 
ambergris bezochten Chi
nese expedities deze kus
ten; de laatste omstreeks 
1430. 

De eerste Europeanen, die dit gebied ontdekten, waren 
de Portugezen, die onder Vasco da Gama op reis naar 
Indië aan land gingen, doch geen vaste nederzettingen ves
tigden. Na eeuwen van wisselende overheersing en voort
durende schermutselingen, bezochten bekende Britse ont
dekkingsreizigers als Burton, Livingstone en Stanley het 
gebied na 1856. 

In 1884 kwam wat nu Tanganyika is, onder Duits bestuur 
als Duits ZuidAfrika. Nadat in 1914 de eerste wereldoor
log was begonnen, openden de geallieerden in 1916 een groot 
offensief; generaal Jan Smuts bezette het gebied in 1917 
geheel. Van 1920 tot 1946 bestuurde Engeland het gebied 
als mandaatgebied van de Volkenbond en daarna als 
trustgebied van de Verenigde Naties. 

De eerste postzegels verschenen in 1893. Het waren de 
Duitse Reichspostzegels met opdruk van de waarde in de 
toen gebruikelijke munt, de Pesa (65 Pesa = 1 Rupee), (af
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beelding 1). Later verscheen een serie met opdruk Deutsch
Ostafrika. Na 1900 werden de algemene Duitse postzegels 
voor de koloniën gebruikt; het jacht van Keizer Wilhelm 
met voor iedere kolonie de naam van dat gebied, (Afbeel
ding 2). 

Na de Britse bezetting waren verschillende opdrukken in 
gebruik, eerst op Duitse postzegels, later op fiscale zegels 
en ten slotte verschillende opdrukken op zegels van India, 
Nyassaland, Kenya en Oeganda. Pas in 1922 kwam een 
„eigen" serie uit, de bekende giraffekop in twee formaten, 
gedrukt door Bradbury, Wilkinson & Co. op papier met wa
termerk CA. schrijfletters (afbeelding 3). In 1927 kwam 
een nieuwe reeks uit met de beeltenis van Koning George 
V tegen verschillende achtergronden. 

Op 1 mei 1933 verscheen een serie voor OostAfrika, be
staande uit Kenya, Oeganda en Tanganyika, veertien waar
den met zeven verschillende voorstellingen (afbeelding 4), 
deze bleef verkrijgbaar tot 1938 toen de afbeelding van 
Koning George VI in de plaats van die van zijn vader 
kwam. Intussen waren in 1935 de bekende zegels ter her
denking van het zilveren jubileum verschenen, in 1937 ge
volgd door die van de kroning van George VI. 

In 1941 werden, door een tekort aan zegels, enkele waar
den van SuidAfrika met opdruk in omloop gebracht. De 
gebruikelijke herinneringszegels van 1946 (Victorie), 1948 
(Zilveren bruiloft) en 1949 (UP.U.) kwamen ook hier uit. 
In 1954 kwam een nieuwe gebruiksserie uit terwijl enkele 
waarden opdruklcen ter gelegenheid van bijzondere gebeur
tenissen kregen. Op 1 oktober 1960 verscheen een geheel 
nieuwe reeks, voor het eerst was aan een beroepskunste
naar, mr. Michael Goaman, het ontwerp van een gehele 
emissie opgedragen. Het geheel wordt beschouwd als een 
bijzondere vooruitgang in de postzegelontwerpkunst, (af
beelding 5). 

Reeds kort daarna, op 9 december 1961, werd Tanga

ÉÉMÉMÉMüMi 
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nyika een onafhankelijke staat binnen het Gemenebest' en 
ter herdenking hiervan verscheen een herdenkingserie 
van twaalf waarden, die verschillende voorstellingen heb
ben op het gebied van opvoeding (5c), gezondheid (10 c en 
1/), landbouw (15 c en 20 c), economische ontwikkeling 
(5/ en 10/), toerisme (50 c en 2/), de nationale vlag (30 c) en 
ten slotte „Uhuru na Umoja" (vrijheid en eenheid) op de 
zegels van 1/30 c en 20/ (afbeelding 6), een brandende 
toorts, die hoog boven de hoogste berg van Afrika, de Kili
manjaro uitschijnt. 
Londen, 1 september 1962 CHRISTIAN HOUSTON. 

Strip van driemaal 50 cent 1867 met stempel „aangeteekend" 
Op pagina 334 van het augustusnummer van het Maand

blad komt een vraag voor van de heer Oosterman uit 
BocholtSpork over een strip van drie (50 cent emissie 1867) 
vernietigd met het stempel ,.Aangeteekend". 

Vóór 1868 werden voor het aantekenrecht geen postze
gels gebruikt. Op de achterzijde van de brief werd het (voor
uit betaalde) bedrag met inkt aangegeven. Bij Resolutie van 
de Minister van Financiën d.d. 24121867, nummer 28, werd 
voorgeschreven dat het aantekenrecht vanaf 1 januari 1868 
af ambtshalve door aanhechting van postzegels moest wor
den voldaan. Een nadere resolutie van 1511868, nummer 
93, regelde de vernietiging van de „aantekenzegels": 
a. voor de postzegels ter kwijting van het aantekenrecht op 

ongefrankeerde brieven van binnenlandse oorsprong en 
bestemming moest het stempel „Aangeteekend" als ver
nietigingsstempel worden gebezigd; 

b. alle postzegels op volledig gefrankeerde aangetekende 
brieven moesten met het stempel FRANCO worden ver
nietigd. Hieronder vielen ook alle voor het buitenland 
bestemde brieven. Ik merk hierbij op dat het aanteken
recht afhankelijk was van de met de verschillende lan
den gesloten postverdragen. Voor Engeland, Luxem
burg, Pruisen, enzovoort, was dit 10 cent, voor Dene
marlien 20 cent, voor Frankrijk twee maal het frankeer
bedrag, voor Nederlands OostIndië via de overlandmail 
50 cent. 

De Resolutie van 16 maart 1869, nummer 107 (artikel 1 sub 
3e) schafte het gebruik van het stempel „Aangeteekend" als 
vernietigingsstempel volledig af. Met ingang van 1 april 
daaropvolgend moesten alle postzegels op brieven van de 
categorieën a. en b. worden vernietigd met het puntstem
pel. 

De conclusie uit het bovenstaande is: 
1. Gedurende de eerste helft van de maand januari van 
1868 bestonden er geen voorschriften nopens de vernietiging 
van „aantekenzegels". Vernietiging met het administratie

ve stempel „Aangeteekend" zou mijns inziens onjuist zijn, 
omdat er geen voorschrift was dat dit toestond. 
2. Van omstreeks 1611869 tot 141869 kunnen volgens de 
voorscliriften slechts postzegels van 10 cent (het binnen
landse aantekenrecht) of lagere waarden met het stempel 
„Aangeteekend" voorkomen. 
3. Van 141869 af is het gebruik van het stempel „Aange
teekend" als vernietigingsstempel afgeschaft (verboden). 

De conclusie nopens de besproken strip van drie zegels 
van 50 cent is dus: de postambtenaar heeft in strijd met de 
voorschriften gehandeld. Dit geldt voor iedere postzegel met 
een hogere waarde dan 10 cent. Eveneens geldt dit voor de 
bekende combinaties van twee zegels waarvan de ene het 
stempel FRANCO heeft en de andere het stempel „Aange
teekend". Helaas is de curieuze strip van de brief afge
weekt, zodat we voor nadere gegevens in het duister tasten. 
Jammer! 
'sHertogenbosch, Mr. H. J. BERNSEN. 

N.B. Het voorgaande wijkt af van de in het verleden gehul
digde en gepubliceerde opvattingen (zie Maandblad van 
1954, bladzijde 5 en volgende). 

OPLAGECIJFERS 
ZWEEDSE NOBELPRIJSWINNAARSZEGELS 

Van de serie Nobelprijswinnaars zijn de volgende oplage
cijfers door de Zweedse PTT bekendgemaakt: 
waarde: 20 öre  tweezijdig getand 14.977.800 

20 öre  driezij dig getand 6.624.500 
40 öre  tweezijdig getand 7.888.500 
50 öre  tweezijdig getand 7.985.300 

(Nordi&k Filateli) H. 
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Redacteur J. Th. A. Friesen, 

Händelstraat 73 II  Hengelo  Tel. 7377 

VERENIGDE NATIES 
Wij geven nog een foto van de in het 

vorige nummer gemelde zegel ter herden
king van Hammerskjoeld. 

EUROPA 
BULGARIJE 

167'62. Vijfendertigste nationale Espe
rantisten congres. 
13 St. Opdruk in rood op zegel Yvert 895. 

Overdruk vijfjarenplanzegel. 
2 st. op zegel Yvert 999. 

Nieuwe gebruikzegels. 
1 st. blauwgroen. Kila gebergte. 
6 st. groenblauw. Kuststad Hesseber. 

13 St. lichtgroen. Visin aan de Donau. 
2 St. blauw. Piringebergte. 
8 st. violet. Rivier de Donau met schepen. 

CYPRUS 
179'62. Eerste serie gebruikzegels. 

3 m. Vat met stier uit het ijzeren tijdperk. 
5 m. Trossen druiven. 

10 m. Bronzen hoofd van Apollo. 

15 m. Interieur kerk van St. Sophia In 
Nicosia. 

25 m. Kerk van St. Barnabas bij Salamis. 
30 m. Resten van tempel van Apollo Hylates. 
35 m. Hoofd van Aphrodite gevonden bij 

Salamis. 
40 m. Skirijder in bossen van Troodos 
50 m. Ruïne van gymnasium van Salamis. 

100 m. Hala Sultan Tekké, mohammedaanse 
bedevaartplaats. 
250 m. Ruïnes van Bellapais abdij. 
300 m. Mouflon van Cyprus. 
£ 1. Berg met kasteel van St. Hilarion. 

DENEMARKEN 
31g'62. Hond4rdvijftigste geboortedag 

Georg Carstensen. 
35 ö. Symbolische weergave van vermaak
centrum Tivoli. 

DUITSLAND (OOST) 
78'62. Tiende Europese kampioenschap

pen zwemmen. 
5 of. blauwgroen, oranje. Zwemmen vrije 

slag. 
10 pf. blauwgroen. Rugzwemmen. 
20 plus 10 pf. blauwgroen en rood. Schoon
springen. 
25 pf. blauwgroen en blauw. Vlinderslag. 
40 pf. blauwgroen en violet. Borstzwemmen. 
70 pf. blauwgroen en bruin. Waterpolo. 
Ook alle zes zegels samenhangend in beperk
te oplage. 

288'62. Najaarsbeurs in Leipzig. 
10 pf. groen en zwart. ,,Stättisches Kauf
haus". 
20 pf. rood en zwart. Ingang naar de Mädler
passage. 
25 pf. blauw en zwart. Vliegveld in Leipzig. 

DUITSLAND (WEST) 
228'62. Negenenzeventigste Duitse Katho

liekendag. 
20 pf. rood. Symbolen van geloven, danken 
en dienen. 

H9'62. Honderd vijf tig jaar Würtembergs 
bijbelinstituut. 
20 pf. rood en zwart. Opengeslagen bijbel 
met Christusmonogram en kelk. 

179'62. Europazegels. 
10 pf. groen, 40 pf. blauw. Gemeenschappe
lijk motief. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
129'62. Vijftig jaar postvervoer per vlieg

tuig. 
60 pf. blauw en zwart. Modern vliegtuig en 
een uit 1912. 
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179'62. Vervolg serie gebouwen uit oud 
Berlijn. 
20 pf. rood en bruingrijs. Berliner Schloss 
1703. 
40 pf. blauw en blauwgrijs. Kasteel Bellevue 
omstreeks 1800. 

FRANKRIJK 
109'62. Rozenzegels. 

0.20 NF. rood, groen en lichtgroen. „Moder
ne" roos. 
0.30 NF. rood, donker en lichtgroen. ,,Oude" 
roos. 

159'62. Europazegels. 
0.25 NF. lichtpaars; 0.50 NF. steenrood. Ge
meenschappelijk embleem. 

l10'62. Telstarproject. 
0.25 NF. Zend en ontvangcentrum in Pleu
meurBodou. 
0.50 NF. Wereldbol, Telstar en televisieont
vanger. 

GRIEKENLAND 
179'62. Europazegels. 

2'/s en 4V2 d. Gemeenschappelijk ontwerp. 
IERLAND 

179'62. Europazegels. 
6 d. zalmkleur en 1 sh. 3 d. 
schappelijk ontwerp. groen. Gemeen

ITALIE 
308'62. Wereldkampioenschappen wiel

rennen. 
30 1. groen en zwart. Wielrenner achter 

motor. 
70 1. blauw en zwart. Straatrennen. 

300 1. rood en zwart. Rennen op wielerbaan. 

258'62. Dertig jaar Cinematografisch in
stituut in Venetië. 
30 1. Spiralen punt en Inschrift. 
701. Leeuw van St. Marcus en Inschrift. 

LUXEMBURG 
179'62. Europazegels. 

2V1! f. olijfgroen, geelgroen en bruinzwart; 
5 f. lila, groengeel en bruinzwart. Gemeen
schappelijk embleem. 

179'62. Vervolg serie landschappen. 
2'/! f. Gezicht op Diekirch. 

POLEN 
217'62. Vervolg serie Poolse noordelijke 

gebieden. 
Elke uitgave bestaat uit twee samenhangen
de zegels, één horizontaal en één verticaal, 
met strookje. 
60 g. Zegel van vorstin Elizabeth. 
60 g. Aanzicht van spaanplaatfabrlek. 
1.55 z. Zegel van de heer van Danzig. 
1.55 z. Gedeelte van scheepswerf in Danzig. 
2.50 z. Toren van de dom in Frombork. 
2 50 z. Laboratorium van de landbouwhoge
school in Kortow. 
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8-8-'62. Ser ie b e s c h e r m d e p lan ten . 
60 g. Crocus scepusiensis Borb . 
60 g. P l a t a n t h e r a bifolia Rich. 
60 g. Acon i tum ca l l ibo t ryon Rchb . 
90 g. Gen t i ana Clusii P e r r . e t . Song. 
90 g. Dic tamus a lbus L. 
90 g. N y m p h a e a alba L. 
1.50 z. D a p h n e m e z e r e u m L. 
1.50 z. Pulsa t i l la vu lga r i s Mill. 
l.SO z. A n e m o n e Si lves t r i s L. 
2.50 z. TroUius e u r o p a e u s L. 
2.50 z. Ga lan thus nival is L. 
2.50 z. Adonis ve rna l i s L. 

15-8-'62. Dag v a n de i n t e r n a t i o n a l e f i late-
l ls t ische federa t ie . 
60 g. Schi ldery van J a c e k Malczewski (1855-
1929). De vergif t igde b r o n . A a n h a n g e n d e 
s t rook m e t : Fi la te l ie ve ren ig t de mensen van 
alle l anden . 
Ook nog blokje w a a r i n v ier gelijke zegels 
zijn opgenomen . 

SAN MARINO 
25-8-'62. Moderne j ach t . 

1 1. J a g e r m e t hond . 
2 1. J a g e r te p a a r d m e t j a c h t h o o r n en h o n 

den. 
3 1. J a g e r tussen r ie t m e t eenden . 
4 1. J a g e r in b e r g e n m e t h e r t e n . 
5 1. J a g e r me t hond e n vogels. 

15 1. J a g e r in we i l and en vogel. 
50 1. J a g e r me t hond en ganzen . 
10 1. J a g e r m e t hond in boot en v luch t 

vogels . 
100 I. J a g e r te p a a r d m e t h o n d e n en wild 

v a r k e n . 
150 1. J a g e r me t hond en vogels . 

SOVJET-UNIE 
30-6-'62. H o n d e r d j a a r Len in-b ib l io theek . 

4 k. Oude gebouw v a n de b ib l io theek . 
4 k. N i e u w e gebouw van de b ib l io theek. 

30-8-'62. Pe l sbeu r s in Len ingrad . 
6 k. G e b o u w w a a r i n de b e u r s w e r d gehou
den . 

30-6-'62. Ser ie a u t o n o m e vo lks repub l i eken . 
4 k. grijs. Kazan . 

30-6-'62. H o n d e r d j a a r goudresea rch . 
O k. P o r t r e t Pas te r , microscoop en kolf. 

30-6-'62. Vrede en v r i e n d s c h a p tussen alle 
vo lken . 
2 k. J o n g e r e n m e t boek, g e b o u w e n en por 
t r e t Lenin. 
4 k. J o n g e r e n m e t a m b a c h t s s y m b o o l en v r e 
desduif. 

7-7-'62. Were ldcongres voor v r ede en on t 
wapen ing . 
6 k. T w e e h a n d e n , die k e r n b o m doorbreken . 

7-7-'62. Twee d ich te r s u i t Wit -Rusland. 
4 k. roodbru in . P o r t r e t t e n van J a k u b Kolas 
en J a n k o Kuba la . 

16-7-'62. Dichter u i t Azerbe ids jan . 
4 k. P o r t r e t van d ich te r Sabi r . 

16-7-'62. Achts te i n t e r n a t i o n a l e congres 
to t bes t r i jd ing van de k a n k e r . 
G k. Were ldbol en Kreml in . 

16-7-'62. Chemicus N. N . Zinin , 
4 k. violet en b r u i n . P o r t r e t Zinin en for
mule . 

24-7-'62. Twin t igs te v e r j a a r d a g verded ig ing 
v a n Sebastopol . 
4 k. So lda ten m e t h a n d g r a n a t e n . 

28-7-'62. Gro te Russ ische k u n s t e n a a r s . 
4 k. Sch i lder M. V. Nes t rov . 
4 k. Schi lder I. N. K r a m s k o i . 
4 k. B e e l d h o u w e r I. D. Shad r . 

6-8-'62. Ee r s t e v e r j a a r d a g ru imtev luch t 
Vostok 2. 
10 k. zwar t , b l a u w en o r a n j e ; 10 k. zwar t , 
b l a u w en violet . Were ldbo l en ru imtesch ip . 
Beide zegels onge tand . 

7-8-'62. Beide vor ige zegels n u ook ge
t and . 

SPANJE 
B e e l d h o u w w e r k e n v a n B e r r u g u e t e . 
25 c. Beeld van St. Bened ic tus . 
80 c. Beeld van een aposte l . 
1 p . Beeld van St. P e t r u s . 
2 p . Beeld van St. Christoffel m e t Chr is tus

k ind . 
3 p. Beeld van Chr i s tus . 

10 p . Beeld van St. Sebas t i aan . 
28-7-'62. Nat iona le he ld El Cid Camneador . 

1 p . groen en b ru in . Hoofd van s tandbee ld 
El Cid. 
2 p . l e ik leur en sephia . S t andbee ld te paard . 
3 p. b l auw en groen. Scha tk i s t van El Cid. 

10 p. g roen en d o n k e r g r o e n . Afnemen van de 
eed. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
20-6-'62. F ina le we re ld voe tba lkampioen 

schappen . 
1.60 k. geel en groen , gelijk aan zegel 1.20 k. 
van 5-2-'62. 

20-7-'62. Tweede z o m e r s p a r t a k i a d e . 
30 h. groen en b l auw. Es ta fe t te zwemmen . 

40 h . v io le t en geel . Soldaa t bij ho rden loop . 
60 h. b r u i n e n groen . Voetba l le r m e t bal . 
1 k. d o n k e r b l a u w en rood. Hard lope r s en 

mi l i ta i r . 

TURKIJE 
30-8-'62. Veer t ig j a a r s lag om D u m l u p i n a r . 

30 k. S t andbee ld v a n so ldaai . 
40 k. Ossenkar d ie in oorlog g e b r u i k t werd . 
75 k. P o r t r e t A t a t ü r k m e t opgeheven wijs
v inger . 

17-9-'62. Europa-u i tg i f t e . 
75, 105 en 195 k. Gemeenschappe l i jk embleem. 

14-l0-'62. Ser ie v r e e m d e l i n g e n v e r k e e r 
(Maagd Mar ia) . 
30 k. Oude v o r m v a n hu i s van de hei l ige 
moede r . 
40 k. B u i t e n a a n z i c h t v a n h e t hu i s van de 
hei l ige moede r . 
75 k. B i n n e n a a n z i c h t van dit huis . 
105 k. S t a n d b e e l d v a n de hei l ige m o e d e r in 
Efes. 

ZWITSERLAND 
17-9-'62. Europa-zege l s . 

30 r. gee lb ru in , b r u i n en gee l ; 50 r. b lauw, 
b l a u w g r o e n en b r u i n . Gemeenschappe l i jk 
emb leem. 

