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ENGROSAANBIEDINGEN 
van vele landen per 25, 50 en 100 series. 
Op het ogenblik leverbaar zeer interessant en spot

goedkoop Indonesië. 
Vraag eens een zichtzending aan! 
Desgewenst sturen wij U er maandelijks één toe! 
Uzult er stellig géén spijt van hebben, want door eigen 
import kunnen wij onze prijzen uiterst laag stellen! 
Doe het vandaag nog! Dan hebt U over drie dagen 
onze eerste zending in huis. 

OPTIMUS, postbus 7067. Amsterdam (Z) II 
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OPROEP 
Wie wil ten behoeve 
van onze rondzenddienst 
boekjes inzenden betreffende 
„Verenigde Naties" 
en „Verenigd Europa" ? ? 

L . J . A . L U D E K E R Leider Rondzenddlenst 

Ruysdaellaan 31 — HILVERSUM — telefoon 49108. 



Zwitserse postzegels 
zijn in de 
gehele wereld 
bekend 

Uw handelaar 
zal u gaarne inlichten 

Wertzeichenverkaufsstelle PTT Bern 



Ook al woont u in het meest afgelegen gedeelte van 
het land, onze zichtzendingen zorgen er voor, dat u 
uw liefhebberij onder de meest ideale omstandig
heden kunt beoefenen 

Hier treft u een vorm van 

ZELFBEDIENING 
aan, die nauwelijks overtroffen kan worden U behoeft 
er zelfs de deur met voor uit, want u krijgt de winkel 
aan huis. 
Stel, dat u 

N E D E R L A N D &. O.G. 
verzamelt Dan bezorgt de post u een mooie collectie 
thuis, prima materiaal, overzichtelijk opgeplakt in 
boekjes 

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

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

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

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

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

te sturen van meerdere duizenden guldens. 

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

Naast Nederland en O.R. hebben wij van vrij
wel alle 

EUROPA-landen 
prachtige boekjes in omloop. Ze zijn een lust 
voor het oog, zullen u veel plezier en beslist 
vele aanwinsten voor uw verzameling bezorgen. 
(BIJ aanvrage a.u b. opgeven gevorderd of 
vergevorderd). 
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HORST JÖRN - H A M B U R G 2 0 
Wrangelstrasse 90 - Duitsland 

Cat. Yvert en Michel. - Giro DEN HAAG 28 49 30. 

Alvorens uw series en engros-matenaal speciaal Nederland en/of 
Overzeese Rijksdelen op te ruimen, vraagt u eerst mijn bod 
eens, in de meeste gevallen kan ik zeer hoge |>rijzen 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, vyaarna mijn 
bieding volgt. Geen inkooplijsten. 
Voor collecties eveneens altijd belangstelling, voor grote ob
jecten kom ik ter plaatse. 

A. 3. de Wit 
Albrecht Dürerstraat 4 — Amsterdam-Z. Tel. 71 34 89 
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ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling) 

franco per post per jaar 110,-
Afzonderlijke nummers lopende jaar 

en voorgaande jaar f 1 , -
Nummers van vorige jaargangen 

voor zover voorradig 
per nummer voor 1958 t 0,25 

vanaf 1958 f 0,35 alles plus porti 

40e jaargang - jan. 1963 (460) 

De jaargang 1922 was de eerste jaargang van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. Volgens Bartjes zou de jaargang 1963 dus de 
42ste moeten zijn. Maar de oorlogsjaren brachten een onderbreking en 
zo moesten we tot 1963 wachten voor we de veertigste jaargang konden 
starten. Maar nu ligt toch het eerste nummer voor u en we hopen dat 
het nog door vele nummers van vele jaargangen gevolgd zal worden. 
Ons Maandblad is een blad van filatelisten voor filatelisten. Velen 
hebben er in de loop der jaren een groot deel van hun vrije tijd aan 
gegeven om, zonder enige financiële vergoeding, mee te werken aan 
de groei en de bloei van het Maandblad. Dat wij met hun hulp deze 
veertigste jaargang hebben mogen bereiken, is een goede gelegenheid 
om al deze genoemde en ongenoemde medewerkers hartelijk dank te 
zeggen voor alle moeite en zorg die zij steeds weer betoond hebben. 
Ook onze lezers zeggen wij dank voor hun wenken en kritiek die voor 
ons vaak aanwijzingen waren in welke richting hun belangstelling 
ging. Waar mogelijk hebben wij daarvan dankbaar gebruik gemaakt. 
Vertrouwende op u aller steun en medewerking gaan wij het nieuwe 
jaar beginnen. Wij hopen ook in deze jaargang onze taak te kunnen 
vervullen u onafhankelijke voorlichting te geven op het terrein van 
de filatelie en daarmee het beoefenen van uw hobby voor u nog pret
tiger te maken dan het al is. Als wij ons allen voor ogen houden dat 
het een liefhebberij is en geen „business", dan zal dat zeker mogelijk 
zijn. 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 



De Haarlemse postwaardenproduktie in de 
„Qui ne mit se bomer ne süt jamais écrire" 

N. Boileau-Despréaux 1636-1711 

I N L E I D I N G 

Het is een goede gewoonte van verzamelaars uitgaande 
van hun postzegels een verzameling op te bouwen. Nu 
zijn er velen, die niet tevreden zijn met de enkele zegels 
en daarom naarst^ zoeken naar verschillen om zo hun ver
zameling uit te breiden, te specialiseren. 

Deze specialisatie heeft ons vele bijzonderheden der 
zegels leren kennen. De resultaten van al dit ijverig onder
zoek zijn ten dele in de literatuur terug te vinden en heb
ben ook het aanzijn gegeven aan onze Speciale Catalogus. 
Neemt men deze ter hand, dan vinden we onder de ver
schillende emissies vele bijzonderheden ten aanzien van 
druk,'papier, tanding enzovoort. Speciaal deze laatste geeft 
nog al eens moeilijkheden. 
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Bekijken we nu onze emissies uit de vorige eeuw, dan 
zien we dezelfde tandingen bij vele series terugkomen, zowel 
bij Nederland als bij Indië, Suriname en Curagao, zelfs in 
het buitenland bij Luxemburg, de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek en Perzië. Al deze zegels hebben gemeen, dat zij bij de 
Firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem gedrukt werden. 

„Tandingchaos" 
Enige jaren terug, bij de voorbereiding van een lezing, 

stuitte ik weer op deze „tandingchaos". De gedachte kwam 
op, dat aan deze warwinkel een vrij eenvoudig schema ten 
grondslag moest liggen, daar immers de perforeermachines 
— bij wijze van spreken — naast de drukpersen staan en 
een gegeven van de drukkerij vormen. Later kreeg ik nog 
het idee, dat de slechts horizontaal gebruikte lijn 13% af
komstig zou zijn van de kam 13% der emissie 1869. 

Bij het doorwerken van de literatuur kwam „Perforations 
Galore" ') van de bekende Engelse pionier A. J. Warren 
op tafel. Hierin leverde hij reeds het bewijs, dat bovenge
noemde „korte" lijn 13% de van zijn dwarsrijen ontdane „wa-
pentjeskam" was. Vooral hierdoor kunnen we terecht zeggen, 
dat deze studie de basispublikatie over onze perforaties is. 
Hij was zich echter zéér wel bewust van de hem opgelegde 
beperkingen toen hij schreef: 

Ten geleide 
Aan de omstandigheid dat il< ve le jaren (1925-1947) 
medewerlcer ben geweest voor N e d e r l a n d en Overzeese 
Gebiedsdelen van ons Maandblad m a g ik het voorrecht 
ontlenen een belangrijke publ ikat ie in t e leiden, die in 
deze veertigste jaargang van het jubilerende blad zal 
worden opgenomen. 

De aartsfilatelist J. Dekker heeft contact gezocht 
(en gekregen) met de F i rma Enschedé t e Haar lem over 
de perforaties en perforeermachines van de zegels van 
Neder land en Overzeese Gebiedsdelen van de vorige 
eeuw. T o t dusver waren de gegevens, die wij hierover 
hadden, ontleend aan scherpzinnige studies van de 
zegels zelf (h ier moet vooral A . J. Warren genoemd 
worden) ; de inlichtingen van de drukkers en het „com
bineren en deduceren" van de heer Dekker hebben op 
sommige punten een nieuw licht geworpen. 

Tijdens zijn onderzoek k w a m de heer Dekker ook 
allerlei andere gegevens tegen (onder andere over de 
oplagen van de portzegels); d i t alles zal hieronder 
worden onthuld. En zo zijn we w e e r een paar grote 
stappen dichter genaderd to t de volledige kennis van 
onze zo boeiende oude zegels. 

H e t Maandblad bestaat veert ig j aa r , en heeft al die 
t i jd eenzelfde hoog peil weten t e behouden. Ik wens 
redactie en administrat ie geluk m e t dit jubi leum. 
Laten ze zo doorgaan! 
Mau r ik , A . M . BENDERS. 

Arthur John Warren, rfie op 73 septem
ber 7924 de Bonds-medaille in onfvanqst 
beeff genomen „voor biizondere studiën 
van Nederlands» zegels, vooral de platen 
van de eerste uitqifte". De beer Warren 
werd op 19 juni 1847 qeboren te Londen 
(Kentish Town) en is op 17 november 1930 
te Epsom overleden. Deze illustratie is 
ons ter beschikking gesteld door de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-Verenigin-
aen. 

„My conclusions have been drawn entirely from my 
stamps, and are, of course, subject to correction from 
inner sources of information not open to me". 

Deze duidelijke „hint" heeft niet geleid tot onderzoek dezer 
bronnen. Bohlmeyer en Becking ^) gaven slechts aanvullin
gen en verbeteringen op Warren's studie. Gatsonides publi
ceerde ten slotte zijn overzicht') in 1924, waarbij het 13%-be
wijs jammer genoeg niet werd genoemd. 

Mijn schema zond ik ter verificatie aan de drukkerij. Een 
onverwacht gedetailleerd antwoord bracht, naast bevestiging 
van enkele punten, veel nieuws en daarmede nieuwe vragen. 
Een uitgebreide correspondentie volgde. 

We kunnen Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 
N.V. en speciaal mejuffrouw N. Hoeflake, beheerster van 
het Museum Enschedé niet dankbaar genoeg zijn voor alle 
moeite en tijd, die zij zich getroostte om de gegevens uit het 
archief op te diepen en beschikbaar te stellen. 



negentiende eeuw 
Met deze nieuwe gegevens in handen was de verleiding 

te groot om hieraan niet de traditionele opvattingen en be
kende gegevens te toetsen. Er bleken vele lacunes te bestaan 

Drs. A. M. A. van der Willigen wees mij de weg naar het 
Depot Schaarsbergen van het Algemeen Rijksarchief, waar 
in het archief van de Algemone Rekenkamer de processen
verbaal van de kwartaalsleveringen aan Nederlandse post
waarden te vinden waren. Ook hier weer ondervond ik aUe 
medewerking van de beheerder, de heer H, G. Wondaal, en 
zijn assiistenten, waarvoor ik hen billen zeer dankbaar ben, 
vooral, daar zij mij attendeerden op de Agenda dei Afdeling 
Posterijen in het archief van Financiën. Hier waren we bij 
de opdrachtgeefster beland. 