BUITEN EUROPA 
ANGOLA 

8-8-'62. Vijftigste v e r j a a r d a g s t icht ing 
Nova-Lisboa . 
2'/ï e. S t a n d b e e l d v a n de s t i ch te r generaa l 
N o r t o n d e Matos . 

ANTIGUA 
l-8-'62. Eeuwfees t van de postzegel . 

3, 10, 12 en 50 c. Afbeelding eers te postzegel, 
r a d e r b o o t in h a v e n en p o r t r e t Koningin 
El izabeth . 

ARGENTINIË 
18-8-'62. Vijftigste v e r j a a r d a g Argent i jnse 

l u c h t m a c h t . 
2 p . Dr ie d r i e h o e k e n in de v o r m v a n een 
vleugel . 

AUSTRALIË 
25-7-'62. Eeuwfees t door toch t Aus t ra l ië 

v a n zuid n a a r n o o r d door J o h n Mcdoual 
S t u a r t . 
5 d. P o r t r e t v a n S tua r t . 

BRAZILIË 
21-7-'62. D e r t i e n d e Braz i l iaanse zeilkam'-

p ioenschappen . 
8 er. Ze i lbo ten en ges t i l ee rde vogel . 

CAMBODJA 
Beha lve de in h e t vor ige n u m m e r gemelde 
d r ie f rui tzegels ve r scheen ook een blokje 
m e t deze zegels, e c h t e r t egen een prijs v a n 
15 r. 

CANADA 
22-8-'62. Eeuwfees t Victoria , hoofds tad van 

Br i t s Columbia . 
5 c. Oude postzegel v a n dit ,äebied en gou
v e r n e m e n t s g e b o u w . 

4-9-'62. Open ing w e g d w a r s door Canada . 
5 c. Wapens v a n de versch i l l ende p rov inc ies . 
B innen a fz ienbare tijd zal er een n i e u w e 
gebru iksse r i e ve r sch i jnen m e t h e t p o r t r e t 
van Koning in El izabe th en een symbool v a n 
he t economische l even in Canada . De ee r s t e 
zegel zal in de w a a r d e 5 c. zijn. 

CHINA (COMMUNISTISCH-) 
8-8-'62. T o n e e l k u n s t v a n Mei Lan- fang . 

4. 8, 8 en 10 f. P o r t r e t van deze d r a m a t u r g 
en t hea t e r s cènes . 

CHINA (NATIONALISTISCH-) 
28-8-'62. Ac t iv i t e i t en van de UNESCO. 

0.80 If Symbo len v a n UNESCO-ac t iv i t e i t en e n 
embleem. 
2.00 $ Boek m e t e m b l e e m UNESCO. 
3.20 $ K a a r t a a r d e e n e e n e m b l e e m UNESCO. 

COLUMBIA 
28-6-'62. Organ i sa t i e A m e r i k a a n s e s t a t en . 

25 c , 35 c. l uch tpos t en min i a tuu rve l l e t j e s 
m e t w a a r d e 2.50 p . 
Embleem van de A m e r i k a a n s e s t a t en : a a n 
tal gebunde lde v laggen . 

20-7-'62. Po l i t i eke r e c h t e n voor v r o u w e n . 
10 c . 35 c. l uch tpos t . V r o u w m e t baby , d ie 
s tembi l je t in doos d e p o n e e r t . 

26-7-'62. P a d v i n d e r s b e w e g i n g . 
10 c. Vier p a d v i n d e r s rond k a m p v u u r . 
15 c. l uch tpos t gelijk a a n 10 c. 
40 c. Vier p a d v i n d s t e r s . 
1.— p. gelijk a a n 40 c. 
1.— p. Expres se , gelijk aan 10 c. 

CONGO (LEOPOLDSTAD) 
10-9-'62. T w e e d e v e r j a a r d a g onafhanke l i jk 

heid. 
25 f. Blokje m e t zegel H a m m a r s k j o e l d . 

CUBA 
Nieuwe gebru ikzege ls , vogels . 
1 p. Arend op ro ts . 
2 p. Wate rvoge l s in p las . 
5 p. Spech ten op boom. 
25-7-'62. Ui tgave voor na t i onaa l spo r t In

s t i tuu t (INDER). 
1 e. 
1 c. 
1 c. 
2 C. 
2 c. 
2 c. 
3 c. 
3 C. 
3 c. 
9 c. 
9 C. 
9 C. 

10 C. 
10 C. 

lü C. 
13 c. 
13 C. 
13 C. 

Wors te laa rs . 
Tu rne r . 
Discuswerps te r . 
Boogschuts te r . 
Paa rd r i j de r . 
Wie l r enne r . 
Roeiers . 
Z w e m s t e r . 
Zei lboot . 
Voetba l le rs . 
Cr icke te r . 
Vol leybal l -

spe lers . 
D iepzeedu ike r . 
Model

v l i eg tu igbouw. 
Boksers . 
Kogels to te r . 
Cr icke te r . 
S c h e r m e r s . 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

9 
9 

10 
10 

13 
13 

c. 
c. 

c. 
c. 

c. 
c. 

c. 
c. 

c. 
c. 

c. 
c. 

Gewichthef fer . 
J u d o . 

Rolschaa tse r . 
Kege laar . 

Speedboa t . 
K a n o e r . 

Tennisser . 
Baseba l l spe le rs . 

Sche rms te r . 
Z w e m m e r . 

Spor t s tad ion . 
Schaakspe le r . 

Bovendien blokje m e t al deze zegels, n u in 
w a a r d e v a n 2 c. pe r zegel. 

26-7-'62. N e g e n d e v e r j a a r d a g v a n de op 
s tand. 
2 c. Mannenhoofd en so lda ten die g e b o u w 
besch ie ten . 
3 c. Mannenhoofd en meis jes die langs h e t 
nu v red ige g e b o u w lopen. 

28-7-'62. Ach t s t e jeugdfes t iva l in Hels ink i . 
2 c. Vredesduif en symbool van h e t fes t ival . 
3 c. Vijf in e lkaa r gr i jpende h a n d e n en s y m 
bool. 
Bovendien b lok je m e t deze zegels samen . 

DAHOMEY 
5-10-'62. Rode" Kru i s - se r i e . 

5, 20, 25 en 30 f. Rode K r u l s - w e r k e r s , k a a r t 
van D a h o m e y en rode k r u i s . 

EGYPTE 
23-7-'62. T iende v e r j a a r d a g van de r e v o 

lut ie . 
10 m. H a n d m e t b r a n d e n d e fakkel . 
10 m. Rol, g e b r o k e n k e t t i n g en boek. 
10 m. E m b l e e m l a n d b o u w h e r v o r m i n g s w e t . 
10 m. E m b l e e m confe ren t i e v a n Bandoeng . 
10 m. Ade laa r en v lag Egvo te . 
10 m. Symbolen voor indus t r i a l i sa t i e . 
10 m. Werk a a n een s t u w d a m . 
10 m. Symbool voo r de sociale revolu t ie . 
Bovendien g e t a n d en onge t and blokje v a n 
100 m. Embleem Egypte , Arab ische Liga, 
Afro-Aziat ische l anden , Af r ikaanse l a n d e n 
en V.N. 

24-7-'62. Inwi jd ing M o u k h t a r - m u s e u m . 
10 m. Beeld, p i l a ren en po r t r e t . 

15-8-'62. Onafhanke l i jkhe id van Algeri je . 
10 m. K a a r t Afr ika m e t Algerije a a n g e g e v e n 
en vlag. 
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HAITI 
68'62. Verjaardag padvindersbeweging In 

dit land. 
0.05, 0.10, 0.25 en 0.50 g. gewone post en 0.20, 
0.50 en 1 50 luchtDOst. Ook een blokje met de 
twee hoogste luchtpostwaarden. 

INDIA 
68'62. Honderd jaar Hooggerechtshof in 

Madras. 
15 np. Afbeelding van gerechtsgebouw. 

158'62. Ter ere van Shrlmatl Ramabal 
Ranade. 
15 np. Portret van Kanada. 

INDONESIA 
De derde serie ter gelegenheid van de 

Aziatische Olympische Spelen is verschenen. 
Uitvoering gelijk aan de vorige series. 
Waarden: 
Rp. O 10, geel. groen. 

1,—, violet, blauw. 
I,.'i0, rood. lila. 
7,50, bruin, lichtbruin. 

10.—. donkerblauw, blauw. 
(Opgave A. J. Uijlen) 

ISRAËL 
Joods nieuwjaar. 
0.08 il. Wolf met lam. 
O 28 il. Luipaard met jonge geit. 
0.43 il. Kind met slang. 

JAMAICA 
88'62. Onafhankelijkheidserie. 

Overdrukken van de zegels Yvert: 166, 167, 
169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178. 180 en 181. 
Vier nieuwe zegels: 
2 d. Kaart eiland en hoornblazer. 
4 d. Gelijk aan 2 d. 

t ■ ■ lm« i t *■«! t ffi ■ 1̂  git ft IMêa 
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1 sh. 6 d. Gordon House en banier met on
afhankelükheidsdatum. 
5 sh. Kaart Jamaica, landbouw, onderwijs en 
industrie. 

ll8'62. Negende Centraalamerlkaanse en 
Caraiblsche spelen. 
1 d Medaille en gewichtsheffen, boksen, 
voetballen en wielrennen. 
6 d. Medaille en zwemmen, duiken, water
polo en zeilen. 
8 d. Medaille en speerwerpen, hoogspringen, 
estafette en hardlopen. 
2 sh. Wapen en hardloper. 

JAPAN 
77'62. Tweede zegel ,,Sterrenfeest". 

10 y. Boom met slingers en kinderen. 
38'62. Aziatische jamboree. 

10 y. Kaart van ZuidoostAzlë waarop pad
vindershoed. 

KAMEROEN 
108'62. Nieuwe gebrulksserle. 

V/t en 3 f. Gazelle. 
2 en 5 f. Nijlpaard. 
8 en 30 f. Zeekoe. 

10 en 25 f. Buffel. 

.ScilïWN''" " 

KOREA (NOORD) 
235'62. Dag voor de moeders. 

10 j . Moeder met haar kinderen. 
235'62. Vogelserie. 

5 j . Zwartkoppige lepelaar. 
5 j . Koreaanse bosuil. 

10 j . Tuimelaar uit de Himalaya. 
10 j . Japanse paradijsvliegenvanger. 
20 j . Aziatische zwaan. 
10 ] . Man met toorts en kinderen. 

46'62. Vijfentwintig jaar slag van 
chunbo. 

Bo

KOREA (ZUID) 
148'62. Driehonderdzeventlgsts 

dag zeeslag bij Hansan. 
2 en 4 w. Schepen uit die slag. 

verjaar

LIBIK 
137'62. Derde Middellandse Zeejamboree. 

5 m. Padvindersembleem en twee in elkaar 
grijpende handen. 

10 m. Embleem en vier padvinders. 
15 m. Embleem en tenten. 
Bovendien blokje met deze drie zegels, ech
ter met veranderde waarden: 20, 30 en 50 m. 

MADAGASCAR 
39'62. Gebruikzegel. gewijd aan UNESCO. 

20 f. Embleem UNESCO en embleem confe
rentie Tananarive. 

MALADIVEN 
Begin 9'62. Vijftien jaar UNICEF. 

2, 6, 10, 15, 25 en 59 1. 1 en 75 r. Kinderen uit 
het Verre en Nabtie Oosten tegen achter
grond van wereldkaart en kinderen uit Euro
pa en Amerika tegen dezelfde achtergrond. 

Einde 9'62. Tropische vissen. 
2, 3 en 5 1. Duiker en Pygoplites diacanthus. 

MAROKKO 
88'62. Vijfde Arabische jamboree. 

0,20 d. Afbeelding nog niet bekend. 
MEXICO 

Wereldtentoonstelling in Seattle (V.S.). 
40 c. Tandwielen en hoge mast. 

IRAK 
147'62. Vierde verjaardag van de repu

bliek. 
1, 3, 6, 10, 30 en 50 f. Twee in elkaar grijpende 
handen en portret van generaal Kassem. 

NICARAGUA 
99'62. Honderd iaar postzegels. 

7 C. Afbeelding van eerste zegels en stem
pels. Alles in ongetand blokje met versle
ringen. 

TUNESIË 
257'62. Feest van de republiek. 

5 en 50 m. Vrouw met kruik, nationale kle
derdracht van Gabès. 
10 en 30 m. Dansende vrouw, klederdracht 

uit Mahdia . 
20 en 40 m. Man met fruit, klederdracht uit 

Hammamet. 

■ V ^ ? ^ ^ * v j > ^ ^ * 
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URUGUAY 
l8'62. Honderd Jaar stad Colonia Suiza. 

10 en 20 c. gewone post en 90 c. en 1.40 p. 
luchtpost. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
318'62. Vijfentwintig jaar nationale leer

tij dwet. 
4 c. zwart en geel. Oude hand. die micro
meter aan jonge hand overhandigt. 

169'62. Ter ere van „Speaker" Sam 
Rayburn. 
4 c. bruin en blauw. Portret Rayburn (1882
1961) en koepel van Kapitool. 

APPRBfTlCESHIP 

UNITED STATES HC 

10 en 25 1. Duiker en Zanclus canescens. 
50 1. Holocentrus diadema. 
1 r. Duiker en Acanthurus leucostemon. 
5 r. Duiker en Chaetodon lunula. 

VIETNAM (NOORD) 
45'62. Derde nationale congres van ar

beidshelden. 
12 xu. Hoofden van mannen, fabriek en roos. 

255'62. Ingebruikneming sluis van Dal 
Lal. 
12 xu. Water, dam en sluis. 

25S'62. Verbeterde ploeg. 
6 xu. Ploeg met hulpmiddelen. 

156'62. Militaire postzegel. 
12 xu. Boot met vier verschillende militairen. 

97'62. Malariabestrijding. 
8, 12 en 20 xu. Rode Kruis en mug. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/ 
of illustraties danken wij naast de verschil
lende postadministraties de heer T. Wieg
man in Enschede. 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen van 
de uitgiften van Spanje, Vaticaan en ver
schillende Amerikaanse en Aziatische lan
den, die de actualiteit van deze rubriek 
kunnen vergroten houden wij ons van harte 
aanbevolen. 
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NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

Postzegels op luminescerend papier 
In aansluiting op de berichten over het verkrijgbaar stellen 

van postzegels van 4, 8 en 12 cent gedrukt op luminescerend 
papier, alsmede van briefkaarten van 8 cent waarop naast 
het zegelbeeld een luminescerende balk is gedrukt, deelt 
het Bestuur van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Vere
nigingen mede, dat van bevoegde zijde werd vernomen, dat 
de proef met deze zegels en briefkaarten ten behoeve van 
de postautomatisering, gedurende langere tijd zal worden 
gehouden. De bedoelde zegels en briefkaarten zullen aan 
alle verzamelaarsloketten in Nederland verkrijgbaar zijn; 
daarnaast zullen zij in Gouda voor het normale gebruik aan 
de loketten worden verkocht. De normale verkoop in Gouda 
begint op 27 augustus en deze zal worden voortgezet na 
de onderbreking ten behoeve van de verkoop van de Europa,-
zegels, zodat deze zegels, die onder andere kenbaar zijn 
aan het ontbreken van het watermerk, geen zeldzaamheden 
zullen worden. 

Met het oog op de ruime verkrijgbaarstelling zal aan ver
zoeken om toezending door het postkantoor te Gouda niet 
voldaan kunnen worden; de zegels die daar worden ver
kocht zijn immers bestemd om op normale wijze stukken te 
frankeren ten behoeve van de proefneming. 

Aanmelding lidmaatschap 
Bij het secretariaat is het verzoek van de Personeels

vereniging „Knergia" afdeling Filatelie binnengekomen, 
om lid van de Bond te worden. „Energia" is de Personeels
vereniging van het Gemeente Energiebedrijf te Amsterdam. 

De vereniging is opgericht in 1947; goedkeuring van de 
statuten volgde op 6 maart 1948. 

De statuten van de Personeelsvereniging en de huishou
delijke reglementen van de Personeelsvereniging en de af
deling Filatelie bevatten geen bepalingen, die in strijd zijn 
met de bepalingen van de statuten en het Huishoudelijk 
reglement van de Bond. Het aantal meerderjarige leden is 
iets boven de 25. 

Wij herinneren aan artikel 5 van de statuten dat, ingeval 
binnen 3 maanden geen bezwaren tegen de aanneming bij 
het secretariaat binnenkomen, het Bondsbestuur de kandi
daat kan aannemen. 

Secretaris van de afdeling Filatelie is de heer J. G. Kui
pers, Kwintsheulstraat lOII, Amsterdam-W. 

E. J. DE VEER, 
Stooplaan 42, Dordrecht, 

eerste secretaris 
Mededelingen van het Bondsbestuur 

De Bondsdagen en de Nationale Tentoonstelling zullen in 
1963 niet gehouden worden in het weekeinde na Pasen; voor 
de tentoonstelling was „Concordia" in Breda niet beschik
baar. De nieuwe data zijn vrijdag 10 mei tot en met zondag 
12 mei 1963. Hiermede is het samenvallen met de MELU
SIN A in Luxemburg, waartegen tijdens de regionale verga
dering te 's-Gravenhage bedenkingen werden geuit, verme
den. 

In het kader van het komende F.I.P. (Federation Inter
nationale de Philatélie)-congres te Praag heeft de heer H. 
Danesch een onderhoud gehad met de heren W. J. Bijle-
veld, E. J. de Veer en J. J. Jonker inzake de voorgestelde 
wijzigingen in het F.I.P.-reglement „Classe Jeunesse". 
Daarnaast werd uitvoerig van gedachten gewisseld over 
de organisatie en doelstelling van het filatelistisch jeugd-
werS in het algemeen en in Duitsland in het bijzonder. 

Alle facetten van de mogelijkheid tot het houden van een 
landelijke loterij, waarover op de jaarvergadering enkele 
vragen werden gesteld en suggesties gedaan, worden door 
de heer Jürgens (Amsterdam) bestudeerd; nadat hij ver
slag zal hebben uitgebracht, zal het Bondsbestuur eventueel 
een voorstel uitwerken ter voorlegging aan de algemene 
vergadering. 

De gevraagde gegevens over de oplagecüfers van Surina
me en de Nederlandse Antillen zijn nog slechts gedeeltelijk 
ontvangen; na ontvangst volgt publikatie. 

Alhoewel al zeer lang geleden geprobeerd is te komen tot 
televisie-uitzendingen over filatelie en de gegevens over de 
kandidaatsprekers aan de omroep zijn doorgegeven, vor
dert de ontwikkeling uiterst langzaam. De N.C.R.V., aan 
wie dit onderwerp door de gezamenlijke omroepverenigin
gen is toegewezen, heeft ons, na herhaalde reclames dezer
zijds, eindelijk meegedeeld, dat de voorbereiding, waar
mee men een half jaar geleden is begonnen, nog tenminste 
een tot twee jaar in beslag zal nemen; zolang zal op der
gelijke uitzendingen gewacht moeten worden. 

Na de algemene vergadering is contact opgenomen met 
het dagelijks bestuur van de Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie naar aanleiding 
van de aangenomen motie van De Philatelist te Amster
dam. Wegens de vakantie tijd is het Maandblad van me
ning, dat een eventuele bespreking niet voor september kan 
plaatshebben. 

Voor de PRAGA 1962 zijn uit Nederland 45 inzendingen, 
waaronder ook jeugdinzendingen, aangemeld ter gezamen
lijke grootte van 140 kaders. 

In Amsterdam zal op 6 oktober 1962 de viering van de 
„Dag van de Postzegel" geschieden in de St. Janszaal van 
Grand Hotel Krasnapolsky, onder andere met een tentoon
stelling van ongeveer vijftig kaders, waaronder een aantal 
van het Postmuseum. De gebruikelijke tentoonstellmgSDy-
drage is toegekend. 

De tijdens de regionale vergadering te 's-Gravenhage 
geuite klachten over de behandeling van een aantal eerste-
dagenveloppen acht het Bondsbestuur, na ingesteld onder
zoek, niet juist. Deze poststukken zijn door de PTT volgens 
de voorschriften behandeld, nadat enkele geadresseerden 
niet gereageerd hadden op een in hun brievenbus door de 
PTT gedeponeerde kennisgeving van een aangetekend stuk. 
De kwaliteit van de geretourneerde poststukken geeft ook 
overigens geen aanleiding tot een gegronde klacht bij de 
PTT. 

De tweede secretaris, 
J. J. JONKER. 
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HEREN VERENIGINGS
SECRETARISSEN, OPGELET! ! 