Vergelijking van de cijfers der postzegels 1881 uit de 
processenverbaal met die in het Handboek II )̂ wees uit, 
dat in de processenverbaal de AFLEVERINGEN aan het 
Magazijn te 'sGravenhage vermeld waren en dat deze NIET 
IDENTIEK waren met de OPLAGEN der drukkerij   in het 
Handboek vermeld — zoals deze rioor de controle in ont
vangst genomen waren. Er bleek bij de controle te Haarlem 
nog een BUFFERVOORRAAD van wisselende grootte aan , 
wezig geweest te zijn! De cijfers in de processenverbaal 
geven dus de TWEEDE etappe weer. 

Dit leidde weer naar Haarlem, nu naar de Controle, waar 
de .sleutel van het raadsel te vinden moest zijn, indien 
althans de oude administratie nog bestond. Ik had geluk 
in dubbel opzicht! De heer L. Loos, hoofd der Controle Post
waarden, stelde mij in staat het nodige onderzoek te verrich
ten. Hem en zijn medewerkers wil ik hier danken voor 
hun hulp. 

Er kwam echter zo veel ander belangrijk materiaal voor 
de dag, dat als vanzelf het onderzoek werd uitgebreid tot de 
overige facetten der aanmaak. Het oorspronkelijke doel, het 
schema der perforeermachines, werd zo een —■ zij het zeer 
belangrijk — deel van het geheel. 

Aan de andere kant is mijn programma sterk vereenvoudigd 
door de plannen voor een handboekserie, waarin de typi
sche emissiegegevens kunnen worden opgenomen, zodat vele 
tabellen en lijsten nu kunnen vervallen. Wel wil ik emissie
gewijs trachten de bestaande vragen te formuleren met aan
wijzing der richting waarin specialisten dier zegels zouden 
kunnen zoeken, juist met het oóg op die handboekserie. 

Het zij hier uitdrukkelijk gesteld, dat de bijzonderheden 
der zegels, die door vroegere onderzoekers na moeizame 
arbeid zijn gevonden, hun volle waarde blijven behouden. 
Alleen tastten zij soms mis, wanneer zij verklaringen tracht
te geven voor het gevondene. Hun hypothesen kunt u nu 
bezien in het licht van hetgeen uit de drie archieven — 
Schaarsbergen, Enschedé en Controle („Triplq, SEC") — werd 
opgediept. 

Ten slotte moet ik de vele vriendenverzamelaars nog har
telijk danken voor de vlotte en spontane hulp. Ze zijn te 
talrijk om hen allen te noemen, maar ik wil een uitzonde
ring maken voor Mr. J. C. A. M. van Hal, die als „commen
tator" zeer veel heeft bijgedragen tot de uiteindelijke vorm 
van deze publikatie. 
De indeling is als volgt: 

I Algemene aspecten der aanmaak. 
II Het schema der perforeermachines, met verklaring. 

III Emissiegegevens en de vragen die daarbq opkomen. 
Als aanhangsels volgen: 

A De afleveringen der drukkerij 18751890. 
B Een kort overzicht der archieven. 
C Literatuur. 
Het was mij niet mogelijk de archieven geheel te bewerken. 

Dit zal slechts in het kader van het in oktober 1962 opgerichte 
Bonds Documentatie Centrum gedaan kunnen worden. 

Moge deze publikatie aanleiding zijn tot hernieuwd en 
voortgezet onderzoek. Daarvan kunnen zeker goede resul
taten worden verwacht. 

') Gibbons Stamp Weekly 3.9.1910. 
') Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde (NTP) 1912 pagina 

19 en volgende. 
>) Handboek der Postwaarden van NederlandschIndië, deel II (Hbll) 

Hoofdstuk VI pagina 202. 
') Hbll pagina 140/141. 
') Koninklijk Besluit (K.B.) van 1 september 1866, nummer 75. 
•) Resolutie Minister van Financiën (RMF) van 24 februari 1S77, num

mer 60, afd. Posterijen. 

MINISTER VAN 
FINANCIEN 

^ I _ Ï ? L J ! 

afd Posteryffn 
H oofdPirecteur , 

NIET COMPT 
COMPT BUR 

^oifebr.187? 
^ I 3 " R V S 1 

n« IP̂ J •ma 
CM ^"ZZ 

fin X\Qfd9t*ff 
norma«! 
Pkt 

Schema I 18661877 P U B L I E K 
CKO • Commissie tot keuring en overname. 

CP  Controleur over de Postzegelfabricage. 
C M  Controleur Magazijnmeester. 
Pkt  Postkantoor, 
ßkt  Bijpostkantoor. 
Hkt  Hoofdpostkantoor. 

DG P&T ■ Directeur Generaal der Posterijen en Telegrafie. 
PV  Processen Verbaal. ^ 
Sit  Comptabele afdel ingen onder controle van de Algemene Reken
^ « kamer. 

WH&N  Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

1. A L G E M E N E A S P E C T E N D E R A A N M A A K 
ORGANISATIE DER CONTROLE 
Voordat we de aanmaak der postwaarden zelf gaan behan
delen, wil ik in het kort iets over de organisatie daarvan ver
tellen en over de verschillende instanties en personen, die 
daarbij in de negentiende eeuw nauw betrokken waren. 

Laten we voorop stellen, dat het Departement van Finan
ciën, waarvan de Posterijen een afdeling vormden, de nodige 
postwaarden moest laten aanmaken. In die tijd was het 
uitsluitend de praktijk van alle dag, die leidde tot nieuwe 
emissies of waarden. Overwegingen van andere aard, die 
tegenwoordig misschien wel een te belangrijke rol spelen, 
bestonden toen nog niet. Gezien het waardekarakter van dit 
drukwerk, dienden waarborgen tegen mogelijk misbruik en 
onregelmatigheden bij de aanmaak geschapen te worden. 

Hiertoe' werd reeds in 1851 het MuntCollegie te Utrecht 
belast met het toezicht op de Muntmeester, de toenmalige 
aannemer der postzegelleveranties. Het MuntCollegie droeg 
een zijner abtenaren op toezicht te houden op de werkzaam
heden in het Muntgëbouw. Deze ambtenaar kreeg de titel 
van Controleur over de Postzegelfabricatie (hierna af te kor
ten tot CP). 

Bij de overgang der aanmaak aan de Firma Joh. Enschec'4 
en Zonen te Haarlem per 1 oktober 1866 ') verhuisde de C f 
naar Haarlem en kreeg een nieuwe instructie, waarbij hij 
rechtstreeks onder de bevelen van het Departement van 
Financiën gesteld werd. (Zie schema I). Het MuntCollegie 
was er alleen maar tussen uit gehaald. 

Dit veranderde pas in februari 1877, toen de CP een 
nieuwe instructie *) ontving en onder het Hoofdbestuur der 
Posterijen werd geplaatst. Tenslotte werd op 1 juli 1893 zijn 
positie ingrijpend gewijzigd, toen het Magazijn der Post
zegels van 'sGravenhage naar Haarlem werd overgebracht 
en met de Controle verenigd. Zijn titel werd Controleur
Magazijnmeester. Een oud ideaal was werkelijkheid gewor
den, al duurde het nog zeventien jaar, voordat de aanvragen 
der kantoren rechtstreeks naar Haarlem moesten worden ge
zonden! (Zie schema II). (Wordt vervolgd) 
Schema I I van 1 lu l l 1893 af 

ALG. REKENKAMER 

In februari 1877 verviel de 
CKO. 
De CP zonder rechtstreeks 
aan de CM en ressorteerde 
nu onder de HdrP (Hoofd 
Directeur Posterijen). 

MINISTER WK*N, 

ALLE RECHTEN VOOR
BEHOUDEN, OOK DIE 
VAN VERTALING COPY
RIGHT1963 BY |. DEKKER 



Onderstaand artikel Is samengesteld naar 
gegevens uit het boekwerkje „The Turkish 
Post In the Holy Land" onder dankzegging 
aan de schrUver F. W. Pollack, voor ztJn toe
stemming. 

Van de vele tijdperken die het Heili
ge Land postaal oplevert, is dat der 
Turkse overheersing wel bijzonder in
teressant, want juist in de laatste 
eeuw van de Turkse bezetting werd de 
postzegel „uitgevonden" en begon de 
werkelijke moderne postale geschiede
nis met postverbindingen, postzegels 
en poststempels. 
Het is noodzakelijk een blik op de hüs-
torische achtergrond hiervan te wer
pen alvorens de postale historie te be
schrijven. 

d o o r B . H. C o h e n , 

I s r a ë l 

Omstreeks 1900 was het Turkse Rijk 
verdeeld in provincies (pashaliks), 
die bestuurd werden door gouverneurs 
(Pashas), die wel onderhorig waren 
aan de Sultan maar meestal op eigen 
houtje te werk gingen. 

Onder de Pasha van Damascus stond 
het district Jeruzalem en Nablus. Je 
ruzalem had evenwel ook zijn eigen 
gouverneur. Men kan beter spreken 
van een ondergouverneur, want hij was 
verantwoording schuldig aan de Pasha 
van Damascus. Verder was er het dis
trict Acre waaronder tevens viel de 
kuststrook van Beirut tot Gaza, alsook 
Galilea en Esdralon, dat weer een eigen 
gouverneur had, Ahmad Djezzar Pasha 
(1775-1804). 

Een Arabische post
bode bil aankomst 
in Jaffa van zi /n 
wetfelijkse voet
tocht door de Ara
bische dorpen en 
Joodse nederzet 
tingen ten zuiden 
van deze havenstad. 
(Foto uif 1908). (2) 

TURKSE POST IIV HET HEI 

Kaarf/e van Turks Syrië met de administratieve 
indeling welke in 1840 werd ingevoerd. Het ge
bied werd toen verdeeld tussen de pashaliks van 
Saida en van Jeruzalem. De districten die voor
heen deel uitmaakten van de pashalik Acre, te 
weten Acre, Nazareth, Haifa, Safad en Tiberias, 
werden onderdeel van de pashalik Saida. 
Een villayef is een bestuur onder leiding van een 
Wali (gouverneur-generaal). De villayets zijn ver
deeld in sanjaks (provincies), die bestuurd worden 
door een mutessarif (gouverneur). De saniaks 
bestaan uit kadas, die bestuurd worden door een 
kaimakan (districtscommissaris). De kadas zijn op 
hun beurt samengesteld uit nahiyes (districten) 
die bestuurd worden door een mudir (disfricts-
hoofd). Steden worden bestuurd door een burge
meester, dorpen door een sieik of door een 
mukhtar. 