Teneinde verschijning van het 
Maandblad op de daartoe vastgestel
de datum te verzekeren, is het nodig 
dat de kopij voor het verenigings-
nieuws uiterlijk op de navolgende 
data in het bezit is van de administra
teur, wil opname daarvan in het 
eerstvolgende Maandblad verzekerd 
zijn Deze data zijn voor dit jaar 
oktobernummer 23 september 
novembernummer 18 oktober 
decembernummer 22 november 

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

1 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr D Huiting, Amhemseweg 249, 
Apeldoorn Tel (06760) 153 26 Leden
administratie J G Th Wind, Celebes-
straat 33, Vlaardingen Tel (01898) 3426 

Contributie Het Bestuur brengt nog even 
onder de aandacht van de leden, dat bij be
sluit van de Algemene Ledenvergadering 
gehouden op 26 mei te Utrecht, de contribu
tie voor het jaar 1963 is vastgesteld op ƒ 8,— 
per jaar De Penningmeester verzoekt u bij 
het voldoen van uw contributie over 1963 
hiermede rekening te houden 

Wijziging Secretariaten 
Afd Almelo Adres Secretaris nu Gouds

bloemstraat 8, Almelo 
Afd Suriname definitief bestuur Voor

zitter P J A Varekamp Ondervoorzit
ter P J V d Landen (tevens Sectiehoofd), 
Ie Secretaris B Schoemaker, Verl Geme-
nelandsweg 35, Postbus 671, Paramaribo, 2e 
Secretaresse Mevr L Duchenne, Penning
meester F de la Rambelje 

ODerleden Tot ons leedwezen moeten wij 
het overlijden melden van onze leden 188 
Ir M P Broekhuyzen, Voorburg en 2523 
P Wanders, Nijmegen 

Bedankt 1923 Dr ir C L M Kerkhoven 
te Wassenaar 

Royement ingetrokken 
1614 A L H Eggermont, Den Haag, 2008 
J Grobbe, Lochern 1424 Mevr Waayer-
Bruns, Almelo 

Aanmeldingen (per 1 jan 1962) 1443 
Mevr S A Boessenkool-Sol, Bornerbroekse-
straat 28a, Almelo 

(Per 1 juli 1962) 1373 W van Bergen, 
Burg, Colynstraat 69, Boskoop, 1033 H Bos-
ma, Tibitistraat 11, Paramaribo, 2031 E Eg
gen, v Beyerenstraat 26, Alkmaar, 2058 R 
Gering, J p Coenstraat 12 bis, Utrecht 
2130 K G de Groot, Sweelinckhof 20, Voor
schoten, 2216 W de Jong, Celebesstraat 88, 
Den Haag, 2234 H Klemsmit, Hesselmge-
dijk 3, Steenwijkerwold, 1873 Mevr A v d 
Maat-Bakker, Verl Gemenelandsweg 41, Pa
ramaribo, 2312 G Obels, Mauritsstraat 85, 
Utrecht, 2448 H Oostveen, Vondelstraat 
139, Den Haag, 2475 E Stokkentreef, Wol
tersweg 28, Hengelo (O), 2477 Mej R E 
Suurenbroek, Vondellaan 4, Bussum, 2501 
C J Bosman, Wilhelminalaan 21, Boskoop 

2 
POSTZEGELVERENIGING „BREDA" 
Secrse Mevr A Cramerus-van den 
Wildenberg, Wethouder Romboutsstraat 
62, Breda 

Nieuwe leden 18 Dr Joh Huibregtsen 
(NOR), 21 A Petersen (EUR NOR BE), 
22 H Pétillon (NOR EUR BE), 31 H F A 
v d Zilver (NOR EUR BE) 

Nummerwijzigmg 87 P M H v d Pol 
Breda, wordt 57 

Ledenvergadering maandag 24 septem
ber, 8 uur n m in de Graanbeurs 

Jeugdbijeenkomst zondag 7 oktober te 
10 30 uur V m zelfde plaats 

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

Ledenvergadering vrijdag 28 september 

1962 te 2015 uur in hotel „Krasnapolsky", 
Warmoesstraat, Amsterdam-C De veiling 
wordt gehouden van 19 30 uur-2015 uur 

Kandidaatleden 779 P R Bulterman, 
Weesperzijde 98, Amsterdam-O , 775 G J 
Degenkamp, Solebaystraat 18 III, Amster
dam-W , 778 J M N Geene, Dr H Colijn-
straat 224 II, Amsterdam-W , 777 S van der 
Goot, Kanaalstraat 97, Amsterdam-W 776 
H A Lyppens, Axelsestraat 21, Terneuzen 

Overleden 459 A Grolle, Amsterdam-W 
46 C Winkel G Az, Willemstad, Curacao 
(Ned Antillen) 
4 

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

Ledenvergadering dinsdag 25 september 
n m 8 uur in Tivoli Jaarverslag Secretaris 
Jaarverslag Bibliothecaris Uitreiking Wis-
selbeker 

Bestuursverkiezmg Aftredend en herkies
baar de heren Teune, Tholen en Van de 
Westeringh Tegenkandidaten voor aanvang 
der vergadering te stellen 

Landenwedstnjd U S A tot 1910 
Nieuwe leden A de Blij, Rooseveltlaan 

406, (E) G M Drooglever, P Saenredam-
straat 6, (E), H Storm, Croeselaan 210, (E), 
A M van Alphen, Victor Hugoplantsoen, 
(E), J Haasjes, von Kleistlaan 19III, (E), 
allen te Utrecht 

Bedanken ingetrokken R Molijn, De Bilt 
(was abusief gemeld) 

Bedankt B Boomsma, Mej T Milten
burg, Mevr J M Hopman-Leenders, allen 
te Utrecht, J j van Dijk J p Klaver 
beiden te Bilthoven 
5 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Secr • N D Boevmk, H 
Gerhardlaan 15, Rijswijk (Z H) Leden
administratie G M van Ast, Prins 
Mauritslaan 156, Den Haag 

Vergadering Eerstvolgende vergadering 
op donderag 27 september a s in Cafe-
Rest „De Kroon", Spui 8-10, 's-Gravenhage 
6 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr D O Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, 's-Gravenhage, 
t e l . 39 38 38, Beheerder Centraal Le-
denregister N F Hedeman, Valken-
boskade 86, 's-Gravenhage, tel 39 08 57 

Secretariaten en bijeenkomsten 
Soest (St) J H Muntinga, Alb Hahn

weg 27, Soestdijk, 2e en 4e vrijdag van de 
maand 

Onbekend adres Rm 591 Joh Dollekamp, 
Rotterdam 

Overleden Gv 472 W J Kakebeeke, Den 
Haag 

Afvoeren 1475 G W Alofs, Vlissingen 
Royement intrekken Gv 5049 A Th C 

van der Kooy (nr 1817), Emmastraat 19, 
Rijswijk (Z H ) 

Bedanken intrekken ld 2470 w J Hout
kamp (nr 55) per 1/1, Heeckerenlaan 1, 
Ede (Gld), Tl 5042 K J Schilder (nr 137), 
Mr Tydemanstraat 9, Tiel 

Nieuwe leden Alle kandidaatleden, ver
meld in het vorige Maandblad WELKOM'i' 

Kandidaatleden Ar 5036 C J Deurwaar
der, Erasmuslaan 5, Amstelveen, Ar 5037 
H W Dronkers, Meander 919, Amstelveen, 
Ar 5038 F Pouw, Amsteldnk Noord 49, Uit
hoorn, At 5017 J de Valk, Jan Mayen-
straat 11, Amersfoort, Bb 5046 W van Dam 
Beatrixlaan 54, De Bilt (U), Bb JL 228 
J W Evers (22-12-47), Ockeghemstraat 23, 
Bilthoven, Bb JL 262 G W de Geest 
(8-8-48), Hessenweg 86, De Bilt (U), Bb 
5025 A H E Koopmans, Buys Ballotweg 
27, De Bilt (U), Bb 5026 P Snijders, Akker 
79, De Bilt (U), Bb JL 263 P H Snijders 
(3-7-46), Planetenbaan 45, Bilthoven Dn 
5021 Mevr W F J Barnard-v Vugt, Beu-
kenhorst 26, Driebergen, Dn 5022 Joh 
Koot, Gezichtslaan 12, Driebergen, Dn 5023 
R J Verkuijl, Oosterlaan 107, Driebergen, 
Dn 5024 Mevr A H van der Wiel, Ster-
kenburgerlaan 28, Doorn, Gv 5029 G Goud-
kamp, Populierstraat 31, Den Haag-7 Gv 
5032 P J van Gulik, v d Neerstraat 210, 
Den Haag-5, Gv 5033 J H Meyer, Gouden-
regenstraat 274, Den Haag-7, Gv 5034 S H 
Mulder, Ley weg 341, Den Haag-14, Gv 5030 
J Pouderoyen, Sportlaan 544, Den Haag-7, 
Gv 5047 J H van Stuyvenberg, Sinj Se-
meynsweg 283, Den Haag-6, Gv 5035 P A 
Tirion, Hildebrandstraat 66, Den Haag-6, 

ld 5045 H D Lunsing, Hoofdstraat 77 
Hoogeveen ld 5039 L Meulmeester, ie 
Scheepvaartstraat 13, H v Holland ld 5048 
M RendboU, Sirgraesvej 33, KASTRUP, 
Denemarken, Le 5040 A W Fels, W dé 
Zwijgerlaan 83, Hillegom Le 5041 G Ko
ning, Brouwerlaan 58, Hillegom Ml 5031 
H J Start, J V Galenstraat 9, Meppel, 
Rm 4962 P J Baars St Jobsweg 5, Rot 
terdam-5, Rm 5044 J F Huser, Gelkenes-
straat 9-B, Rotterdam-8, Rm 1387 A P 
Uyttenbroek, Schoonegge 99, Rotterdam-23, 
Vn JL 264 W G Boeren (31-8-48), Pad weg 
59, O & W Souburg, Vn 5027 F H Borgen, 
Hendrick Vroomlaan 6, Vlissingen, Vn 
5028 Mevr F J G Kosten-v d Mee, Ho-
beinstraat 69, Vlissingen, Vn 5050 W Kous, 
Hercules Segherslaan 70-11, Vlissingen, Vn 
5016 S J Schouten de Jel, Nieuwstraat 49, 
Vlissingen Wp 5043 J de Leeuw Tazelaar-
laan 11, Weesp Wo 5018 A de Baar, Ber
kenlaan 20, Woerden, Wo 5019 A D Groe-
nendnk. Jan steenstraat 43, Woerden Wo 
JL 195 P den Heeten (21-1-45), Leidsestraat-
weg 133, Woerden, Wo 5020 J H Versteeg, 
Lindenlaan 11, Woerden, Ze 3429 O C van 
Hemessen, Dr v d Veldestraat 84, Hooge
veen 

Verandering van afdeling Gv 243 D O 
Kirchner, Rietzangerlaan 5, Den Haag, nu 
afd TERNEUZEN, G v 288 P L Backer, 
Suezkade 121, Den Haag, nu afd KATWIJK, 
Tl 1440 G v d Wouden, Rembrandtstraat 
51, Vlijmen, nu afd INDIVIDUEEL Gv 
1535 N F Hedeman, Valkenboskade 86, Den 
Haag, nu afd 't HOOGELAND ld 2344 
H H J Plukkel, Abt Ludolfweg 6, De Bilt, 
nu afd DE BILT/BILTHOVEN, ld 2355 
Mr F P Polman, Prins Bernhardlaan 35, 
Leidschendam, nu afd 's-GRAVENHAGE, 
Ut 4454 H Reinders Tolhuislaan 1, Den 
Dolder, nu afd DE BILT/BILTHOVEN, 
Ut 4607 R A Schavemaker, Pr Hendrik
laan 46, Bilthoven, nu afd DE BILT/BILT
HOVEN 

Rectificaties Tl 2196 Mevr Wette-v Eer-
wijk, Ambtmanstraat 21, Tiel, moet zijn 
Mevr N W E Wette-van Eerwijk Wt 
4998 W P G M Vroemen, Biest 52, Weert 
intrekken wegens dubbele boeking (zie nr 
2021) 

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

Ledenvergadering maandag 24 septem
ber, 20 uur. Zalencentrum, Delftsestraat 33 
Bezichtiging van veilingkavels zaterdag 22 
september in clublokaal Nooidsmgel 101, 
Rotterdam, 15—16 uur 

Gewone agenda, waaraan wordt toege
voegd Voorstel van het bestuur tot roye
ment wegens wanbetaling der contributie 
van de hieronder genoemde leden 197 L 
van der Burg, Rotterdam-16 263 H van 
Megchelen, Rotterdam-3, 875 A de Jong, 
Rotterdam-12, 1549 J C Moret, Pernis, 
165 J N Jonkers, Rotterdam-20, 345 C 
van Hoewijk, Slikkerveer, 687 A P J M 
Verbiest, Berkel-Rodenrijs 728 N H M 
van Altena, Rotterdam-16, 1265 J Wielaard, 
Rotterdam-24, 1435 H v d Gugten, Rotter-
dan-7, 1561 C van der Linden, Rotterdam-
4, 1710 M Migeotte, Brussel, 1781 B Mol, 
Gouda 

Overige vergaderingen m 1962 maanda
gen 20/10, 26/11 en 17/12 Alle in het Zalen
centrum 

Clubbijeenkomsten Zaterdag 15 00 tot 
17 30 uur, bovenzaal ,De Zon , Noordsingel 
101, Rotterdam Noord, donderdag 19 30 tot 
22 30 uur, „De Gunst", Brielselaan 192, Rot
terdam Zuid 

Veiling door overlijden van de directeur, 
de hr H Zwijnenburg is de leiding van de 
afdeling Veiling tijdelijk opgedragen aan de 
plaatsvervangend directeur, C H W Heus-
dens, postbus 619, Rotterdam Inzendingen 
van kavels voor de volgende veilingen en 
aanvragen voor kavelbladen en kavellijsten 
uitsluitend aan de waarnemend directeur. 
Betalingen aan de afdeling uitsluitend op 
girorekening nummer 6 5 5 17 7 ten name 
van de Rotterdamsche Philatelisten Veree-
nigmg, afdeling Veiling, Postbus 619, Rot
terdam 

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

Aankoop correspondentie aan de heer J 
Bos, Van der Horststraat 11, Rotterdam-4 
Betalingen op giro 574915 tnv Rotterd 
Philatelisten-Vereeniging, Afd Aankoop, 
Rotterdam-4 
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8. 
PHILATELISTENVERENIGING 

„AMERSFOORT". Secr.: J. A. M S. 
Joppe, Groen van Prinstererlaan 28, 
Amersfoort. Tel. 8228 

Ledenvergadering: d insdag , 25 s e p t e m b e r 
a.s. In Café-Rest. , ,van Ouds de W a p e n -
r o e m " . U t r ech t se s t r aa t 49, Amers foor t . 
Kle ine ver lo t ing, k i enen e n b e s p r e k i n g , ,on-
ge wens te u i tg i f ten" (zie a r t i ke l Maandb lad 
j u n i i l .) . 

9. 
AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. 
Wap, Haarlemmermeerstraat 87-1, Am
sterdam-W., tel. 12 5103. 

In de m a a n d o k t o b e r h o u d e n wij onze 
LEDENvergade r lng op d insdag 2 ok tobe r en 
de RUILavond die d i tmaa l F ILMavond zal 
zijn op d insdag 16 o k t o b e r 1962. Zie voor ve r 
d e r e publ lka t ies o m t r e n t de f i lmavond 
ook , ,Amsterphl la" . De b i j eenkomsten w o r 
d e n gehouden in de , ,Amer ican Corne r " , 
Ka lve r s t r aa t 16-18 om 20.00 u u r ; zaal open 
om half acht . 

Kandidaatleden: b e h o u d e n de r eeds in 
h e t a u g u s t u s n u m m e r v a n h e t Maandb lad 
gepubl iceerde k a n d i d a a t l e d e n h e b b e n zich 
nog gemeld : 
35 H. Th. P rosper , K e r k s t r a a t 153, A m s t e r 
d a m - C ; 54 Mej . W. v a n den Berg , A m s t e r -
darasches t raa tweg 59, B a a r n ; 76 L. v a n 
Leeuwen , R a n o n k e l s t r a a t 56, A r n h e m ; 83 
P . F r a n k e , W o l b r a n t s k e r k w e g lOII, A m s t e r 
dam-W. 160 S. C. Al lar t , Wi ldeman 211, 
Ams te rdam-W. ; 175 D. Agenan t , He lmhol tz -
s t r aa t 52 I, A m s t e r d a m - O . ; 191 C. P . J . 
Huys ing , Or the l luss t r aa t 71 I I , A m s t e r 
dam-W. ; 195 H. Ve rmeu len , Weesperzl jde 
131 II, Ams te rdam-O. ; 213 D. Der r , O r t h e -
l luskade 13 I, A m s t e r d a m - W . 

" 1 
10. 
STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM. S.P.A. Secr.: P. Veer
man, Patroclosstraat 9, Amsterdam-O. 

B y e e n k o m s t e n ; 26 s ep t ember , 10 en 24 ok
tober a.s. socië te l t savond. 
13. 
VERENIGING „ROBAVER". Afd. Fila
telie. Secr.-penn.: J. P. de Best, Hooge-
weg 69-III, Amsterdam-O. (Water
graafsmeer). Tel. 5 96 40. 

Vaste d a t u m de r b i j eenkoms ten iedere 15e 
v a n d e maand , tenzij deze op za t e rdag of 
zondag valt , dan op de ee r s t e daa ropvo lgende 
w e r k d a g . 

Nieuw lid: J. J . M. Stolp , J a n V o e r m a n 
s t r aa t 29 I I I , A m s t e r d a m - W . 
14. 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK, 

Afd. Filatelie. Secr.: W. F. H. Hoetjer, 
Slotermeerlaan 167-11, Amsterdam-W.2. 

Nieuw lid: J . Creu tzberg , J a m e s Rosska-
de 24 I, Amsterdam-16. 
16. 
GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING „DE GLOBE". Secr.: J. W. Vonk, 
Mesdaglaan 36, Arnhem; tel. (08300) 
2 65 11; ledenadministratie J. G. Ouwen-
broek, Brantsenstraat 24, Arnhem, tel. 
(08300) 5 04 77. 

Bijeenkomsten van de afdelingen (tenzij 
ande r s ve rmeld a a n v a n g 20 uu r ) . 

Afd. Apeldoorn: m a a n d a g 8 ok tobe r in 
Café ,,De Waag" , A r n h e m s e w e g 12, Ape l 
doorn . 

Afd. Arnhem: woensdag 3 o k t o b e r in h e t 
Volksunivers i te i t sgebouw, Ri jns t raa t 42, 
A r n h e m . 

Afd. Barneveld en O.: w o e n s d a g 10 ok to 
be r t en huize v a n de h e e r G. Schueler , 
Amers foor t ses t raa t 16, B a r n e v e l d . 

Afd. Doetinchem en O.: d o n d e r d a g 4 ok
tober In zaal Melnicke, V e e m a r k t , Doe t in 
chem. 

Afd. Ede-Wageningen: w o e n s d a g 3 ok to 
be r in Veren ig ingsgebouw Ons Huis , H a r n -
jesweg, Wageningen . Lezing door de h e e r 
R a m o n d t over de H a m b u r g e r Bodenzegels . 

Afd. Eist: m a a n d a g 8 o k t o b e r In café-
rest . „De Veren ig ing" , D o r p s s t r a a t 23, Eist . 

Afd. Lobith: d o n d e r d a g 11 o k t o b e r in Café 
Visser, Lobi th . 

Afd. Nijmegen: vr i jdag 5 o k t o b e r in Hote l 
De Roemer , He r togs t r aa t 1, Ni jmegen. 

Afd. Oosterbeeh en O: m a a n d a g 8 ok to 
b e r in Hotel Concordia , U t r ech t seweg , Oos
t e rbeek . 

Afd. Velp: woensdag 26 s e p t e m b e r in 
he t ve ren ig ingsgebouw ,,'t C e n t r u m " , Rosen-
daa lse laan 8, Velp ( aanvang 19,45 u u r ) . 

Afd. Winterswijk en O.: m a a n d a g 1 ok to 
b e r in Hotel De Klomp , Win te r swi jk . 

Afd. Wijchen: d insdag 16 o k t o b e r in café 
Hoek, Kas tee l laan , Wijchen. 

Afd. Zevenaar: convoca t ie a a n de l eden 
volgt . 

Afd. Zutphen: m a a n d a g 1 o k t o b e r in h e t 
C.J.M.V.-gebouw, P a a r d e w a l , Z u t p h e n . Na-
j aa r sve rgade r ing . 
Nieuwe leden: 

Afd. Arnhem: 1609 H. G. R o u w e n , P a a r d e 
b l o e m s t r a a t 37 IV, A r n h e m . 

Afd, Doetinchem en O.: 1532 F . K l ü v e r , Van 
Hogendorp l aan 94, D o e t i n c h e m ; 1533 K. A. 
B r u g g e m a n n , Wi lhe lminap lan t soen 1, L a a g -
Keppe l ; 1534 W. Bru in ink , H a r e w e g 94, Doe
t i nchem. 

Afd. Nijmegen: 1651 Mej . O. M. v a n Dijk, 
L e e u w s t r a a t 48, Ni jmegen. 

Afd. Zutphen: 1642 R. N a n n i n g , B a d h u i s 
weg 5, Z u t p h e n . 

Overgeschreven naar andere afdeling: 
1469 E. G. V. d. Spek v a n afd. A r n h e m n a a r 
afd. Velp. 
1430 G. R. v a n Hengel v a n afd. Ede -Wage 
n ingen n a a r afd. Bu i t en l eden . 
164 K. Lu imes v a n afd. D o e t i n c h e m en O. 
n a a r afd. Bu i t en leden . 
1439. M. J . M. v a n E m b d e n v a n afd. Velp 
n a a r afd. A r n h e m . 

Overleden: 1358 J . G. K w a k (afd. W i n t e r s 
wijk en O.). 

Mededelingen: 
Najaarsvergadering: De n a j a a r s v e r g a d e r i n g 

zal w o r d e n gehouden op z a t e r d a g 10 n o v e m 
b e r in r e s t a u r a n t Rlche-Nat iona l , N i e u w e 
plein, A r n h e m . (Aanvang 14.30 u u r ) . A g e n d a 
w o r d t nog b e k e n d g e m a a k t . 

Afd. Nijmegen: Tot sec re t a res se v a n d e 
afdel ing w e r d m e j . O. M. v a n Dijk, L e e u w 
s t r aa t 48 t e Ni jmegen gekozen . 

20. 
DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Strating-
plantsoen 46zw, Velsen-Noord, post 
Beverwijk. 

Eers te ruilavond na de v a k a n t i e op m a a n 
dag 24 s e p t e m b e r a.s. in h e t Wi t t e K r u l s -
g e b o u w aan de B a a n s t r a a t t e Beverwi jk . 
Voor ok tobe r zijn deze a v o n d e n vas tges te ld 
op 8 en 22. A a n v a n g 19.30 u u r . 

De p e n n i n g m e e e s t e r m a a k t e r op a t t e n t 
da t e r s teeds ge legenheid b e s t a a t to t be t a l i ng 
v a n con t r ibu t i e en a a n k o p e n ui t de r o n d -
zend ingen op de ru l l avonden . 
21. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R U N S -
S U M - H O E N S B R O E K " . S e c r . : P . v . d. 
S c h e e r , H o m m e r t e r w e g 33 , A m s t e n -
r a d e (L.) . 

Nieuw lid: (per l-8-'62) M. J . R e u m k e n s , 
A k e r s t r a a t 272, Hoensb roek . 

22. 
N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T I 
S C H E V E R E E N I G I N G „ D E V E R Z A 
M E L A A R " , B u s s u m . S e c r . : H . W . K o h l , 
P i e r s o n l a a n 4, N a a r d e n , t e l . 1 68 70. 

Vergaderingen: l e d e r e 2e m a a n d a g v a n 
de m a a n d in Café Rest . ,,De H a r m o n i e " , 
B r i n k l a a n 112, Bussum. A a n v a n g 8 u u r n .m. 
Ech t e r n ie t in de m a a n d e n ju l i en augus tus . 

Ruilbeurs: l e d e r e z a t e r d a g m i d d a g in Café 
Rest . ,,De H a r m o n i e " , Bussum. 

K a n d i d a a t l e d e n ; H. J . H e n d r i k s e , Voss lus-
l aan 3, B u s s u m ; W. O. Cornel issen . I e p e n -
laan 37, Bussum; W. J . Senn , J a n S t e e n l a a n 
27, N a a r d e n ; G. E. L. S tar , S o e r s t r a a t 2, 
B u s s u m ; W. E. J . Los, t e n Boschs t r aa t 73, 
N a a r d e n ; H. H a a r s m a , Oos te rpad 47, B u s s u m ; 
T. C. v a n Kolk , K o n i n g i n n e w e g 1 A, B u s s u m . 

B e d a n k t ; 84 J . F reeke , Bussum. 

23. 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: Ir. 
G. T. L. Leistra, v. Almondestraat 174, 
Delft. 

Nieuwe leden: 382 L. S t lg ter , Mesdag laan 
13, Maassluis ; 383 J . F . Döll, Oude Delft 142; 
384 W. G. Ja spe r se , Hof. v. Del f t laan 37; 
385 J . N a a k t g e b o r e n , C. de W l t s t r a a t 16; a l len 
t e Delft; 386 Mevr . C. Cha te l ln -Hensen , Dr . 
H. Coli jnlaan 72, Rijswijk (Z.H.). 

25. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
A. de Wit, Willemstraat 50, Dordrecht. 

Huishoudelijke vergadering: t evens Rui l 
en Koopavond i edere 2e woensdag v a n de 

m a a n d In h e t C.M.J.V.-gebouw, Burg . d e 
Raadts lnge l t e D o r d r e c h t . 

Jeugdclub: Zelfde p l aa t s en dag, v a n 19-
20 uur . 

27. 
PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J. H. A. Dolhain, Pe
trus Dondersstraat 100, Eindhoven. 
Tel 10615 

Vergadering: E lke w o e n s d a g van d e m a a n d 
w a a r v a n convocat ie w o r d t toegezonden . 

27. 
PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING Secr.: F. C. Kuijken, Lupinalaan 
7, Son (N.Br.). 

Vergadering: l e d e r e ee r s t e m a a n d a g v a n d e 
m a a n d in de zaal T v a n h e t Ph i l ips O n t s p a n 
n ingsgebouw te E indhoven . A a n v a n g 8 u u r 
n .m. 

30. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST", 
Geleen. Secr.: J. Kentgens, Bollenstr. 7, 
Geleen. 

Afd. Geleen: 
Vergadering: zondag 7 o k t o b e r a.s. in Café-

Rest . „ ' t Roadhoes" , N i e u w e Mark t , Geleen . 
A a n v a n g 10.15 uur . Agenda w o r d t pe r convo
ca t ie b e k e n d g e m a a k t . 

Nieuw lid: P . J . J a n s s e n , R o m a n i e s t r a a t 
48-A, Geleen. 

Verbe t e r ing : H. S o e t e r b r o e k m o e t zijn J . 
Soe te rb roek . 

Afd. Kerkrade: 
Vergadering: op de 3e za t e rdag v a n de 

m a a n d in he t P a t r o n a a t s g e b o u w , Ble l jerhel -
de. A g e n d a w o r d t pe r convoca t ie b e k e n d g e 
m a a k t . 

Bedankt: L. Coen jae r t s , Te rwinse l en ; M. J . 
M. Vilain, K e r k r a d e . 

Afd. Slttard: ' 
Vergadering: in , ,Schtad Z i t t e r d " . W o r d t 

p e r convocat ie b e k e n d g e m a a k t . 
Afd. Vaals: 
Vergadering: w o r d t m e t agenda pe r con

vocat ie b e k e n d g e m a a k t . 
31. 

POSTZEGELVERENIGING GORIN-
CHEM & OMSTREKEN. Secr.; A. v. d. 
Vliet, Jagerslaan 22, Gorinchem. 

Nieuwe leden: (per l-9-'62) N. C. d e n Hoed, 
890ste Radio-compagnie , C i t ade lkaze rne , G o 
r inchem; C. M. Teekens , Groenewa l 2, H e u -
ke lum; H. Grü l t e r s , Kon . S t a b e l s t r a a t 14-A, 
Gor inchem. 

34. 
ONTSPANNINGSVERENIGING 

SHELL, 's-Gravenhage. Afd. Postzegel-
club. Secr.: A. C. M. van Overeem, p/a 
Postzegelclub O.V.S., Postbus 162, Den 
Haag 

Nieuiue leden: 85 J . Oepkes , Kle iweg 171, 
Rijswijk (Z.H.); 129 G. G. W a a s d o r p , P r . 
B e r n h a r d l a a n 43, L e l d s c h e n d a m ; 89 J . M. 
A c h t e r k a m p , L a a n v. C l lngendae l 70, Den 
Haag . 

B e d a n k t ; 52 C. v . d. Leek ; 181 C. v. Eg -
mond . 

Bi jeenkomsten ; m a a n d a g 17 sept . ; d insdag 
23 Okt.; woensdag 21 nov . ; d o n d e r d a g 13 dec . 
1962 e n vr i jdag 25 jan . ; m a a n d a g 18 febr . ; 
d insdag 19 m a a r t ; woensdag 24 apr . ; d o n d e r 
dag 16 m e i ; vr i jdag 21 j u n i 1963. 
35. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J. M. Offringa, 
de Savornin Lohmanplein 2b, Gronin
gen. Tel.: (05900) 3 3130. 

Nieuwe leden: de k a n d i d a a t l e d e n gemeld 
in he t a u g u s t u s n u m m e r . 

K a n d i d a a t l e d e n ; 390 C. Boon, v a n Wasse-
n a e r s t r a a t 3-A, Gron ingen ; 398 J . H. Zu ldema , 
Molenweg 21 H a r e n (Gr.). 

Vergade r ingen ; e lke 3e m a a n d a g v a n de 
m a a n d in res t . , ,Het Boschhu l s " , H e r e w e g t e 
Gron ingen . A a n v a n g 8 u u r n .m. 

36. 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem. Secr.: M. 
W. V. d. Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede. 

Kandidaatleden: 26 Mevr . J . M. H o e k s t r a -
H y l k e m a , S p a r r e n l a a n 17, A e r d e n h o u t ; 388 
H. Gansner , B r e d e r o d e s t r a a t 60, Zandvoor t . ^ 
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Waarschuwing tegen valse opdrukken 

De politie in Australië heeft bij een inval een grote hoe
veelheid drukmateriaal in beslag genomen, dat zou kunnen 
dienen voor het aanbrengen van opdrukken op postzegels 
Een hoeveelheid postzegels met opdrukken werd m beslag 
genomen De mogelijkheid bestaat, dat bijzondere — onder 
andere kopstaande — opdrukken reeds gemaakt en in om
loop gebracht zijn In „Stamp News", uitgegeven m Dubbo 
(New South Wales) is een lijst opgenomen van het in be
slag genomen materiaal Men zij gewaarschuwd bij het 
kopen van bijzondere opdrukken van de volgende postze
gels 
Australië: opdrukken van 1941 (SG 200202, YV 140142) 
B.C.O.F.: (British Commonwealth Occupation Force Ja 
pan), opdrukken van 1946 (SG B 17, Australië, YV 17 
Japan) 
Bahamas: opdrukken van 1942 (landing van Columbus, 

SG, 162175, YV 118 AM), let vooral op kopstaande opdruk
ken 
Malaya: B(ritish) M(ilitary) A(dministration) SG 116, YV 
115), afwijkingen, kopstaande opdrukken enzovoort 
GrootBrlttannië: valse opdrukken „Board of Education" 
en „Admiralty Official" (SG O 8187, YV dienst 6773 en SG 
O 101112, YV dienst 6166) 
Papua: alle opdrukken voor de luchtpost, pas op met de 
afwijkende opdrukken' 
Labuan: verschillende opdrukken kunnen vervalst voorko
men 
Hongkong: 1891opdrukken „1841 Jubilee" (SG 48af, YV 
5757a) 
Birma: alle „Pauw"opdrukken (SG J 142, YV Armee 
Ind 122) m verschillende variëteiten 
Brits OostAfrika: verschillende opdrukken van 1895 (SG 
3363, YV 2959) 
Shanghai: vals datumstempel van de Douane (Customs) 
Shanghai, gedateerd 14 nov 1889 
Frankrijk: alle „bevrijdingszegels", opdrukken, onder ande
re „Spitfire Fonds", France Libre F N F L enzovoort 

Bedankt (per 19 62) 26 N Hoekstra, Aer
denhout 

Afgevoerd (per 19 62) 127 A Wundermk, 
Haarlem 

Algemene Vergadering Donderdagavond 
27 september a s , 8 uur, m de aula van de 
A H Gerhardschool, Zijlvest 25 A, ingang 
poort Raaks Haarlem 
40 
'sHERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr Mr H J Bemsen, 
Fred Hendriklaan 14, Den Bosch 

Ledenvergadering woensdag 19 september 
a s te 20 00 uur m Hotel Central, Markt, Den 
Bosch 

Nieuwe leden zie kandidaatleden in het 
augustusnummer 

Kandidaatleden Th F M Jansen Jac v 
Maerlantstr 36, Den Bosch Mevr W Baro
nesse van Hovell tot Westerflier, de van der 
Schuerenlaan 7, Vught T H G Janssen, 
Kloosterstr 29, Volkel 

Overleden L Spoelstra Den Bosch 

42 
LEIDSCHE VEREENIGING VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS Secr 
G M Minnema, Boerhaavelaan 41, Lei
den 

Vergadering woensdag 26 september 1962, 
s avonds te 8 uur precies in het Geref 

Jeugdhuis, Breestraat 19 te Leiden 
Gewone agenda Verder lezing door het 

N F C met dia s Onderwerp Europazegels 
(Verloting en veiling) Na afloop gelegenheid 
tot rullen 

Kandidaatleden 298 Th F Bruinse Flora
laan 30, Oegstgeest, 175 C J van Houten, 
Hoofdstraat 25, Leiderdorp 169 W van den 
Wyngaard Tasmanstraat 104, Leiden 

Nummerwiiziging 169 R J L Rijkschroef 
Geleen, wordt 170 

Volgende vergadering woensdag 24 okto
ber 

Jeugdajd Elke 2de donderdag van de 
maand in Huize „Over 't Hoff", Gerecht 10, 
Leiden 

43 
PHILATELISTENVERENIGING 

„ZUIDLIMBURG" Secr W G J 
Hack, Wolfstraat 10 Maastricht 

Nieuwe leden P Baptist, Hotel Het Anker 
te Heijthuizen, B Thans, Mgr Poelsstraat 
65, Maastricht, H v d Linden, Aldenhof
park 6 Maastricht, L J E Huizinga, Majoor, 
UNTSOP, APO 223, U S Forces 

Kandidaatlid J Tillie Tongerseweg 349 
Maastricht, voorgedragen door de heer 
Schiffeleers 

Bijeenkomsten 1 oktober Beursavond 
15 oktober ledenvergadering beide bijeen
komsten om 20 00 uur in Restaurant „In de 
Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht 

21 oktober Interphilruildag van 10 uur v m 
tot 5 uur namiddag m Victoria Taverne, 
Wijker Brugstraat 24 B Maastricht 

POSTZEGELCLUB „GROOT VELD
HOVEN" Secr G J Ruts, Korte Kruis
weg 46, Meerveldhoven 

Bijeenkomsten ledere 2e maandag van 
de maand Ruilavond en Veiling waarvan 
convocatie wordt toegezonden 
47 
POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL" Wnd secr • J C Jochems, Hob
bemastraat 4, Roosendaal 

Vergadering iedere derde woensdag van 
de maand in Hotel Lockefeer, aanvang 20 
uur 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr M J Feenstra, Dorps
straat 2, Capelle a d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand 
in het Beursgebouw, ingang Meent 110 Rot
terdam 

49 
POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT" Secr P Vons, Brederoodse
weg 100, SantpoortZ 

Nieuw lid 58 C van Delft, IJsselstraat 27, 
IJmuiden 

Rectificatie T Korringa moet zijn T Hor
ringa 

Bijeenkomsten deze worden wederom ge
houden op de 2e en 4e donderdag van de 
maand m de vergaderzaal van „Huize 
Spaarnberg", Wustelaan 79, te SantpoortZ 
Aanvang 20 uur 
50 
PERSONEELSVERENIGING WILTON
FIJENOORD, Afd Filatelie Secr A 
V d Bosch, Noordvestsmgel 59, Schie
dam 

Afgevoerd J Lijbers, Schiedam 

52 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG" Secr H 
A M Meeuwsen, Melis Stokestraat 45, 
Tilburg 

Vergadering iedere ie woensdag van de 
maand m de grote bovenzaal van Huize 
Remmers, Heuvel 28, Tilburg 

Nieuwe leden F W J Hendriks, Eisen
howerstraat 5, H W van Oosterhout, Mo
lenbochtstraat 15 M Versantvoort, Melis 
Stokestraat 51 J Hoeks Groenewoudstraat 
84 A van Mierlo, Westermarkt 20 J M 
Simjouw, Coba Pulskenslaan 22 allen te 
Tilburg K Sparla, Eindsestraat 53, Dongen 

54 
POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" 
Secr W van Dorp, Starrenburglaan 
70, Wassenaar 

Vergadering iedere 2e donderdag van de 
maand in CaféRest „De Deyl", hoek Kerk
dam en Rijksstraatweg 

Afgevoerd Dr Ir Kerkhoven, Wassenaar 
55 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G I J M U I 
D E N & O M S T R E K E N Secr H W 
Zaadhof, L i e r s t r a a t 36, I J m u i d e n 

Bedankt G v 't Geloof 

56 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 

VAN POSTSTUKKEN EN POST
STEMPELVERZAMELAARS Secr E 
J P Mulders, PI Parklaan l l  I , Am
sterdamC Ledenadministratie F A 
de Klerk, Lekstraat 68, AmsterdamZ 2 

Vergadering zondag 23 september a s in 
caférest „Vredenburg" te Utrecht, aan
vang 10 uur 

Bijeenkomst zaterdag 20 oktober a s te 
Utrecht, aanvang 12 uur 

Mdedelmg De aandacht der leden wordt 
gevestigd op de overdracht van het secre
tariaat en het nieuwe adres daarvan 

59 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE LANGSTRAAT 
e o " Secr W Tj de Haan, van Ber
ckenrodelaan 91, Waalwijk. 

Nieuwe leden V Janssen, v Assendelft
straat 46 Mevr E KleijnModderaar, Nie 
Beetsstraat 10, beiden te Waalwijk 
64 
POSTZEGELVERENIGING „DRACH
TEN" Secr.: A Otter, Handwerkers
zijde 127, Drachten 

Bijeenkomsten 1 en 22 oktober a s m ge
bouw „Pro Rege , Torenstraat 18 Drachten 
Aanvang 20 uur 

POSTZEGELVERENIGING „VEEN
DAM & OMSTREKEN" Secr Ir J D 
Neueboom, E E Stolperlaan 24, Veen
dam 

Bijeenkomsten woensdag 19 september en 
woensdag 17 oktober a s m Rest „Veenlust 
Aanvang 20 uur 
70 

DE POSTZEGEL 
Philatelistenvereniging voor personeel 
m dienst van de Rotterdamsche Droog
dok Maatschappij en Scheepsbouw Mij 
„Nieuwe Waterweg" Secr ■ W P H 
Zom, Schipperstraat 60, Rotterdam7. 

Nieuwe leden N Versteenderen, Recht
huisstraat 5C, Rotterdam20, C Langbroek, 
Rechthuisstraat 40 Rotterdam20 

Bedankt M G Spekman, Rotterdam22 
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Somaliland: opdrukken „British Somaliland" van 1903 (SG 
1-30, YV 1-19). 
Latqns-Amerika: verschillende valse „Airmail" opdruikken 
onder andere van Nicaragua, Venezuela enzovoort, voorna
melijk kopstaande en andere hooggeprijsde afwijkingen in 
de opdrukken. 
Pakistan: een moeilijk te onderkennen valse opdruk op de 
eerste emissie (SG 1-19, YV 1-19). 
Gibraltar: vals vernietigingsstempel, gedateerd 10 Oct. 1949, 
6 p.m. 
Tibet: twee typen van valse Lhasa-stempels. 
Bushire: valse opdruk ,,BUSHIRE Under British Occupa
tion" (SG 1-29, YV 1-29). 
Kaap de Goede Hoop: valse opdrukken van de nummers SG 
32, 33, 34, 41, 42, 55 en de „Mafeking Besieged" opdrukken 
1-23 (YV 18-20, 22-24, 32, 41 en Mafeking 5-20). 
Barbados: opdrukken „Kingston Relief Fund" van 1907; let 
op met de dure kopstaande en dubbele opdrukken, SG 153b-d! 
Bahrein: dubbele opdruk Olympische Spelen, SG 63a, 2V2 d. 
Niger Coast: „half penny" opdrukken van 1893, vooral de 
afwijkende kopstaande en andere opdrukken. 