Het inzetkaartie geeft de administratieve indeling 
weer voorafgaande aan de Britse bezetting. (1) 

A P A N A ,_._^ 

Napoléon 
In mei 1798 zeilt Napoléon Bonaparte 

vanuit Toulon met een grote troepen
macht naar Egypte en ondanks de 
Engelse blokkade in de Middellandse 
Zee slaagt hij er in Cairo te bereiken. 

De Franse invasievloot wordt echter 
op 1 augustus 1798 door Lord Nelson 
bij Abou Kir verslagen. 

Ondertussen verklaarde Turkije aan 
Frankrijk de oorlog. Het stuurde twee 
legers naar Egypte van de basis Rho
dos en uit Damascus. Dit laatste leger 
trok op door Palestina. 

Napoleon trok dit leger tegemoet en 
bereikte op 20 februari 1799 El Arish 
in de kuststrook van het Sinai-gebied. 
Hij rukte verder naar Khan Yunds en 
Gaza. 

Dat dit alles nogal geforceerd ging, 
blijkt wel uit het feit dat Jaffa reeds 
op 6 maart 1799 capituleerde. 

De tocht wordt voortgezet. 
Het Turkse leger dat uit Damascus 

was opgetrokken, wordt aan de voet van 
de berg Tabor verslagen. Deze neder
laag wordt gevolgd door de val van 
Haifa en de omsingeling van Acre, 
welke vestingplaats verdedigd werd 
door Ahmad Djezzar. 

De Britse vloot onder Sir Sydney 
Smith probeerde, zonder succes overi
gens, de Franse positie bij Haifa te on
dermijnen. 

Op 20 mei 1799 breekt Napoleon plot-
selling de omsingeling rond Acre op en 
trekt zijn legers terug naar Egypte. 

In het jaar 1801 wordt een overeen
komst met Engeland gesloten en ver
laat Frankrijk voorgoed Egypte en Pa-
lestma. 

Mohammed Ali 
De Pasha van Acre, Ahmad Djezzar, 

werd opgevolgd door Suleiman Pasha 
(1804-1819). Op deze volgde Abdallah 
Pasha (1819-1831), die voortdurend ruzie 
had met de genabuurde gouverneurs, 
tot hij in 1831 in conflict kwam met 
Mohammed Ali van Egypte. 

Deze, een Albanese officier, die dienst 
had genomen in het Turkse leger, was 
naar Egypte overgeplaatst na het te
rugtrekken van de Franse troepen uit 
dat land. 

Toen ook de Britse troepen in 1803 
Egypte verlieten, voerde de Turkse re
gering weer de oude pashaliks in en 
Mohammed Ali werd in 1805 tot Pasha 
van Egypte benoemd. 

Toen in 1831 de ruzie uitbrak tussen 
hem en genoemde Abdallah, was dit te
vens het begin van een oorlog tussen 
Egypte en Turkije. Het Egyptische le
ger onder Pasha Ibrahim, de aangeno
men zoon van Mohammed All, ver
overde achtereenvolgens Gaza en Jaffa 
en omsingelde Acre van land- en zee
zijde 

De stad capituleerde 27 mei 1832. 
Hierna was het dus wel echt oorlog 

geworden tussen Mohammed Ali en de 
Sultan van Turkije, want na de val van 
Acre werd geheel Syrië bezet en het 
Turkse leger werd verslagen bij Homs 
en Beilan, zodat de opmars naar Con-
stantinopel kon aanvangen. Door het 
ingrijpen van de Europese mogendhe
den, speciaal Rusland, werd dit voor
komen en op 8 april 1833 werd een 
vredesverdrag gesloten. 

De Pasha van Acre wordt afgezet en 
het Palestijnse gebied komt onder Ibra
him Pasha, die benoemd is tot gouver
neur. 

Van die datum af wordt het gebied 
gepacificeerd en komen op diverse 
plaatsen militaire posten. Daarop volgt 
de periode waarin de Europese machten 
consulaire posten inrichten, waarmede 
tevens de mogelijkheid geschapen wordt 
om het „briefverkeer" op veilige wijze 
tot stand te brengen. 

Turkije krijgt in 1839 nog wel een 
oorlogje met Egypte te verwerken, 
maar opnieuw komen de Europese mo
gendheden ten gunste van Turkije tus
senbeide. Na een hevig bombardement 
van de Britse vloot op Acre wordt 
deze vestingstad ontruimd en in novem
ber 1840 verlaten de Egyptenaren Pa
lestina en keren de Turken terug. 

Bij de vrede van Londen (1840) doet 
Mohammed Ali afstand van Palestina 
en wordt Pasha van Egypte. 

Zonder succes probeerde Turkije in 
de laatste helft van de negentiende 
eeuw dlit Palestijnse gebied tot ontwik
keling te brengen. Pas na de revolu
tie der Jong Turken in 1908 en de vol-



tooiing van het Suezkanaal in 1869 was 
er enige sprake van ontwikkeling. 

Ondertussen was echter het postale 
verkeer op gang gekomen. Reeds in de 
oude historische tijden was er „brief
verkeer", maar w^anneer wij over „pos
taal verkeer" schrijven, wordt bedoeld 
de periode van 1840 tot 1918. 