Het verdient aanbeveling bij aankoop van bijzondere op
drukken een keuringscertificaat te vragen of een deskundi
ge te raadplegen; er zouden reeds enkele filatelisten het 
slachtoffer van deze vervalsingen zijn geworden. 

CHRISTIAN HOUSTON 

De ongetande 15 cent port van Nederlands-Indië 

Als reactie op de bijdrage van mr. G. W. A. de Veer over 
de ongetande 15 cent port van Nederlands-Indië op blad
zijde 292 van het julinummer, hebben wij de volgende mede
deling ontvangen van de heer J. L. van Dieten, secretaris 
van de Keuringscommissie van de Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelhandelaren: 

„Op verzoek van de Keuringscommissie van de N.V.P.H. 
deel ik u in antwoord daarop mede, dat de Keuringscom
missie over afgegeven certificaten geen discussie kan 
aangaan. Een certificaat geeft de „mening" van de com
missie weer. Deze mening wordt gegrond op de ervaring 
en het inzicht van de gezamenlijke keurmeesters". 

Schoorlse Postzegel handel 
Damweg 2 Tel. 365 

Nieuwtjes geheel Europa, tegen billijke prijs. 
Neemt een abonnement op uw verzamelgebied. 
Ook ziohtzendingen. 

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

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

P O S T Z E G E L V E I L I N G E N 
N o . 395 Tweede helft oktober a.s. (uitsluitend Nederland en O.R.). 

Hierin worden verkaveld 2 zéér uitgebreide Speciaalverzamelingen NEDERLAND 
EN OVERZEESE RIJKSDELEN, met vele foutdrukken. 
Verder het eerste gedeelte van de uitgebreide handelsvoorraad Nederland en 
O.R. van wijlen de heer J. Kaas, w.o. belangrijk Eerste Emissie. Bovendien een 
zeer grote engrosafdeling Nederland en O.R. 

N o . 396 Tweede helft november a.s. 
Aangeboden worden belangrijke collecties Nederland en O.R. en verder de ge
hele wereld, o.a. Oudduitse Staten, Engelse Koloniën, enz. Verkaveld en in gehele 
collecties. Voor deze veiling kunnen nog goede bijvoegingen aangenomen wor
den tot 20 september. 

N o . 397 Januari 1963. 
Grotere algemene en speciaalverzamelingen kunnen hiervoor tot nader bericht 
nog ingezonden worden. 

J . L. v a n D i e t e n Postzegelveilmgen 
DEN HAAG — ANNA PAULOWNASTRAAT 58 

Veilingcatalogi gratis op aanvraag. 
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SPECIAALOPHET GEBIED 
VAN DE RUIMTEVAART 

VOOR POSTZEGELS 

T A S M A A ' S T R A A T 13 
DBN H A A G 

Kopij voor 

advertenties 

dient uiterlijk 

de 28ste van 

de maand in 

ons bezit te zijn 

INKOOP BUNDELS 
WOLF BETAALT HOGERE PRIJZEN!!! 

Zie het meinummer. Vraagt gratis inkooplijst 
J. A. M. WOLF - Anemoonstr. 1 - Amsterdam (N) 

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 obi'ecten tegen contante betaling. 

Bezoek u gaarne thuis. 

O O S T - D U I T S L A N D 
Postverzegelde pakketten 

250 gram STANDAARD, in zak met veel plaatjes f 12,75 + 45 c. porto 
1000 „ LUXUS, in doos met hoge v/aarden Pieck, f 25,50 + 80 c. porto 

luchtpost, dienstzegels, etc etc. 
1000 „ SUPERBE, m doos, met vele hoge waarden f 46,50 + 80 c porto 

Pieck, Luchtpost etc etc. 
200 grootformaatzegels m pergamijnzak f 4,50 + 24 c porto 

ruim 400 zegels met meer dan 160 versch veel plaatjes en 
5 sperwaarden in pergamijnzak . . . f 12,50 + 24 c porto 

Toezending na storting op girorekening 247130 

jxoell 
Ljoem oekema 

Prinsestraat 58-60 
tioek Juffrouw Idastraat. 
PQSTBUS U5 
's-G RAVEN HAG E 

Denemarken, kllowaar 1962, postverzegeld, 1 kg, slechts ƒ 22,50 
Zak met 4'/! kg, slechts 98,— 
Zak met SVn kg, slechts „203,— 
Voorui tbeta l ing of onder rembours (+ port) 
Heeg Larsen - Maagevej 11 - Kopenhagen F - Denemarken 

r—BILLIJKER BB -BETER — 

EUROPA 1961 
Zwitserland pfr 
België „ 
Liechtenstein „ 
Griekenland „ 
Spante „ 

0,90 
0,90 
0,55 
1,10 
0,50 

Italië 
Duitsland 
Frankrijk 
Luxemburg 

pfr per serie 0,70 
0,55 
0,60 
0,65 

INTERNATIONAL STAMP TRADE A N N E DEVRIES 
Internationale Postzegelhandel 
55790 postgiro nr. 123 689. 

Amsterdam - Postbus 312 - Te l . 
Vrijblijvend op voorraad. 

■BETER BB BILLIJKER—I 

Fl. 15,— PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op 
papier. Ieder kwantum, snelle afwikkeling. Uitgezochte kllo
waar van Nederland te koop gevraagd a ƒ 2,75 p. kg 

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

1 
63 
67a 
344/347 
390/393 
416/419 

A A N B I E D I N G D U I T S L A N D E N GEB. 
10.— 
10,— 
7,— 

15,— 
27,50 
25,— 

612» 10,— 

West Berlijn 
68/72* 10,— 
74/76* 12,50 
98/102* 7,50 

Bohemen/ 
Moravië 
1/19* 27,50 

Dem Rep. 
6/9* 10,— 

1 
38/40* 14,— 
Bonds Rep. 
3/6 17,50 
25/26* 17,50 
29/32* 18,50 
(X ongebruikt) 

G. L. V A N T O O N , Oude Rijksstraatweg 14, Loenersloot. 

filateiistisch adviesbureau: 
50 jaar ervaring te uwen dienste met taxatie (kosten 2%, minimum f 12 50) 
keuring, catalogisering kortom beantwoording van alle vragen de f i latel ie 
betreffend (kosten 2 - 4 % catalogus, minimum ƒ 2 50 per zegel) 

j , g. miliaard 
(beëdigd f i latel ist isch makelaar en expert) 

hoveniersweg 18, tiel, tel. 3879. 

OLYMPIADE 1960 en 1962 
Afghanistan 
- blok 
Albanië (Tokio 1964) 
- ongetand 
- blokken 
Bondsrepubliek 
Bulgarije (Winter) 
- ongetand 
- (Zomer) 
- - ongetand 
Centraal Afrika 
Congo 
Costarica incl bloks 
Cuba 
- blok 
Dominica 
- ongetand 
- blokken 
Duitse Demokr. Republ. 
Egypte incl. blok 
Gabon 
Ghana 
Griekenland 
- 2de uitgifte 
Guinee 
Haiti 
- 2de serie 
- blok 
- 3e serie 
Hongarije (Winter) 
- ongetand 
- (Zomer) 
- - ongetand 
- Blok 
- - ongetand 
Iran 
Italië 
- 2de serie 
Japan (Tokio 1964) 

Alle aangeboden zegels 

1 w. 6,75 
1 w. 26,— 
5 w. 2,70 
5 w. 18,— 
2 w. 27,— 
4 w. 1,10 
1 w. 1,40 
1 w. 4,50 
6 w. 3,60 
6 w. 12.— 
1 w. 6,90 
1 w. 6,90 

12 w. 35,— 
4 w. 3,75 
1 w 4.25 
8 w. 5,25 
8 w. 8,— 
4 w. 42,50 
4 w. 3,— 
8 w 10,— 
1 w. 6.90 
4 w. 4.40 

11 w. 9.50 
1 w. 0,90 
5 w. 95,— 
4 w. 40,— 
6 w. 8,— 
1 w. 32,50 
4 w 7,— 
7 w. 4,— 
7 w. 27,— 

11 w. 5,— 
11 w. 40,— 

1 w. 10,50 
1 w. 43.— 
2 w. 2,45 
5 w. 3,15 
9 w. 6,25 
3 w. 1,25 

Joegoslavië 
Li ban 
- blok 
Liberia 
- blok 
Maladiven 
Marokko 
Monaco 
Mongolië 
Panama 
- blok 
- opdrukken 
Paraguay 
Peru incl. blok 
Philippijnen 
Polen 
- ongetand 
Roemenie 
- ongetand 
- 2de serie 
- blokken 
Rusland (Winter) 
- (Zomer) 
- Riccione (gebruikt) 
San Marino 
- 2de serie 
- blokken 
Somalia 
Soedan 
Syrie 
Tchad 
Togo 
Tsjecho Slow, (winter) 
- (Zomer) 
Tunis 
Turkije 
Yemen 
- blok 
Zuid-Korea incl. blok 

Zijn postfris zonder plakker tenzij anders 
Zendingen tot fS,— port extra. 

8 w. 
6 w 
1 w 
4 w 
1 w 
8 w. 
8 w. 
6 w. 
e w. 
6 w. 
1 w. 
2 w. 
7 w. 
3 w. 
4 w. 
8 w. 
8 w. 
5 w 
5 w. 
6 w 
2 w. 
5 w. 

10 w 
1 w. 
7 w. 

14 w. 
3 w. 
4 w. 
3 w. 
4 w. 
1 w. 
7 w. 
2 w. 
3 w. 
5 w. 
5 w. 
5 w 
1 w 
3 w. 

5 , — 
9 . — 

48,— 
4,40 

13,— 
4 , — 
4 , — 
3,50 
6,20 
8 , — 

13,— 
14,50 

6 , — 
14,50 
3,60 
4 . — 

10.— 
12.— 
38,— 

7 , — 
12,50 

2,50 
4 , — 

12.— 
7.50 
6,25 
5,85 
3,60 
3,15 
2,30 
6,90 
2.25 
2.75 
5 .— 
3.75 
1,35 
8 , — 

120,— 
19.— 

aangegeven 1 

POSTZEGELHANDEL M. D. POSTMA - LEEUWARDEN 
Uniabuurt 14 - Postbus 264 - Telefoon 05100-27028 (b g g 20433) Giro 914924 

N E D E R L A N D 
Vlugge en goedkope afwikkeling van mancolijsten. 

E U R O P A 1 9 6 2 
en andere nieuwtjes van West-Europa koopt u het voordeligst bij. 

K. KEIZER — TILBURG. 
Burg Mutsaersstraat 32 - Telefoon (04250) 2 31 02 



Postzegelveiling R . P O S ' i ' H M A . 

Singel 276' Amsterdam Telefoon 24 97 49 

ne 170e veiiing 
de eerste van dit seizoen 

bevatte 2750 kavels. 

4 weken later volgt de 

171e 

Catalogus op aanvraag gratis verkrijgbaar 

veiling 
welke plaatsvindt op 

12 en 13 oktober a.s. 

Inzendingen hiervoor 

kunnen nog to t 

17 september worden aangenomen. 



SIpeciale aanbied ing Liechtenste in 
* IS ongeb 

1/3*t 
1/3t 
l a * 
2a* 
3b* 
3b 
4/9*t 
11/16* 
17/39»t 

per 
40/42* 
44* 
t l 2 / , 
45/51 * t 
t 9 / . 
44A/51* 
52/59*t 
52/59 
t l 2 ' / , 
61/62* 
t 9 / . 
61/62* 
63/71* 
72/74* 

ruikt 

10,50 
6,— 
1,50 
2,— 

40,— 
40,— 

1 20 
1,50 
0 50 

frs 
0,40 
0,30 

10,— 

70,— 
35.— 
15,— 

3,— 

3,— 
18,— 
8,— 

No's volgens Yvert 1962 f Deze zegels zijn ook los verkrijgbaar 

75/77* 
78/81» 
78/81 
82/89* 
90/93* 
94/107*t 
ook in tanc 
108/110* 
111/113* 
111/113 
114/116* 
114/116 
117* 
118/121* 
123/27* 
123/27 
128* 
129* 
130/34* 
135'36* 
137/40* 
141/52* 
153* 
153 

7.— 
14.— 
15,— 

120,— 
9,— 

7 5 , - 1 
ingenƒ 

17,50 
67,50 
48.— 
17,50 
19,50 
35,— 

6 — 
3,50 
3,— 

135,— 
27 50 
5.— 
1,20 
2,25 

10,— 
1 1 . — 
1 1 . — 

154* 
155/57* 
158* 
158 
159/60* 
159/60 
161/66* 
166* 
167/71* 
172 
173/76* 
177/81* 
182/85* 
182/85 
186/88* 
186/88 
189/92* 
193/96* 
197/98* 
199/212*t 
199/212t 
213/14* 
215/17* 
218* 

0.65 
2,— 
7,50 
7,50 

10,— 
10,— 
15,— 
4.50 
3,50 

16,— 
5,50 
6.— 
4,— 
4,25 
1,25 
1,25 
4,— 
3.50 
0,60 

10,— 
7.— 

1 1 , — 
2,25 
6.75 

218 
219/21* 
222* 
222 
223* 
224/26* 
227* 
227 
228/30 
231* 
232/40* 
242* 
243/45* 
251/62* 
251/62 
263/65* 
268/70* 
271* 
273/76* 
273/76 
277/80* 
281/83* 
284/87* 
288/90* 

6,— 
5,— 

13.50 
8,— 
2,— 
6,50 
6 — 
5,25 
«,— 3.— 

18.— 
0,70 
3,75 

12 50 
7,50 
4.25 

11,— 
3,— 
9,50 
7,— 

15,— 
5,— 

12.50 
4,— 

291/93* 
294/95* 
294/95 
296/99* 
300/03* 
304/07* 
308* 
309/12* 
313/14* 
315/18* 
319/21* 
322/23* l 
paartje ƒ 
324/26* 
327/30* 
331/32* 
333/35* 
336/38* 
339/41* 
342* 
343/49B* 
349A/B* 
350/52* 
353/54* 
355* 
355 
Nieuwtjes 
Europa '61 
Malaria 

15,— 
11 ,— 
10,50 
«,— 3,50 
7,25 
0,35 
2,85 
3,15 
7 50 
3.— 
0,90 

4.— 
7,25 
0,90 
2,80 
2,10 
2.50 
0,55 

15,— 
7,— 
2,50 
1,75 

30,— 
30,— 

0,60 
0,60 

Ltp. 
1/6*t 
6 
7/8* 
9/13* 
15/16* 
17/23* 
24/33*t 
34/37* 
B l o « 
2* 
2 
4* 
7» 

1/8* 
9/10* 
11/12* 
13/16*t 
16a* 
17/19*t 
20/21* 
22/27* 
3 5 / a * 
Port 
1/12* 
13/20* 
21/28* 

3 0 . -
8 — 

60,— 
13,50 
16,— 
10,— 
30,— 

2,75 

2,50 
2,50 

27,50 
4,— 

12 50 
4,25 
2,50 
8,— 
7,50 
1,20 
6,25 
8,— 

1 , — 
8,— 
3,50 

POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA 
KRUISWEG 43 - HAARLEM - Telefoon 1 5515 - Giro 135793 - Bank: Ned. Middenstandsbank - C. WILDERS - HAARLEM 

Uw mancolijst naar: 

Goedkope aanbieding 
C U R A S A O 

1 Bil aankoop boven 10 gid nog 1 0 % korting | 
No Pnis 

Gebruikt 
141 1,30 
142 0,35 
143 0,20 
144 1,60 
145 0,90 

No 

146 
147 
148 
149 
150 
151 

Prijs 

2,75 
2,90 
3.75 
0.35 
0,20 
1,40 

No Prijs 

152 1,50 

Ongebruikt 
145 0,85 
146 2,25 
147 2.75 

No. Pnis 

148 3,— 
149 2,40 
151 3,75 
152 6,— 

Prima kwaliteit 

Zeldzame zegels van Griekenland 1 
No 

1 Luxe-ex gerepareerd 
5* „ „ Postfris 
6 „ „ 

25* „ 
42 ,. „ 
50 Prachtex zeerieldz 
6 1 * Luxe-ex Postfris 
84 „ „ 
98 „ „ getand 11'X 
98 13 ' / 

108 Prachtex 
109 
110 Postfris 
110 Prachtex 
111 Postfris 
116 Prachtex 
117 „ „ 
118* „ „ 
H E N D R I K V A N DER 
Julrana van Stolberglaan 192 
Bezoek liefst na telefonische 
Bank : R. Mees & Zoonen 

75,— 
95,— 
45,— 
7.50 

50,— 
30,— 
25,— 
15,— 
15,— 
15,— 
7,50 

10,— 
65,— 
3 1 , — 

145,— 
6,50 

13,50 
2,50 

No 
119 en 120* Postfris 6,— 
125 Postfris 2.25 
129 „ • 5.— 
133 Prachtex 3,— 
134 Postfris Luxe 4,50 
136 „ „ 4,— 
157 Prachtex. 3,50 
158 Postfris 4,50 
238* „ opdr verticaal 32,50 
238 „ „ horizont 17,50 
239-253 16 st 60,— 
254 25 Dr Postfris 37,50 

icar ië 
1-8compl gest Pr ex 28,— 

Ionische Eilanden 
1-3 comp!. Postfris 47,50 

LOO's Postzegelhandel Philatehstisch Bureau, 
- Den Haag • Telefoon 070 ■ 850190  Giro 24392. 
afspraak 

en Nederl Handel M i j , Den Haag, Herengracht. 

BOD GEVRAAGD OP 
5 Mark Reichspost type I 
Michel nummer 66 

Luxeexemplaar 

Stempel Bremen 31501 

Brieven aan 

Postzegelhandel K. HOLLANDER 
ST HEZELSTRAAT 22 NIJ/ViEGEN 

JAC. ENGELKAMP BIEDT A A N : 
Nederland 

No 
1 prachtig gest 
2 pracht exempt gest 
3 pracht exempl gest 
6 get Kon Willem l i l gest 

12 50 et Kon Willem III gest 
45 2 ' / gId K H H gest 
45 2'/, gid K H ongebr 
48 5 gId K H H bronsgroen 

ongebr 
80 lOgld oranje gebr 
80 lOgld oranje ongebr 

100 Sgld Jub gebr 
101 de 10 gid Jub ongebr 
102103 de 40 c en 60 c opdruk 

15,— 
15,— 
50,— 
28.— 
40,— 
40,— 

130.— 

175,— 
155,— 
200,— 

10,— 
200.— 

12,— 

104 2 / , gId oplOgld ongebr 32,50 
104 2'/5gld oplOgld gebr 28,50 
105 2 / , g l d oplOgld ongebr 35,— 
105 2'/, gId oplOgld gebr 25,— 
130131 lub 1923, 2'/, en5gld 

ongebr 85,— 
133 1 gId opdr 1 7 / , et ongebr 17,50 
163165 Kon Wil H 1 ,2 / , en 5 

gId ongebr 49,— 
177198 Kon Wilh serie compl 

ongebr 40,— 
212219 Olympiade ongebr 40,— 
236 ongebr 70 et 10,— 
244247 A N W serie ongebr 20,— 
257260 Zeeman serie ongebr 15,— 
347349 2 / „ 5,10 gId ongebr 40,— 
Viiegpost no 1213 ongebr 110,— 
Rolt 118 ongebr m p compl 200,— 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 — Amsterdam — Telefoon 30998 — Giro 312696 

AANGEBODEN: 

NIEUWGUINEA 
Watersnood, postfris voor ƒ42,50 
Idem, gebruikt voor ƒ39,— 
Blokje nr. 1 der UNITED NATIONS, ge
bruikt, Yvert frs. 100,—, voor slechts 
f 38,—. 

H. KOOPMAN 
N Z VOORBURGWAL 314 

Amsterdam-C, Tel 3 34 73 

P O S T G I R O 5 1 3 4 2 7 

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

Zichtzendingen 

J. V d. Berge 

van: 

„ D E V E L U W E " 
NIEUWSTRAAT 66 - APELDOORN - TEL 

Frankrijk, Duitsland, 
Scandinavië, 

Zwitserland, 
Luchtpost, 

Zojuist aangekocht 
plete collecti 
co s Yvert 

Een 
e Hongarije, 

Engelse 
vrijwel 

levering 

2 09 19 

Itahe 
Kol 

com-
man-



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, fornnaat 31 y2 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 ttg\ 
in 5 diepe kleuren. f m^3 ^ ^ 
Gewicht bijna 2 kg. 