Tataren koeriers 
Omstreeks het jaar 1840 besloot de 

Turkse regering een dienst in te stel
len voor openbaar postverkeer. Voor
dien was er wel bniefwisseling en brief
verkeer geweest en dus ook een soort 
van postale dienst. Die was echter al
leen bestemd voor gebruik door de hoge 
heren Pasha's en bestuursambtenaren 
in hun verbindingen met de Sultan en 
de regering. Deze postdienst werd 

LIGE LAND (I) 
■■■i«!,llll 

il. 

Envelop met gehalveerde Tvrkse postzegel van 
1865 met een Turks stempel Acre in kastie mef 
afgeronde hoeken. (3) 

door koeriers onderhouden waarvoor 
de Sultan alleen Tataren engageerde. 

In 1826 was een „dienstregeling" in
gesteld tussen Constantinopel en de 
hoofdsteden der districten. De post w^erd 
dan ter plaatse door „lager" plaatse
lijk personeel op het bestemde adres 
afgeleverd. (Afbeelding 1). 

Het kwam ook voor dat deze koeriers 
prtvépost meenamen. 

In 1840 kwam aan deze toestand een 
einde en werden de eerste postkantoren 
geopend. Postkantoren is misschien een 
groot woord, maar in ieder geval waren 
het plaatsen waar men brieven kon in
leveren . . . . 

De post bestemd voor Jeruzalem en 
uitgaande van Jeruzalem ging via het 
kantoor in Beiroet. Ieder stuk werd 
van een zegel voorzien. Het gewicht en 
wat verder nodig was werd met de 
hand op het stuk vermeld. 

Na de Krimoorlog in 1856 gaat de 
Turkse regeiiing over tot modernise
ring van de postdienst en roept de hulp 
in van mr. E. J. Smith, de Postmees
ter van de Britse veldpostkantoren 
gedurende de Krimoorlog. 

Gedurende drie jaar was mr. Smith, 
met toestemming van de Britse rege
ring, bezig met de reorganisatie der 
Turkse posterijen. 

Op 1 januari 1863 verscheen de eerste 
Turkse postzegel en waren er, vermoe

delijk in het Aziatische deel van Tur
kije, 28 postkantoren gevestigd. 

De Turkse geregelde koeriersdienst 
tussen Jeruzalem en Beiroet duurde 
van 18401862 en liep van JaffaHaifa
AcreSourSaida naar Beiroet. Vertrek 
uit Jeruzalem op woensdag en aan
komst te Beiroet op zondag (afbeel
ding 2). 

Er was echter geen groot postaal 
verkeer. Industrie en export waren niet 
van dien aard dat dit veel briefwisse
lirig opleverde. De pelgrims waren niet 
groot in aantal en de import begon pas 
tegen 1900 een beetje op gang te ko
men, evenals de uitvoer van agrari
sche Produkten, hetgeen te danken was 
aan de opkomst van de Zionistische be
weging, waardoor de eerste Zionisten 
nederzettingen begonnen op te bouwen. 

In de jaren 18601870 waren in Jeru
zalem  Jaffa  Acre  Bethlehem 
Gaza  Hebron  Nablus en Tiberias 
postkantoren geopend. 

Tussen deze plaatsen bleef echter ook 
de koeriersdienst bestaan. Ook Sn de 
periode van de vestiging van de Joodse 
nederzettingen werd naar deze plaatsen 
een eigen „dienst" onderhouden, ter
wijl de brieven in de postkantoren ge
frankeerd werden en voor verder ver
voer werd gezorgd (afbeelding 3). 

In 1867 werd een tweewekelijkse koe
riersdienst tussen Jeruzalem en Jaffa 
ingesteld en in 1884 kwam de wekelijkse 
dienst NablusJaffa op gang. 

4. Poststempel van het treinpostkantoor Jaffa

Jeruzalem, dat aanvankelijk bekend was onder de 
naam „BUR(eau) AMB(ulanf) JerusalemJaffa", 
uitsluitend bestemd voor Turkse post, waarvoor 
een speciale afdeling in elke trein was gereser

veerd. 
A. Cachet gebruikt tijdens het bezoek van de 
Duitse keizer Wilhelm II aan hei keizerlijke kamp 
te Jeruzalem van 28 oktober tot 4 nove,mber 7898. 
De zegels op poststukken met dit cachet werden 
vernietigd met het gebruikelijke stempel van deze 
periode. 
B. en C. In 1895 werd een bijkantoor geopend 
in de Straat der Joden in de oude stad van 
Jeruzalem. Eerst werd een drietalig stempel ge

bruikt, •■ met inbegtip van Jerusalem, in het He

breeuws mei het jaar (1313 = 1895) in het 
benedendeel van het stempel (B}. Hei werd ver

vangen door een soortgelijk stempel mei Turks 
en Frans inschrifi: Jerusalem. Quart. Israelite. (C) 
Hei oorspronkelijke drietalige stempel bleef even

wel in gebruik tot 1907. Men vindt soms drie en 
tweetalige stempels op een en dezelfde envelop. 

JERUSALEM 
PALESTIN 

MY7J ^f 
J ^ L . / ^ R 

JERUSALEM 

4609 

^BC^^!iK>bm. 
^ C A M P I M P E R I A L 

' ^ d C R U S A l . E M = 

D. Rubbersiempel met tweetalig opschrift, en 
het nummer met de pen ingevuld, op aangeteken

de zendingen uit Jeruzalem in de jaren 78957899. 
E. Aantekenstrookje op een envelop van Meo 
Chaim (de Latijnse schrijfwijze voor c/e. Joodse 
wijk Mea Shearim) te Jerusalem, waar in 1904 een 
bijkantoor werd geopend in het noordwesten van 
de oude stad. 