Op dit album 
verschijnt ieder jaar, 
15 januari, 
een supplement 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
♦ ♦ 
X De nieuwe en meest uitgebreide \ 
♦ ,,VerenigdEuropa "catalogus 1963 ♦ 
♦ ♦ 
J komt 10 september uit! Zeer actueel door T 
T laatste prijsaanpassing. (Over de 2.000 T 
J prijsnoteringenl) Bij de erkende postzegel T 
T handel verkrijgbaar. Prijs ƒ 1,75. X 

♦ ♦ 
^ Voor de handel: Postbus 5036 ^ 

Scheveningen/Holland  Telefoon 55 86 38 ♦ 
♦ ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Israël Joods Nieuwjaar 1962, 3 w. pfr./gebr. m. tab, ƒ 1,25. 
F.D.C, f 1,40. Port II, cijfertype, 6 w. pfr./gebr. m. blanco tab, 
ƒ 27,50. Benco-lsraëlcatalogus 1963, uw leidsman in het nieuwe 
postzegelseizoen, ƒ 2,33. 

J. P. ROS 
RIJNSTRAAT 7 — AMSTERDAM-Z. 

Telefoon (020) 71.12.19 - Postgiro 489485 - Gem.giro R 4422 

GOUDA 27 AUGUSTUS 1962 
eerste dag van uitgifte postzegels van 4, 8 en 
12 cent op luminescerend papier. 
Eerstedagenvelop met deze zegels en stempel 
Gouda 27 aug. 1962, per stuk f 0,95, plus porto. 
Catalogus Yvert & Tellier 1963: \ 

Frankrijk ƒ 4,15 / 
Europa f 15,30 [ plus 
Overzee f 19,50 f porto 
Speciaalcatalogus \ 

• N.V.P.H. Ned. en Geb.... ƒ 3,— / 
Yvert en Tellier 1962 wordt uitsluitend compleet 
ingenomen. 
Gevraagd Watersnood Ned. Nw. Guinea 1953. 
Aanbiedingen aan: 

POSTZEGELHANDEL H. WIJFJES 
KETELSTRAAT 2 — EDE — GIRO 94 65 07 

Aanbieding 

,,Goede" orig. verzegelde Regerings Kilo's 

Finland 1958 
1959 
1956 

2A,— 
27,50 (Nieuw) 
22,— 

O. Duitsland Behördepost Luxus 2 1 , — 
Postl<ilo Standard 33,— 

Vooruitbetaling of Rembours 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
Surinamelaan 31. Giro 1700 [Hilversum 

POSTZEGELHANDEL 

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

ZICHTZENDINGEN 

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

Momenteel zeer mooie zichtboekjes Ned. 
O.G.; — Duitsland enz. - Scandinavië — 
Eng. kol. — Zd. Am. Staten enz., enz. 
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INTERNATIONALE POSTZEGELHANDEL AMSTERDAM N.V. 

„INTERPA" 
N Z VOORBURGWAL 322 - AMSTERDAM - GIRO 591272 - TELEFOON 020-66875 

SEPTEMBER 1962 
L.S., 
In tegenstelling met onze vorige landenaanbiedingen beginnen wi j het nieuv^fe seizoen met een 
vr i j willekeurige greep in onze voorraad „be te re" dan wel „moe i l i j ke " zegels en series 
U zult begrijpen dat van vele zegels slechts een enkel exemplaar voorradig is en de aanbieding 
geldt dan ook „voor zover leverbaar" 
Vri jwel alle aangeboden zegels zijn in onberispelijke conditie Van een aantal ziet u hiernaast een 
afbeelding De nummering is volgens Yvert 1962, tenzij anders vermeld Volgende maand word t 
de aanbieding voortgezet. 

Met filatelistische groeten, 
Interpa N.V. 
W. F. Meyer 

* = ongebruikt 
° = gebruikt 

Nederland 
1947 
1951 

Ned 
1922 
1938 
1941 
1941 
1932 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1921 

Ned . Nieuw-Guinea 
1953 Watersnood in blokken v 4 22/34* 

Curasao 
1873 1 ' / , Gid KV^ U l l i * 
1873 2' / jGld K W lil hoekpaar 12* 
1895 2'/, et op 30 et 25* 
1923 Jubileum 75/81* 
1934 Herdenking 300 I 104/20* 
1936 50 et in tand 14135A* 
1947 2 ' / „ 5 e n 1 0 G l d 179/81* 
1950 1 / „ 2 / j , 5 e n lOgld 230/33* 
1941 Pr Bernhard Com Lp 18/25° 
1889 Port 12/^ et zoals gewoonlijk gering dun, 

type III 4* 

Suriname 

Dienst Cour Int de J 20/24* 
27/40* 

. Indie 
Jaarbeurs Bandoeng 149/59* 
50 cent m/watermerk 260* 
35 et paars (op! 10 000)280» 
25 GId oranje (opl 14 000) 289* 
Kopstaand vliegtuig Lp 17f* 
Dienst 12/ j et in paar 2f° 

„ 25 et lila 5f* 
„ 3etoranje13t° 
„ 12 / , et blauw 18f* 

15ct bruin 19af* 
20et olijfgroen 21 f° 

„ 1 GId hla 26f* 
Brandkastzegels 1/7* 

200,— 
275 — 

71,50 
2 0 0 , -
90,— 

165,— 
3300,— 

2 4 0 , -
1 9 0 , -
32,50 
17,50 
2 0 , -
45,— 

250 — 
1 2 5 , -

200,-

60,— 
50.— 
50,— 

110,— 
120 — 
110,— 
180,— 
115,— 
105,— 

150,— 

1923 Jubileum 104/10* 
1941 Spitfire 197/99* 
1945 Kopstaand 22'/^/60 et op aanget brief met 

biifrankering Lp 24fa° 
1886 Port 10 et, type Ml 3* 
1911 „ hulpuitgifte, type III 15/16* 

Albanië 
1914 seneepl op briefstukjes 31/36° 
1928 serie cpl kroning 198/206° 
1937 25 j onafhank cpl 232/40* 
1939 Overdruk 12-IV-1939 256A/M* 
1939 idem op briefstukjes 
1925 seneepl Lp 1/7* 
1930 l e v l Tirana-Valona Lp 29/35* 

België 
1849 10 et bruin luxekwal 1° 
1849 40 et karmijn luxekwal 5° 
1858 40 et rouge, luxekwal 12° 
1865 1 fr violet 21° 
1866 1 et grijs ongetand 22° 
1866 2 et blauw 24° 
1866 2 et ultramarijn 24a° 
1866 5 etgrijsbrum 25° 
1866 5 et roodbruin 25a° 
1869 8etl iehtl i la29° 
1869 8 et violet 29a° 
1869 50 et grijs 35a° 
1869 1 fr hla 36° 
1869 1 fr violet 36a° 
1869 5 fr rood bruin z/gom, praehtex met keur 

3 7 * 
1869 5 fr lichtbruin pr ex 37a* 
1914 Rode Kruis 20 et in de zeer zeldzame tand 

14 X 12134b* 
1915 5 franken blauw 147° 
1918 Rode-Kruissene cpl 150/63* 
1919 He lm2f r 176° 
1919 He lm5en10 f r 177/78° 
1925 75 j postz cpl 221/23* 
1925 idem 221/33° 

110,— 
25,— 

325,— 
7 5 , -

1 0 0 , -

2 5 , -
3 5 , -
15,— 
10,— 
10,— 
10,— 
14,50 

40,— 
105,— 

50,— 
40,— 
6 0 , -
3 0 , -
40 — 
30,— 
40,— 
25,— 
30,— 
4 0 -

7,50 
13,50 

190,— 
825,— 

140,— 
37,50 

3 0 0 , -
95,— 
7 0 , -
27,50 
27,50 

1928 Ie Orval cpl 285/66° 27,50 
1928 idem m Postzegeldagen 266A/K* 45 — 
1928 idem m Kroon 272A/K* 225,— 
1931 T B C cpl 326/32° 22,50 
1931 T B C cpl 326/32« 27,50 
1932 Kard Mercier cpl 342/50° 220,— 
1932 idem 342/50* 220,— 
1932 Infanteristen 351/52° 40,— 
1932 idem 351/52* 40,— 
1932 T B C 356/62° 2 5 , -
1932 Grote Orval 363/74° 390,— 
1933 Kard Mercier m overdruk Brame-L'Alleud 

374A/K° 275,— 
1933 T B C cpl 377/83° 60,— 
1933 T B C cpl 377/83* 70,— 
1934 T B C epi 394/400* 47,50 
1935 De Tassis 410* 25,— 
1939 Rubens Museum 504/11* 25,— 
1946 Overdrukken Ghislengien 724U/FF* 140,— 
1950 Europ sportkamp 827/31* 65,— 
1951 Kon Elisabeth 863/67* 18,50 
1952 U P U 880/91* 70,— 
1928 T p Journaux cpl 1/18° 10,— 
1928 idem cpl 1/18* 25,— 
1929 idem epI 19/36° 10,— 
1929 idem cpl 19/36* 25,— 
1930 serie cpl Lp 1/5° 20,— 
1930 serie cpl Lp 1/5* 27,50 
1946 serie cpl Lp 8/11* 20,— 
1947 serie cpl Lp 15/23° 40,— 
1949 100 j postzegels Lp 24* 12,50 
1951 Triptiek Lp 26/27* 25,— 
1866 Telegraaf 50 et en 1 fr ongetand 1/2* 85,— 
1889 Telegraaf 25 fr 10* 85,— 
1879 Colis Postaux epI 1/6° 40,— 
1915 Col Post Gevleugeld wiel overdrukken 

Een van onze paradepaardjes Alle zi|n 
gekeurd Opl No 57 slechts 200 ex No 48/ 
57 incl 50a* 

1938 Colis Postaux cpl 205/9* 
1938 idem 205/9» 
1942 idem 4w cpl 260/63* 
1945 idem 264/87* 
1950 idem 322/29* 
1936 Bagage cpl 1/23* 
1914 Duitse Bez cpl 1/9° 
1916 idem 3 hoogste w op br st. 10/25° 
1916 idem 2 hoogste w op br st. 26/37° 
1936 Reclameaanhangsels Michel W 1/95* 

1500,— 
12,50 
12,50 
12,50 
20,— 
20,— 

200,— 
13 50 
40,— 
17,50 

275,— 

Belgisch Kongo 
1921 5 fr m overdr Congo Beige 1921 keur 

Diena 93b* 

Denennarken 
1912 5 Kr Karmijn 68° 
1913 2 Kr. Christ X 83* 
1913 5 Kr Kopenhagen 84° 
1915 80 op 12 ore 85° 
1915 80 op 12 ore 85* 
1918 Postfnm overdruk 87* 
1918 idem 88* 
1918 idem 89* 
1921 2 Kr Kon Christ X 148* 
1921 10 Kr idem 149* 
1921 10 Kr m overdr Postfaerge 152A* 

Duitse Kolonien (Michel-nummering) 
1890 Voorloper D O Afrika LAMU stempel op 

Dt l No 41 
1890 idem op Dtl No 40 
Marschall eil Michel 4 I I * 
Marschall eil (Britse bez ) G R I No 1 t/m 9* 
Duits Nieuw-Guinea (Britse bez) G R I type I 
(6 mm) 1/11* 
eventueel ook los verkrijgbaar 

130,. 

14,50 
13,50 
13,50 
12,— 
12,— 
20,— 
17,50 
25,— 
18,50 
90,— 
55,— 

90,— 
90,— 
25,— 

650,— 

675,— 

Engeland 
1929 Congres £ 1 zwart 183* 
1951 2/6-5-10 en £ 1 256/59° 

Finland 
1889 10 Mark 35° 

Frankrijk 

125,— 
12,50 

15.-

1849 20 et breedrandig pr ex 3° 
1849 idem 3a° 
1849 25 et breedrandige exx 4° 
1849 idem 4a° 
1849 idem 4b° 
1849 1 fr karmijn 6b° 

10,— 
15,— 
6,50 

12,50 
25,— 

3 pr randen, linksboven kort doch vr i j 
staand 

1853 1 et Nap prachtex 11° 
1853 1 et Nap luxe-ex 11a° 
1870 2 et geelbruin breedr 40° 
1870 2 et praehtex 40a° 
1870 5 et luxe-kwal 42b° 
1870 30 et luxe-kwal 47° 
1922 Orphelins 162/69* 
1925 1 fr karmijn 216* 
1925 idem zonder gom 216* 
1926 Orphelins 229/32* 
1928 Caisse d A 252b* 
1930 idem 256* 
1929 Exl Le Havre 257A* 
1930 Caisse d A 266/68* 
1931 idem 269* 
1931 idem 275/77* 
1937 Samothrace 254/55* 
1938 C Adler 398* 
1938 idem 398a* 
1927 Salon Int de l'A Lp 1/2* 
1936 50 fr groen Lp 14* 
1936 50 fr ultramarijn Lp 15* 
1922 Preobliteré (v h 226) 47* 
1881 1 fr zwart porto 22° 
1925 bloc No 1 zonder gom 

bloc No 2* Straatsburg 
bloc No 2° idem 
bloe No 3* Pexip 
bloc No 3° idem 

Griekenland 
1933 Zeppelin serie cpl Lp 5/7* 
1933 serie cpl Lp 8/14* 

125,— 
15,— 
35,— 
60,— 

125,— 
145,— 
70,— 
40 — 
27,50 
19,50 
27,50 
32,50 
22,50 

160,— 
22,50 
32,50 
65,— 
37,50 
13.50 
16,50 
75,— 

185,— 
1 4 5 , -
45,— 
47,50 
75,— 

1 7 5 , -
175,— 
45,— 
45,— 

22,50 
16,50 

Griekenland (Samos) 
1912 serie cpl 1/3° 

Italië Sicilien 
1859 Ferdinand II 18* 

idem 19* 
idem 20* 
idem 2 1 * 
idem 22* 
idem 23* 
idem 24* 
in één koop 

Hongarije 
1933 serie epI 

20,-

75,— 
22,50 
20,— 
65,— 
95,— 
95,— 

110,— 
425,— 

Lp 26/34* 

Italië 
1922 Fil Congres 117/20° 
1921 Fiume serie cpl 147/58° 

Spanje 
1950 100 j Postzegels 802/5 en Lp 242/45* 
1920 30 et groen, keur Galvez, zeldzaam, slechts 

3 vellen in omloop Lp 4* 
1920 1 Ps karmijn m fout opdruk EORREO, 

zeer zeldz (volg Galvez 5b) Lp 6* 
1926 serie epI Lp 7/16» 
1927 Herd Alph XIII Lp 17/26* 
1927 kopstaande opdrukken (zeldzaam) Lp 

17a, 18a, 20a, 23a, 25a, 26a, 27a, 28a 
1929 serie cpl Lp 31/36* 
1930 Goya Lp 37/49* 
1930 Goya foutieve kleur Lp 44a-49a* 
1930 Spoorwegeongres serie cpl In 51 2 afw , m 

53 1 afw Volg Galvez 38aabb en 40 bb Lp 
50/55* 

1930 Exp Sevilla Columbus Lp 56/67* 
1930 foutieve kleuren Lp 56a*, 59a* en 65a* 
1930 Ibero-Amenca Columbus Lp 68/74* 
1930 foutieve kleuren Lp 69a* en 71a* 
1930 Exp Sevilla Lp 75/83* 
1930 Lindbergh 2 afwijkingen, volg Galvez d5E 

en 85 w. t 14 Lp 80a* en 80b* 
1931 Montserrat 2 series in tandmg 1 1 / ^ en 14 

Lp 90/94* 
1936 Viva Espana Lp 113-114-115* 
1936 idem incl 118A Lp 116/24* 
1936 idem Lp 125/30* 
1936 idem mei 134A Lp 131/40* 
1936 idem Lp 147/53* 
1936 idem Lp 154/61* 
1937 Burgos Lp 162, 162a, 162A, 163* 
1937 idem Lp 163A/B, 164/67* 
1937 idem zeldzaam Lp 168A* 
1937 idem incl 170A Lp 169/71» 
1937 Viva Espana (13 mm) Lp 172/76* 
1938 10 ps in paar ongetand Lp 194Aa* 
1940 Vierge du Pilar ongetand incl 210a en 211a 

Lp 202/11* 
1940 T B C zonder kruis Lp 216a* 
1931 Barcelona, Republ overdr 25/28 

90,-

240,-
35,-

95,— 

225,— 

200,— 
40,— 
60,— 

425,— 
40,— 
12,50 
50,— 

85,— 
25,— 
45,— 
20.— 
22,50 
15,— 

35,— 

150,— 
30,— 
30,— 
60,— 
80,— 
45,— 
•45,— 
67,50 

150,— 
150,— 
175,— 

45,— 
40,— 

185,— 
75,— 
32,50 

(wordt voortgezet) 



MUNTBOEK van GELDERLAND en 
UTRECHT 1576-1795 Is verschenen. 

Pnjs ƒ 15 - + porto 
Muntboek van Holland en Zeeland 
1576—1795 nog beperkt leverbaar 

Prijs f 12 50 + porto 

P. C. DE VRIES 
Asserweg 260 - Rotterdam-12 

Telefoon 18 30 16 

MUNTENVERZAMELING 
TE KOOP GEVRAAGD. 

Alleen belangrijke col lect ie of be
tere stukken ook ruilen tegen 
postzegelverzameling 
Aanbiedingen 

P. O. DE VRIES 
Asserweg 260 Rotterdam 12 

Telefoon 18 30 16 

S C H A U B E K 
Supplementen 1963 
zijn vanaf 12 september a s. verkrijgbaar' 

Bestelt U tijdig? 

SCHAUBEK Koell 
IMPORT p 

Giro 7668 - Tel (070) 11 03 19 - 's-Gravenhage 

oQKema 
- Postbus 45 

F R A N S E K O L O N I Ë N : 
Nrs Yver t '62 ♦ = ongebruikt 
Andorre 1/23* 135,— 
Canton 49* 33,— 
Chine 48* 20,— 
Congo fran?ais 11 30,— 
C6te d'ivoire 14 25,— 
C6te d Ivoire 35 35,— 
DiegoSuarez 1 * 42,— 
Dahomey 32* 35,— 
Gabon 32 40,— 
Guyane francais 45* 25,— 
Guinee fran?ais 32* 35,— 

.Mt Senegal & Niger 17* 35,— 
Indochine 40* 90,— 
KouangTchéou 17 42,— 

Mayotte 16* 30,— 
Mauritanië 16* 35,— 
N Hebrides 100/11* 37,— 
N Hebrides 124/35* 35,— 
Obock 30 27,— 
Obock 60* 25,— 
Obock 61 17.— 
Obock 62 37,— 
Pakhoi 33* 40,— 
Senegal 6 35,— 
Senegal 46* 22,— 
Senegal 3* taxe 55,— 
Tunesië 178a/80* 53,— 
YunnanFou 32* 20,— 

Vooruitbetaling, aan ons onbekende bestellers, op postgiro nr 344218 t n v 
N van Gelder te Amstelveen Bestellingen onder f 25,— porto extra' 

DE GELDERSCHE POSTZEGELHANDEL 
N Z VOORBURGWAL 318  AMSTERDAMC  TELEFOON 32869 

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 inkooplijsten. 
Voor collecties eveneens altijd belangstelling, voor grote ob

jecten kom ik ter plaatse 

A. / . </e lVf# 
Albrecht Durerstraat 4 AmsterdamZ — Tel 71 34 89 

Europa  sensatieprijzen 
Luxemburg Europa Unre** 149,— FDC 149.— 
Luxemburg Europa 1956** 111.— " 27,50 FDC 124.— 
Luxemburg Europa 1957** /»/ FDC 131,80 per 4: 118,— 
Idem 1957 Lux 10 series 280,—. originele vellen 
Serie Europa 1957 Lux . (50) 1380,— Fl . 
Alle andere Europazegels van Lux zeer goedkoop 
1962 Cept uitgaven van alle landen postpnis plus 2 5 % 
Cyprus Europa 10: 20,— Turk i j e N a t o : 10: 11,80 
Monaco Europa 10: 33,— Al les is ook per stuk te verk r i jgen . 

JEAN NIES, 14, Schaffmill, GREVENMACHER/Luxemburg 

VERKOOP POSTZEGELS 
De Inspecteur der domeinen te 'sGravenhage, van Speyk
straat 17 (tel 070323438) zal op DONDERDAG 18 OKTOBER 
1962, des vm 10 uur, in het openbaar bij inschrijving, in 166 
kavels verkopen 

EEN GROTE PARTIJ GEBRUIKTE BINNEN EN 
BUITENLANDSE POSTZEGELS, alsmede een par
tij gebruikte STRAFPORTZEGELS. 