Na de opening van de spoorlijn Je 
ruzalemJaffa in 1892 (afbeelding 4), 
werd dn 1916 tweemaal daags post ver
voerd. Op de lijn HaifaDamascus 
werd eens per dag post meegenomen. 

Levant Cost 
Het internationale verkeer leverde 

echter moeilijkheden op omdat Turkije 
geen overeenkomst had gesloten met 
de Union Postale Universelle (UPU) 
omtrent gewicht en vervoersafstand, 
waarbij het prijsverschil aan de bij de 
UPU aangesloten landen moest wor
den voldaan. 

Zodoende moest de post uit het 
Turkse rijk vervoerd worden door de 
diverse Europese landen die wel een 
overeenkomst met de UPU hadden en 
reeds vroeger begonnen waren consu
laire postkantoren in verschillende 
plaatsen te openen. 

Uit deze ontwikkeling ontstond wat 
wij samenvatten onder de naam Levant 
Post. 

Reeds in 1892 waren dergelijke kanto
ren geopend lin Jeruzalem, Jaffa en 
Haifa. 

Toen de UPU voorgoed was Ingesteld 
en ook Turkije zich had aangesloten, 
werd evenwel om politieke redenen, en 
ook wel omdat deze wijze van pwstver
voer baten opleverde uit de verstrekte 
postconcessies, de consulaire dienst 
der Europese landen, Engeland, Duits
land, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en 
Rusland gehandhaafd. Pas bij het uit
breken van de oorlog in 1914 kwam een 
einde aan deze vreemde postdiensten. 

De Turkse postdiensten die voor 1863 
bestonden, gebruikten als frankeermid
del een sluitzegel met het opschrift 
„Osmanli Posta" en de naam van het 
kantoor. 

Deze zegel werd alleen gebruikt op 
de postkantoren en niet op de agent
schappen. 

In 1881 probeerde de Turkse regering 
de buitenlandse kantoren concurrentie 
aan te doen door de Turkse postzegels 
voor frankering van" de buitenlandse 
post te verkopen voor de halve prijs 
die was vastgesteld door de UPU, het
geen een protest uitlokte van de Euro
pese landen. Deze oekaze werd daarop 
ingetrokken. 

In 1900 gaf de sultan een decreet uit 
dat het verboden was de buitenlandse 
kantoren te gebruiken voor Turkse post. 

De verzending van de Turkse post 
mocht alleen over zee geschieden met 
de boten van de Khedival Mail Lines. 

wordt vervolgd 
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Nogmaals: de ongetande 15 cent port van NederlandsIndië 

Na de publikatie van mijn artikel over dit onderwerp in het 
julinummer van het Maandblad hebben zich twee opmerke
lijke feiten voorgedaan. In het augustusnummer heeft de 
heer Dekker een artikel uit de „Netherlands and Colonial 
Philatelist" van de hand van de verzamelaar Stanley Harz
feld doen afdrukken, waarin deze de mening uitspreekt dat 
de ongetande 15 cent port een proef is (een mening waarvoor 
de heer Dekker veel voelt) en in het septembernummer is op 
bladzijde ,383 een korte verklaring van de Keuringscommissie 
van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandela
ren opgenomen, inhoudende dat de Commissie over een door 
haar afgegeven certificaat geen discussie kan aangaan. 

Om met het laatste te beginnen: het spijt mij dat de Com
missie dit standpunt inneemt en ik acht het ook onjuist. 
Want al is het zeer begrijpelijk dat de Commissie in het 
algemeen haar overwegingen voor het goed of afkeuren van 
een zegel niet bekend maakt, zij is toch, niet alleen naar mijn 
mening, maar ook naar die van vele anderen, moreel ver
plicht zich te verdedigen wanneer de juistheid van haar be
slissing met klemmende argumenten wordt bestreden. Het 
heeft er intussen de schijn van, dat de Commissie dit wel 
voelt. Want waarom zou zij er anders de nadruk op leggen 
dat een certificaat haar „mening" weergeeft? Het is alsof 
zij wil zeggen: wij geven „slechts" onze mening, en dat bete
kent dat wij ons kunnen vergissen. Ik zou hierop willen ant
woorden, dat het met alle keurmeesters en alle keuringscom
missies precies zó gesteld is. Zij allen geven hun „mening", 
zij allen kunnen zich vergissen, ook al zijn zij nog zo des
kundig. De volstrekte zekerheid geven dat een zegel echt is 
kan geen enkele expert, maar zijn uitspraak zal gezag heb
ben, en als juist worden aanvaard, totdat een ander argu
menten aanvoert die de juistheid van zijn oordeel aan het 
wankelen brengen. De keurmeester zal zich dan, vooral in 
het belang van de eigenaar van de gekeurde postzegel, moe
ten verdedigen. Of, wanneer hij de juistheid van de tegenar
gumenten aanvaardt, zal hij ongelijk moeten bekennen, wat 
naar mijn mening volstrekt geen schande is. 
■ Het is jammer dat de Keurtmgscommissie geen bijdrage wil 

leveren voor de oplossing van het thans aanhangige probleem. 
De Commissie gelooft aan het bestaan van de ongetande 

15 cent port, niet als proef, maar als variëteit van de getande 
zegel, anders zou zij haar certificaat niet hebben afgegeven. 
Maar waarom? Dat is de vraag. 