BEZICHTIGING: uitsluitend donderdag 11 en vrijdag 12 okto
ber 1962 m de Gemeentelijke Credietbank te 
'sGravenhage, Korte Lombardstraat 5 

Kavellijst en voorwaarden GRATIS verkrijgbaar bij voornoemde 
Inspecteur en tijdens de kijkdagen bij voormelde Credietbank 

A N T A R C T I C A 
SPECIALE A A N B I E D I N G geï l lustreerde br ieven van d i t veel gevraagde 
gebied. 

Argentinife 
1947 Zuidpoolzegels Yvert 485/6 op 2 Carnets Eerstedagafst. 8,25 
1947 Zuidpoolzegels Yvert 485/6 FDC 6,— 
1948 Cartografisch Congres Yvert Lp 31/32 Eerstedagafst. op 
2 Landkaart Carnets. zeldzaam 17,50 
1958 Geof Jaar Yvert 591 FDC 4,— 
1958 idem met speciale afstempeltng Antarctica FDC 5,75 
1959 Eerste Nationale Antarctica Tentoonstelling 5,50 
1960 Geof Jaar Yvert 591 Afstempehng „N ie t afgestempeld wegens moeilijk
heden m de Antarctica Zone" Officiële br 15,— 
19591960 Zuidpoolbneven met speciale afstempelingen 

1/ Zuidpoolbasis Almirante Brown 6,75 
2/ Zuidpoolbasis Militär Esperanza 6 75 
3/ Zuidpoolbasis Naval Melchior 6,75 
4/ Zuidpoolbasis Teniente Camara 6,75 
5/ Zuidpoolbasis Naval Decepcton 6,75 
6/ Zuidpoolbasis General San Martin 6,75 
7/ Zuidpoolbasis Islas Orcadas del Sur. 6,75 

Rariteit 
Echte brief welke mee geweest is met de PoolseSpitsbergen Expeditie naar de 
Noordpool voor het Geofysisch Jaar, met 5 afstempelingen, o a Spitsbergen, 
Tromso, Murchison Bay Oplage zeer klein 85,— 

Prijslijsten op aanvraag o a voor Ruimtevaart, Atomen, etc 

J. W. EECKHOUT 
K V Gelrestraat 12  Huissen (GId ) Telefoon 08304—731 

•!• Verenigde Naties postfris + 
111 Frankeerzegpis 
17 Vhegpostzegels 

12 5c Handvest 
1314 Mensenrechten 

12,75 
3,75 
1,65 

'52 3 50 
1516 Vluchtelingen'52 3,95 
1718 UPUPostun ie 
1920 Techn Bi)stand 
2122 Mensenrechten 
2324 F A O 
2526 1 L O 
2728 UNOPaleis 
2930 Mensenrechten 
31321 C A O 
3334 U N E S C O 
3537 10 laar UNO 

38 Idem blok 
3940 Mensenrechten 

4,60 
1 85 

53 1,85 
2,90 
3,60 
4,25 

'54 30,— 
1,80 
2,75 
5,75 

62.50 
55 1,50 

4142 I T U 
4344 W H O 
4546 UNO dag 1956 
4748 Mensenrechten '56 
4950 Weerkundige Org 
5 1  5 2 U N E F 
5354 Idem 2e druk 
5556 Security Counci 
5758 Mensenrechten 
5960 Atoomenergie 
6162 Central Hall 
6364 UNOembleem 
6566 UNOdag 1958 
6768 Mensenrechten 
6970 Flushing 
7172 Raad v Europa 
7374 Trusteeship 

57 

58 

1,50 
1,50 
1.50 
0.70 
0,70 
0,70 
1 65 
0 70 
0 70 
0 70 
0 70 
0,85 
0,90 
0,90 
1,10 
1,95 
0,90 

7576 Vluchtelingen 
7778 Pal Chaillot 
7980 Econom Ontw 
8182 F A O 
8384 15 laar UNO 

85 Idem blok 
85a ld m plaatf 

8687 Wederopbouw 
8889 Hof Justitie 
9091 Monetairfonds 

92 30 c vlaggen 
9394 Hulp Afrika 
9596 ld MAmerika 
9799 U N I C E F 
1001 Housing 
1023 AntiMalaria 
1047 Nwefrank i 

0,90 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
4,50 

15,— 
0,85 
0,85 
0,85 
1.35 
0 95 
0,90 
1,20 
0,80 
0,90 
1,10 

m 
LINDNER FALZLOS ALBUM

Verenigde Naties in blauwe Ringband met UNOembleem 21 ,— 
Inhoud 10 jaar Verenigde Naties 5,25 
Inhoud 15 jaar Verenigde Naties 9,75 

Levering na ontvangst van remise op giro 3365 59 

RENNIE HAAGSMA 
Leeuwenstraat 2a  HILVERSUM  Tel 47606, na 7 uur 's av 49108 



J U I S T V E R S C H E N E N 

WERT & TEliri : j : | 

DE W E R T & TELLIER CATALOGUS 1963 

Het „ A B C " van de fi latelistische wereld. 

Band I Frankrijk en de Franse Unie f 4,15 

Band II Europa (zonder Frankrijk) f 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 

DAG VAN DE POSTZEGEL 1962 

St. Janszaal 
Grand Hotel 
KRASNAPOLSKY 
te Amsterdam 

6 EN 7 OKTOBER 

Georganiseerd door de Vereniging Robayer, afdeling filatelie in samenwerking met de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelliandelaren. 

PROGRAMMA: 
Zaterdag 6 oktober 

10.00-13.00 uur 

13.00-14.00 uur 
U.00 uur 

U . 1 5 - U . « uur 
U.45-15.45 uur 
15.45-16.30 uur 

16.30-17.00 uur 
17.00-17.30 uur 
Van 10 uur t o t 

t i jdel i jk postkantoor, waar een bijzonder poststempel word t gebruikt . In de zaal 
zijn speciale enveloppen verkrijgbaar. 
Ruil en contact. 
Officiële opening. 
Causerie van Drs. J. Boesman „Luchtpost van gebieden In N o o d " 
Pauze 
Lezing met dia's 
„Postgesctiiedenis op postzegels" van de Heer J. J. M. Kiggen, clief reclame en 
propaganda van de Pers en Publiciteitsdienst PTT 
Gelegenlieid voor vragen en antwoorden 
uitslag van de beoordelingscommissie . 
17.30 uur tentoonstell ing van postzegels, poststukken en bijzondere stempels. 

Zondag 7 oktober is de tentoonstell ing geopend van 12.00 t o t 17.00 uur. 

O p beide dagen zijn er diverse handelaar-stands, terwi j l er na sluiting van het t i jdeli jke postkantoor een brievenbus aanwezig 
zal zi jn. De daarin geworpen post zal eveneens van het speciale „ D a g van de Postzegel"-$tempel worden voorz ien . 



E U R O P A 
Europa 1962 pfr Mc 

15 landen compleet 14,50 20,25 
België 0 90 125 
Duitsland 0,60 0,90 
Frankrijk 0,80 1,20 
Griekenland 1,20 1,45 
Ierland 1,40 1,75 
Italië 0,85 1,25 
Liechtenstein 0,65 1,10 
Luxemburg 0,80 1,15 
Nederland 0,45 0 80 
Noorwegen 1,— 1,45 
Portugal ■ 1,05 1,35 
Spanje 0,60 1,10 
Turkije 2,15 2,60 
IJsland 1,45 1.90 
Zwitserland 0,90 1,45 
Nato Turkije 1962 1,10 1,55 
Nato Griekenland 1962 2,70 2,90 
Van België, Frankrijk, Ierland en Nederla 

 Z E G E L S 
Europa 1961 pfr 

14 landen compleet 24,50 
België 0,90 
Duitsland 0 60 
Engeland 0,85 
Frankrijk 0,80 
Griekenland 1,30 
Italië 0,85 
Liechtenstein 0,60 
Luxemburg 0,85 
Nederland 0,45 
Portugal 1,85 
Spanje 0,65 
Turkije 
IJsland 2,75 
Zwitserland 0,90 
Cyprus Europa 1962 2,10 
Monaco Europa 1962 3,65 
Zwitserland Tee 1962 0,08 

fdc 

35,— 
1,25 
0,90 
1,30 
1,35 
1,80 
1,60 
1 , — 
1.25 
1 , — 
2,25 
1 , — 

16,— 
3,25 
1,45 
3.15 
4,50 
0,80 

nd diverse speciale eerstedag „EUROPA" f 
afstempelingen voorradig Vraagt de uitvoerige EUROPAprijslijst aan Deze aan 1 
bieding is vrijblijvend Porto tot f15,— 
Ook voor 100 j r postzegels. Verenigde 
Berlijn) het adres 

POSTZEGELHANI 
BuMepad 26  AmsterdamWS 

extra 
vjaties, Padvinders en Duitsland (West en 1 

>EL J. V. d. BURG 
Tel 191039  Postgiro 564790 

FDC's en nouveautés 
uit de 5 noordelijke landen. 

H e t g o e d k o o p s t b y 

Heeg Larsen  MaageveJ 11  Kopenhagen F  Denemarken 

Rulmtev. aanb. jnllmaandbl. nog geldig. Ant i Mala r i a Ie klas FDC 
V a t i c a a n ƒ 4,50, F r a n k r i j k ƒ 1,10, T u r k ƒ 1,25 (•ƒ 0,90), Zwi t s . ƒ 1,25 
(•ƒ 0,60), UNO opdr . Idem, V Nat ies ƒ 1,45 (op 2 FDC f 2,10, • ƒ 0,80), 
U S A ƒ 0,85 (*/ 0,20), I s r ae l ƒ 0,60 (•ƒ 0,45), F o r m o s a ƒ 1,35, N - Z e e 
l and ƒ 0,80 (3 ve r sch . s t eden f 2,25), A r g e n t i n i ë ƒ 0,85, Ind i a ƒ 0,80, 
Brazi l ië ƒ 1,40, Ceylon ƒ 0,95, L iech tens t ƒ 1,10 (*ƒ 0,60) Wereld-vl.-
j a a r : Dui t s l . ƒ 1,50 (•ƒ 0,90), Belg ƒ 3,— (•ƒ 1,80) Blok ƒ 10,— (•ƒ 6,60), 
D e n e m *ƒ 0,601, F in l . • ƒ 1,50, F r a n k r . ƒ 0,95 (*ƒ 0,45), l e r l . ƒ 12,50, 
IJs l • ƒ 1,40, I t a l i ë ƒ 1,95 {*ƒ 1,20), L u x ƒ 2,25 (•ƒ 1,25), Ned ƒ 1,25 
(•ƒ 1,—) St A ' d a m ƒ 1,25, N o o r w ƒ 3,50 (•ƒ 2,50), Oos tenr . ƒ 1,60 
(• ƒ O 75), Zweden, ƒ 2,30 (•ƒ 1,40), Zwi t s ƒ 1,50 (•ƒ 0,70), UNO ƒ 7,50 
(*ƒ 2,10), S p a n j e ƒ 2,50 (*ƒ 1,55), T u r k ƒ 2,50 (•ƒ 1,95), I n d o n . ƒ 2,95 
(•ƒ 0,35), VN (2) ƒ 4,75 (•ƒ 1,25). PORTO EXTRA 
T. HARTEVELD's FDO SERVICE - KERSTROOSSTRAAT 9c 
ROTTERDAM-12 - TELEFOON 18 42 00 - GIRO 501 74 07 

Voor verzamelaars en y/ederverkopers leveren wi j kor tere series 
grootformaatzegels 

Titof Viet-Nam 2w 0,18 
Titof Polen 2w 0,18 
Gagarin Mongolië 3w 0,26 
Vogels Polen 5w 0,38 
Insecten Polen 5w 0,38 
Padvinders Togo 2w 0,18 
Ruimtehond Rusland 2w 0,20 
Olymp Spelen Mong 5w 0,35 
Vogels Mongolië 3w 0,25 

Zeehelden Nederl lOw 0,45 
Germ. Symbolen 7w 0,20 
Vliegt San Marino 5w 0,25 
Bloemen San Marino 5w 0,30 
Colomboplan Indon 5w 0,35 
Luchtpost 195R Indonesiè 5w 0,35 
Sportserie 1960 Indonesië 5w 0,35 
Paarden Hongarije 5w 0,38 
Vogels Hongarije 5w 0,32 

Zendingen franco huls. Boven de f 10,— nog 5% kor t ing. 

Levering uitsluitend tegen vooruitbetaling op postgiro 605H9 

Postzegelgrootkandel POZEKO 
POSTBUS 1101 - DEN HAAG 

AANGEBODEN: 
België No 1 Volrandig gebr 18,— 
België No 2 Volrandig gebr 15,— 
België No 3 Volrandig gebr 18,— 
België No 4 Volrandig gebr 15,— 
België No 5 Volrandig gebr 75,— 
België No 8 op brief volrandig 45,— 
België No 9 Volrandig gebr 45,— 
België No 8 met enorme randen 
gebr 50,— 
België No 12 met enorme randen 
gebr 50.— 

Belgisch Congo no 5 ongebr met 
certificaat 180,— 
Belgisch Congo no 13 ongebr 130,— 
Engeland no 2 Overrandig gebr. 150,— 
Engeland no 245 1 £ George VI 
postfris 13,— 

Hongarije President Roosevelc 
blokken no 14a/15a Yvert 350 frs 
postfris 120,— 

Te koop gevraagd betere zegels en verzamelingen 

RITA VAN MAANEN 
Rokm 10 Amsterdam Tel (020) 33331 giro 609437 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIES 
Telef afspraak 's morgens voor 11 u , 's middags na 5 uur 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse f i latel ist ische tijdschrift - verschijnt 
om de 14 dagen — gem omvang 84 pagina s — fotopagina s op kunstdruk
papier — abonnementsprijs ƒ 7 90 per half jaar franco Vraag gratis proef 
nummer 
Woordadvertenties opschriftwoorden 45 cent tekstwoorden 18 cent 
Vertegenwoordiging voor Nederland 
P C VAN ANDEL - POSTBUS 54 KATWIJK AAN ZEE - GIRO 51 69 28 

IN- EN VERKOOP VAN 
Ie en 2e emissie Nederland 
Proeven brieven etc 
Tevens afstempeling vóór ± 1900 

POSTZEGELHANDEL 

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

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

Goede en goedkope rondzendingen 
Nederland en Kol «0-75% Ned Spec. Cat 
Duitsland en Geb. 20-'i0% Michel 
Rest van de Wereld 30-60 cent p. Yvert Frs 

van bijna elk land voor
radig Pracht kwaliteit -
rijke verscheidenheid en 
uitgeprijsd voor: 
Van navolgende landen grote zendingen voorradig Ned en 
O G , Engeland en Kol , Frankrijk en Kol , Duitsland en Geb , 
België Luxemburg Scandinavië Baltische landen, Spanje, 
Portugal, landen achter ijzeren gordijn, Turkije, China, 
Manschouri je Palestina Libanon Syrie, Transjordanie, Egypte, 
Irak Perzie Ethiopië, Afr ika Australië, Noord- en Zuid-
Amerika Mancoli jsten alleen indien u zover gevorderd bent 
dat een prachtige rondzending geen doel meer heeft De 
verzending kan soms enige t i jd duren daar doorlopend honder
den boekjes onderweg zijn 

r^ininnumafname 10,— Korting bi] afname boven 25,— 5% en boven 100,— 10% 
BIJ bestelling gaarne opgave refer en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

F O L K I N G E S T R A A T 35, 
G R O N I N G E N - T E L E F O O N 31577 TOLIIIIIZEIV 

♦ongestempeld (No's cat Yvert) alle aanb vri|blijvend 
Refugees 
Libanon 
Blok no 10* 40,— 
Peru 
Blok no 3* 35,— 
Guatemala 
Vip 253/60* 42,50 

België 
no 29 22,50 
no 122 6,— 
no 293/98* 9,75 
no 301* 10,— 
Vip 15/23 30,— 
T Télégraphe 
no 10 28,50 

TE K O O P GEVRAAGD 

Verzamelingen (gebruikt en ongebruikt) 
Vaticaan 
SanMarino 
Ned . & O.G. 

POSTZEGELHANDEL „J. C. RENZEN" 
Bergselaan 225 b Rotterdam Telefoon 48886 Inkoop Verkoop Giro 481779 

EEN NIEUW SEIZOEN! 
Tast door ■— begin het goed — en sluit een 
Nieuwtjesabt bij ons af! 
WIJ leveren alle gangbare landen in abonnement, 

stuur nog heden uw opgave aan: 
Postzegelhandel , 
A s s e r s t r a a t 7. Tel 

,'t CRAYENEST", 
(05926) 279 GIETEN ( D r ) 

Direct geld voor verzamelingen, partijen, massagoed 
en kilowaar. Bij aanbieding massawaar 
gaarne opgave van soort én hoeveelheid. 

postzegelhandel G. v. d. EYNDE 
Petristraat 8  UTRECHT (Oog in Al) 
Telefoon 3 10 82. 



w^ 
li neule int Jllnanev palsiesf^^im jan santme 

Vraagt uitvoerige prospectus in kleurendrul«, monsterblad en prijslijst aan R E N N I E H A A G S M A ' s P O S T Z E G E L H A N D E L , Leeuwenstraat 2a, H I L V E R S U M I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ ■ ■ ^ ■ ^ ■ ■ ■ ^ ■ ^ ^ ■ ■ ^ ■ ■ ^ i H ^ i ^ H ZIET ONZE VORIGE ADVERTENTIES wi^^^^^^mÊii^^^^^Êma^ÊÊ^mmmmÊÊmÊÊÊmmimmm 

Onze populaire SCHAUBEK ALBUMS 
NEDERLAND en OVERZEESE RIJKSDELEN 

UITGAVE 1963 
STERK IN PRIJS VERLAAGD!! 

Halflinnen schroefband nr. 804/904 V van ƒ12,75 nu ƒ 9,90 
Heeliinnen schroefband nr. 804/904 VL van ƒ15,75 nu ƒ12,30 
Heellinnen band MET BINNENSCHROEVEN 

nr 804/904 VLB van ƒ18,— nu ƒ14,85 

Een album waar MEER in staati O a. extra bladen voor kleu
ren en platen der Ie emissie, roltandingen en vele andere tan
dingen en de v 1 e r typen van de portzegelsl 

£en PERFECT album, 
een SCHAUBEK album 

SCHAUBEK 
IMPORT 

Koell 
vma 

Giro 7668 - Tel (070) 11 03 19 - 's-Gravenhage - Postbus 45 

Z W I T S E R L A N D 
Prachtige Pro Patria-set op aangetekende 
brief en 250 verschil lende postzegels voor 
slechts ƒ 3 50 direct betaalbaar m opdracht 
aan 

WIDNAU (SG) - ZWITSERLAND WERNER LUDWIG 

Een nieuw seizoen, een nieuw 
Begin september verschijnen nieuwe oplagen catalogi 1963 
Yvert& Tellier, deel 1, Frankrijk enz. 

Zumstein 

Michel, 

Globus, 
Berek, 

Ben co, 
Gibbens, 

N V P H 
Bestel ti)d 

deel 2, Europa (zonder Frankrijk 
deel 3. Overzee 
3 delen te zamen 

Europa 
Zwitserland en Liechtenstein 
Europa 
Duitsland 
Duitsland 
Duitsland 
België 
Griekenland 
Engeland 
Italië 
Oostenrijk 
Spanje 
Scandinavië 
Tsjechoslowakije 
U S A en U N.O 
Israel 
deel 1, Engeland en Kol. 
deel 2. Europa en Kot 
Special catalogus Nederland en O G. 

geluid! 

Ig, dan volgt toezending direct na ontvangst Porto extra 
17 september verschijnen de EUROPA-zegels 
worden gaarne aangenomen. 

W I J hebben een grote 

4.15 
15,30 
19,50 
38.95 
21,50 
1.25 

22,50 
5,15 
2,25 
3,25 
2,50 
2,75 
2,— 
2,75 
2,— 
2,75 
2,75 
2.50 
1,75 
2.25 

U.50 
21,50 

3 , — 

1962, bestellingen hiervoor 1 

voorraad, spec 
1 i i N t u t o u " K LAND en O G en EUROPA. Stuur UW 

ï 
C « 
01 li 
: lis,»" 

2 WIJ maken vrijblijvende 

% Postzegelhandel 
zichtzendi 

TINE 
nR 

DE 

aal NEDER-
Tiancojijst en 

BUHR 
i N.Z. Voorburgwal 347 - A M S T E R D A M 
^ Telefoon 333X4; na 7 

^Msre^OA;: Postgiro 566731 
uur 186955 

H.H. WEDERVERKOPERS f! 
Vraagt nu geheel vrijblijvend een zichtzendmg met: 

per 5, 10 
en 100 

Complete en korte motiefseries, o a 
sport, bloemen en ruimtevaart 
Diverse samenstellingen. 
Indonesië, Suriname, enz. _ 
Steeds het nieuwste voorradig 

dieren. 

J. A. P. IJLAND 
DINTELSTRAAT 116! AMSTERDAM-Z. 
Telefoon 71 82 46 - Postgiro 20 00 46. 

WEDERVERKOPERS! 
, Telstar"-serie Frankrijk eind september Steeds de nieuw 
ste ruimtevaartzegeis in voorraad Verder onze bekende mo
tieven 
Vraagt vri jbl i jvend een zichtzendmg 
Verwachten Europa- en Concihe-zegels 
Postzegelbenodigdheden, o a alle nieuwe catalogi 

POSTZEGELHANDEL LETCO N V 
KEIZERSGRACHT 762 
(bIj Utrechtsestraat) -

AMSTERDAM-C 
Telefoon 6 22 20 - Giro 25 00 35 

FLORA en F A U N A 
Bulgari je 
1060/65 
Vissen 6w 
Paddestoel 
ld onget 

D.D. Republiek 
276/81 
403/07 
413/18 
453/57 
471/75 
Bloemen 3w 

Hongarije 
Paardesport 
Dieren goud 

Roemenie 
1517/24 
1580/89 
Dieren lOw 
Bloemen 9w 
ld ongetand 

Tsjechoslow. 
61 Planten 
62 Dieren 

Joegoslavië 
783/91 
818/26 
843/51 
Reptielen 

SPORT 
Bulgarije 
932 
934/36 
1016/17 
Universit spel 
2 series -f- BI. 

D.D. Republ iek 
421/25 
495/96 
Turnen 3w 

3,50 
3,75 
3,60 

3,25 
3,25 
3,40 
3,65 
3 , — 
2,45 

6,50 
3,65 

8,— 
9,50 
7 , — 
5,25 
6,75 

4,25 
4,45 

9,— 
8,— 
6 , -
6,75 

1,65 
1,50 
1,20 

20,— 

4,50 
2,15 
3,25 

Polen 
827/32 
ld. ongetand 
845/46 
852/54 
855/56 
882/84 
888/89 
890/92 
900/01 

ld ongetand 

PA 127/23 
ongetand 

Tsjechoslow 
900/04 
1059/61 

Joegoslavië 
801/08 

O L Y M P I A D E 
Bulgarije 
1024/29 
id. ongetand 

D.D. Republiek 
254/57 
462/65 
501/03 

Italië 
788/92 
812/20 

Polen 
871/77 
1031/38 
ld. ongetand 

Rusland 
2258/62 
2310/19 

Joegoslavië 
810/17 

7,— 
12,50 
1,60 
2,— 
1,60 
3 , — 
2,15 
3,25 
3,— 
1,75 
4 , — 

15,— 

4,25 
2 , — 

8,50 

3,25 
17,— 

2,— 
4,25 
3,25 

3 , — 
7,25 

7,50 
3,50 
7,50 

4,25 
6,50 

7,50 

A T O M E N 
Afganistan 
Hongarije 
ld. ongetand 
Roemenie 59 
Port Kol. 
Joegoslavië 

A S T R O N O M I E 
Iran 
Joegosl. 60 

6,50 
1 , — 
3,25 
4,75 
8 , — 
3,50 

7,50 
4 , — 

R U I M T E V A A R T 
Costa-Rica 
Blok 

Korea-Noord 
20/23 gebr. 
30/31 

Rusland 
1195/96 
2012/15 
2167/68 
2237/38 
2273/74 
2329/30 
2369/69A 
2399/2400 
2401/03 
ld. ongetand 

V i e t - N a m 
Titov, g -f- ong 

12,50 

5 , — 
3,85 

4,50 
5,45 
2,35 
2,25 
2,25 
2,25 
4 , — 
2 , — 
2.50 
4.75 

5 , — 

GEOFYSISCH JAAR 
Colombia 
Dominica F.D C. 
Fr. Antarctic 
Hongarije 
ld. ongetand 
Iran 
Japan 
D.D.R. 
Tsjechoslow. 
Joegoslavië 

5 , — 
17,50 

4,50 
5,75 

23,— 
6 , — 
1,25 
2,25 
3,45 

15,— 
Alles postfris. No's Yvert 1962 Bezoek aan huis na telef afspraak. 

J. W. EECKHOUT 
K. V. Gelrestraat 12 - HUISSEN (GId). Telefoon; 08304-731. 



KLEINE A N N O N C E S 
In overleg met de Raad van Beheer, is de mm-prijs van 40 et 
voor kleine annonces met ingang van 1 maart '62 verhoogd tot 
60 et per mm. Deze nieuwe prijs is aangepast aan de huidige 
oplage van het maandblad, die op het ogenblik ruim 21.000 
exemplaren bedraagt. 
Deze rubriek blijft uitsluitend bestemd voor leden van de 
Nederlandse Postzegel Verenigingen. 
Betaling na toezending factuur 
Opgave aan: Boom-Ruygrok N.V., Ged Oude Gracht 138, 
Haarlem, onder vermelding van postzegelvereniging en lidmaat-
schapsnummer. 
Laatste datum van inzending de 28e van iedere maand. 

AANGEBODEN 
Phllatelistenbeurs, op zaterdag 6 
okt. a.s., B B.-gebouw, Dordrecht, 
9 tot 6 uur. Inl. en tafelreserv.: 
D.P.V., Schlestraat 36, Dordrecht, 
telefoon 2 07 33. 

200 versch. wereld ƒ 0,87; 500 ver
sah. ƒ 2,60; 1000 versch. ƒ 5,60; 500 
Europa ƒ 3,60; 1000 versch. ƒ 8,10, 
fra.-ico uit mijn doubletten. D. van 
Ommen, Populierenlaan 3, Epe, 
gironummer 89 78 56. 

BU de N.P.C. ! ! ! ! Indonesië nog 
tegen oude prijs. Prijslijst gratis 
bij: J. Bijlsma, Schimmelp.laan 3, 
Zutphen. 

Te koop: Europa cept 56/61, Ver. 
Naties, en V.N.-motieven Vluchte
lingen, V.A.R., Turkije enzovoort. 
J. Bouwmeester, Gerard Schol-
tenstraat 101, Rotterdam. 

Luminescerende zegels Gouda, 
3 st. op env., af gest. op eerste dag 
van uitg., ƒ 1,25. W. Garritsen, 
Brantwijk 29, Amstelveen, gironr. 
60 99 35. 

Aangeboden: Fraaie verzameling 
Frankrijk, in Schaubek-album. 
Cat.-waarde volgens Yvert ƒ 650,—. 
Komt aan hoogste bieder. J. G. ter 
Weele, Haaksbergerstraat 45, En
schede. 

Vi KILO BUITENLANDSE ZE
GELS. Wél afgeweekt maar onge
sorteerd! Enorm veel landen, alles 
door elkaar! + 12.500 exempt. 
(twaalf en een half duizend). Alles 
wordt voor de hand afgewogen. 
Zolang de voorraad strekt en al
leen bij vooruitbetaling of rem-
bourszending. SI. ƒ 37 50 franco. 
Enkele Vi kilopakketten zijn be
schikbaar voor ƒ 75,— franco 
(± 25 000 ex.). H. Fiorani, Beatrix-
laan 9, De Kaag. Postglro 41511, 
t.n.v. I. J. Mark. 

Big Mali met honderden aanbie
dingen en buitenlandse postzegel-
clubadressen ƒ 1,—. C. J. H ter 
Riet, Getfertsingel 112, Enschede, 
giro 86 68 31. 

Gouden munten voor verzame
laars: Willem V, Chaise d'or 1346-

~ 1359, ƒ 230,—; West-Friesland, V« 
v! , Cavalier d'or, 1583, ƒ 450,—; Egyp

te, Nasser, loo Piaster, ƒ 90,—; 
Vaticaan, Joh. XXIII, 100 Lire, 
ƒ 125,—; Dukaten Nederland ä 
f 55,—; Turkije, Abdal Medjed, 
1255 (Ar. jaart.), 50 Piaster, ƒ 35,— ; 
Filippijnen, Isabella II, 1 Peso, 
1861, ƒ 45,—; Spanje, Karel IH, 
'/s Escudos, 1786, ƒ 30,—; Perzie, 
'A Pahlevi, 1960, ƒ 35,—; Zweden, 
10 Kro.ien, Oscar II, 1874, ƒ 90,—. 
J. Wiermga, Illegaliteitslaan 112, 
Gromngen, telefoon (05900) 5 13 87. 

Scandinavië. Franco 100 versch. 
uit mijn doubletten, na overma
king van ƒ 5,—. F. E. Bult, Mean
der 147, Amstelveen. 

100 versch. wereld en 100 versch. 
Ned., same.T ƒ 1,25. Franco uit 
mijn doubletten. Giro: 16 72 78. 
J. de Ruiter, Wildeman 5II, Am
sterdam-W. 

Adgey-Edgar: Japanese Overprints 
and Issues in Occupied British 
Territories (1947). Prijs ƒ 7,50. 
Tiental exemplaren beschikbaar. 
R. Meyer, Floreffestraat 8, Meer-
veldhoven. 

Te koop: Pr. ex. Ned. nr. 1 en 2, 
alle platen, tezamen of per stuk. 
Ook enkele nr. 3 ä ƒ 40,—. K. W. 
Coppoolse, Rondelaan 17, Bergen 
(N.H). 

Aangeb.: Europa 1961. Liechten
stein, velletje ƒ 8,50; Griekenland 
ƒ 1,05; België, Europa van het 
hart ƒ 6,50; Luxemburg, Schuman 
+ School ƒ 3,60, postfris. P. Kok, 
Herenstraat 344, Weert. 

Zend ƒ 3,— en u ontvangt fr. 21,00, 
IS slechts '/? Yv. '63; versch. pr. 
Eur. Min. fr. 0,40. Voor ruil Eur. 
(50 »/o overw) eerst inl vragen. 
D. Buikema, Oudeweg 3, Gronin
gen. 

Noorwegen, Yvert 22 t/m 45, ook 
op brieven enz. Zichtzendingen 
met prijsopgave aan: C. Nieuw-
land, Kamlehweg 32a, Rotterdam-
16. 

GEVRAAGD 

Te koop gevraagd: Grootformaat
zegels van de Bundespost Duits
land. Dubbele geen bezwaar. Be-
tali.ng naar waarde der zegels. 
J. G. ter Weele, Haaksbergerstraat 
45, Enschede. 

Te koop gevr.: Nederl., gr. for
maat. Weid.- en zomerzegels m 
serie of losse stukken, per 5-11)0, 
uitsl. goede ex. Wessels, Zeven
end 49, Laren, N.H. 

Alle soorten bundels tegen hoge 
prijs te koop gevraagd, tevens 
kilogoed enz. A. v. d Heijden, 
Hengelolaan 1196, tel. 67 08 75, Den 
Haag. 

Ned. Nw.-Gulnea: gevraagd Ie dag 
afst. Paradijsvogels en Waters.-iood 
1953, tevens de vlucht Soerabaja-
Manokwarl aug. en okt. 1940 en 
retour met hun tussentrajecten. 
Aanb.: F. Hugenholtz, v. d. Hou-
ven v. Oordtlaan 4, Apeldoorn. 

I K I L O 
MISSIE-ZEGELS! 
Zolang de voorraad strekt kunnen wij 
afgeven: 1 kilopakket onuitgezochte 
Ne(derlan(dse postzegels (afkomstig 
van de Missie). Alles wordt voor de 
hand uit de balen afgewogen! 
Vele vondsten! 
De zegels zijn nog onafgeweekt, onge
veer 5000 exemplaren (vijfduizend !) 
per kilopakket en absoluut ondoor
zocht! 

Prijs slechts 

t 9 , 9 5 + 85 et. porto bij 
vooruitbetaling of ƒ 1,10 bij rem-
bourszending. 

H. F I O R A N I 
Postorderadres: Beatnxlaan 9, 
De Kaag (post Abbenes). 
Telefoon (02534) 397. 
Postgiro 41511 t.nv I. J. Mark. 

re koop gevr., navolgende nrs 
Spec. cat. Ned., onafgeweekt a 
f 17,50 per kg.: 754, 742, 726, 724, 
717, 740, 710, 697, 690, 678, 4 e. en 
12 cent telefoon-automatisering. 
P. v. d. Berg, Voorburgstraat 84a, 
Rotterdam. 

Te koop of te ruil gevraagd: Zo
wel scheepsbrieven als gewone 
brieven, verzonden van Spitsber
gen, Bjornoya en Jan Mayen. 
H. van der Made, leplaan 3, 's-Gra-
venhage. 

Te koop gevr.: Speciale Vluchten 
F.D.C, (vliegbrieven) Zend brief
kaart W. J. Lenting, v. d. Wate
ringelaan 154, Voorburg, telefoon 
72 57 93. 

Bod gevraagd op serie wereld-
vluchtellngenjaar (72 landen, 192 
zegels), postfris J. van Tiel, Schu-
mannstraat 18, Eindhoven. 

Te koop gevraagd: Plaatfouten, 
druktoevalllgheden, afwijkingen, 
etc , etc , N. O. G., en verder elke 
soort daarop betrekking hebbende 
literatuur. G. F. v. Kispal, Sterre
laan 7, Hilversum. 

Te koop gevr.: Postfrisse of ge
stempelde series of verzameling 
van Ned en Overzee en Indone
sia. Liefst groter object. P. Berke
laar, Doelenstraat 114, Delft. 

De Ned. Phil. Ver. „De Verzame
laar", Bussum, vraagt voor haar 
rondzenddienst boekjes met goede 
zegels, Ned. en Overzee, Europa 
en buiten-Europa. De leider van 
het rondzendverkeer, J. J. Simons, 
Vlietlaan 76, Bussum. 

RUILEN: 

Ruil met buitenlandse verzame
laars! Interessant, leerzaam en 
verrassend' Kies uit onderstaande 
lijsten: • 10 ruiladressen Dene
marken • 10 Zweden • 10 West-
Duitsland • 25 USA • 15 Canada 
• 10 Australië • 15 Israel • 25 di
verse landen • 25 FDC-verzame-
laars. Prijs per lijst / 1,50. Betaal
baar in postzegels. DCB, Postbox 
3052, Voorburg. 

Voor 12 series Europa of ƒ 5,— 
ontvangt u 15 Yvert Franc Fin
land, uitsluitend grootformaat, uit 
mijn doubletten; 100 verschillende 
West-Europa 2 series of ƒ 1,—. 
Vooruitbetaling. Van Brenkelen, 
p/a Postbus 8, Bergschenhoek. 

Voor ledere port-, dienst- en fran-
keerzegel van IJsland zend ik u 
er 5 wereld retour. Voor 100 ver
schillende wereld zend ik u 100 
a.ndere retour. P. Reinderts, Vin
cent van Goghlaan 105, Vlisslngen. 

Geel NU aan 

Uw Rode Kruis 



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

JDoeKema 

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

Welke voordelen bieden wij u: 
1e. 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. 

Koelt 
JDoeki OQKQmCt Makelaar en keurmeester. 

Kantoor: Prinsestraat 5860 
Telefoon (070) 11 03 19 

'sGRAVENHAGE Postbus 45 
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Nieuwe speciale .̂ VerenigdEuropa"

catalogus 1963̂  prijs f 1J5 
Door storting op onze girorekening 17 28 07, van 
deze f 1,75, krijgt u deze catalogus portvrij toe
gezonden! Gratis prijscouranten: ,.Verenigd Euro
pa" en ,,Ruimtevaart", etc. 

Postzegelhandel W. H. de Munnik 
JAC. VERMEYSTRAAT 30 — SCHEVENINGEN 
Postbus 5036. Telefoon (070) 55 86 38. 
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TE KOOP 
GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen V Postzegels 
betere losse 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

ALBUMS 
Bondsalbum K 11 ƒ 6,50 
„DAVO" album , 15,— 
,,Holland" album 10,— 
Groot jnsteekboek 

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,—, 
f 1,65, ƒ 2,—, ƒ 2,50, ƒ 3,50, 
ƒ 4,95, ƒ 9,—. 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband ƒ 5,50, ƒ 7,50 en 
ƒ 1 2 , - . 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

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

ff N E E R L A N D I A f f 

Is verhuisd van Vrouw juttenstraat naar 

— Eigenaar G. G. ter Horst 

Richt al Uw bestellingen en aanvragen voor fdc.-albums, stockboeken enz. nu aan ons nieuwe adres. 

Stockboeken- en albumindustrie „ N E E R L A N D I A " - Ceylonlaan 11 - Utrecht - Telefoon 030 - 1083^ 

P.S. Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar via de handel. 



[gaan 

*^@i!!]i[DlA]ii!sl|c]||. DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
Rokin 59. Amsterdam-C - Telefoon 30261-242380 

Eerste veiling van dit seizoen 

17-20 OKTOBER a.s. 
Belangrijk materiaal van vrijwel alle gebieden, w.o. tevens waarde
volle verzamelingen. 

BEDENK WEL!: de juiste opzet, uitka-
veling en behandeling van Uw materiaal, 
de tijdige verzending van onze catalogi 
met gedetailleerde beschrijving In 4 ta
len naar binnen- en buitenlandse relaties 
kan - gezien het zeer verschillend prijs
peil in de diverse landen - de opbrengst 
veelal met tientallen percenten doen stij
gen. 

INZENDINGEN: 
De inzendtermijn voor deze veiling is gesloten. 
Voor onze volgende veiling kan nog dagelijks materiaal worden 
toegevoegd. 

Belangrijke en bewerkelijke objecten gaarne spoedigst, gezien de 
voor een doeltreffende verkoop vereiste behandeling en voorbe
reiding. 

INKOOP VAN POSTZEGELS 

HOBBY-HOUSE 
VERKOOP VAN POSTZEGELS 

GRAVENSTRAAT 26 
Telefoon 3 64 72 — AMSTERDAM — Giro 10 6312 
b g.g. (02964) 97 32 Eig. C. Quirijns A'damse Bank, Dam 

Wij bestaan nu 1 jaar en we mogen wel zeggen, dat onze 
service vele klanten tot volle tevredenheid stemde. 
Ook onze voorraad, waar praktisch iedere week iets nieuws 
bij komt, geeft vele verzamelaars de kans om tegen een 
redelijke prijs de zeldzaamste zegels te bemachtigen. 
Bovendien leveren wij bijna alle zegels van N.O.R. tegen 
75% van de oude catalogus Enkele uitzonderingen (bijv. 
Watersnood Nieuw-Guinea kost ƒ 35,—) moeten we wel 
maken. U kunt betalen na ontvangst. 

Ook kunt u uw mancolijst sturen en iedere maand voor een 
bepaald bedrag ontvangen. De dure stukken mag u dan ook 
per maand betalen, zonder renteverhoging. 

Ook bij de INKOOP zijn we zeer redelijk. Wij mochten dit 
jaar talloze grote objecten tot volle tevredenheid van de ver
koper kopen. Wij hopen, dat u het volgend jaar, voordat u 
tot verkoop overgaat, eerst ons geheel vrijblijvend bod af
wacht. 

LUCIFERSMERKEN -
SIGARENBANDEN 
SIGARENBANDEN: 

100 verschillende Nederland f 1,50 
100 verschillende Duitsland f 1,50 
100 verschillende Canansche eilanden f 3,— 
Victor Hugo (8), grote band ƒ 2,— 
Lugano (5), grote band met Zwitserse steden ƒ 1,25 
België 
Beroemde mannen (10), in 2 var leverb., p.s. ƒ 1,— 
Grote banden Paola-Fabiola-Boudewijn, enz., 
3 series leverbaar van 2 st, p.s f 0,60 
Belgische vorsten (10), Luxemburgse vorsten 
(10), p.s ƒ 1,50 
Vraagt onze gratis prijslijst! ! ! ! 

LUCIFERSMERKEN: 
100 verschillende Nederland f 1,— 
100 verschillende België f 0,75 
1000 verschillende België ƒ17,50 
100 verschillende India ƒ 0,75 
500 verschillende India f 3,50 
Unieke collectie Drankbestrijding, Holland, 
360 verschillende ƒ 3,75 
Dominosene Joegoslavië (140 st), slechts ... f 2,50 
BIJ A A N K O O P VAN f 10,— of hoger 10% korting. 
Bestellingen boven de f 2,50 franco. 
Franco toezending na ontvangst van het bedrag op 
onze giro 13 02 03. Desgewenst onder rembours. 
Hiervoor wordt door de PT.T ƒ 0,50 extra in rekening 
gebracht. 

EERSTE NEDERLANDSE LUCIFERSMERKENHANDEL 
Det. Depot: B. Woudstra 
Amstelkade 116 - Amsterdam-Z - Telef (020) 79 59 04 