Ik kom thans tot het artikel van de heer Harzfeld. Aan
genomen mag worden, dat de Keuringscommissie dit artikel, 
gepubliceerd in april 1962 (maar niet in ons land) ten tijde 
van het afgeven van haar certificaat niet heeft gekend. De 
heer Harzfeld stelt dat de hem toebehorende 15 cent port niet 
gelijk is aan de zogenaamde proef in de gekozen kleur, wel
ke laatste, zoals men weet, getand is 14 kleine gaten. Met an
dere woorden: het exemplaar van de heer Harzfeld kan niet 
ontstaan zijn door het afknippen van de tanden van een der
gelijke proef; het moet zijn een variëteit van de normale ze
gel of een tot dusver niet als zodanig bekende, of herkende, 
ongetande proef. 

Nu heb ik die zegel uit de collectie van de heer Harzfeld 
weliswaar niet gezien, maar ik heb geen reden aan de juist
heid van zijn mededelingen te twijfelen. Dat wil zeggen: ik 
had geen reden tot twijfel. Maar ik ben intussen in de ge
legenheid geweest twee andere exemplaren van de 15 cent 
port aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Deze 
beide zegels zijn mij voor dit onderzoek afgestaan door de 
heer J. Poulie, wiens uitgebreide verzameling van de eerste 
vier porten van Indië, inclusief de proeven, nauwkeurig door 
mij is bestudeerd. Gaarne wil ik de heer Poulie op deze 
plaats mijn dank betuigen voor zijn daadwerkelijke steun 
bij mijn E>ogingen tot het oplossen van het hangende vraag
stuk. 

Van de beide ongetande exemplaren uit de collectie
Poulie kan het volgende worden gezegd. Zi] verschillen in 
kleur aanmerkelijk van elkaar. Eén exemplaar is geheel, of 
vrijwel geheel, gelijk aan andere normale getande onge
bruikte en gebruikte exemplaren in dezelfde verzameling; 
het andere exemplaar is duidelijk lichter van tint. Hierbij 
moet ik opmerken dat de kleur van de 15 cent port zeer ge
voelig is voor licht en vocht en dat ik talrijke exemplaren 

ken die verkleurd zijnof vlekken vertonen. Trouwens de port
zegels op gekleurd papier zijn alle gevoelig, men denke 
slechts aan de 5 cent port van Nederland op zogenaamd ci
troengeel papier, destijds een dure variëteit, die door de 
heer Korteweg als verkleuring is ontmaskerd. Beide exem
plaren zijn zó breed, dat zij onmogelijk kunnen zijn gefabri
ceerd door het afknippen van de tanden van normale zegels. 

Metingen, door Mr. J. C. A. M. van Hal verricht aan de 
zegels van een bijna compleet vel van de 15 cent port in het 
Postmuseum hebben aangetoond, dat weliswaar de kam 
waarmede de perforatie geschiedde onregelmatigheden ver
toonde, zodat bij de getande zegels kleine verschillen in 
breedte voorkomeh, maar geen enkele zegel kan na verwij
dering van de tanden de breedte halen, die de beide zegels 
van de heer Poulie bezitten. 

Maar. . . . ik heb ze beide nauwkeurig onder de kv/arts
lamp bekeken en vergeleken zowel met de getande proef als 
met normale getande exemplaren en kan met stelligheid ver
klaren dat er in de fluorescentie géén verschil is. Hoe het 
komt dat de heer Harzfeld bij zijn zegels wél verschil heeft 
gezien, weet ik niet. Zijn er twee getande proeven, één in de 
gekozen kleur (het exemplaar van de heer Poulie) en één 
die alleen maar op de gekozen kleur lijkt (dat van de heer 
Harzfeld)? Het komt mij niet waarschijnlijk voor, maar 
de feiten wijzen toch in die richting. 

Eri dan blijven de ongetande 15 centzegels over. Zijn het 
originele ongetande exemplaren uit de oplage, ongetande 
proeven of vervalsingen? Dit raadsel blijft helaas onopge
lost. Want vervalsingen kunnen het zijn. Theoretisch bestaat 
de mogelijkheid, dat wij hier te doen hebben met proeven 
in lijntanding, waarvan de tanden zijn afgeknipt. In de 
collectiePoulie zag ik nog een merkw^aardigheid, die zeer 
mijn aandacht trok. Daarin bevindt zich een horizontaal 
p^ar van de 10 cent port nummer 2 (een proef, maar niet 
in de gekozen kleur) dat horizontaal wél, maar verticaal 
niet getand is, een perforatiefout die bij lijntanding nog al 
eens voorkomt (afbeelding 1). Door het verwijderen van de 
boven en ondertanding zou men hiervan een ongetand paar 
kunnen maken! Er is zelfs nog een andere mogelijkheid 

1 

denkbaar. De Speciale Catalogus vermeldt het bestaan van 
gedeeltelijk ongetande exemplaren van de 2V2 cent port Ne
derlandsIndië nummer 5 (bladzijde 279 onderaan). Deze ze
gels zijn alleen aan de bovenzijde getand (afbeelding 2, een 
strip van drie uit de collectiePoulie). Ik heb exemplaren ge
zien, waarvan deze boventanding was afgeknipt en waarvan 
men zou durven zweren dat het originele ongetande zegels 

'zijn — een nog gevaarlijker vervalsing dan van de 15 cent 
(als dat er een is), omdat de 2̂ /2 cent alleen in kamtanding 
voorkomt en de idee van een vervalsing zeker niet voor de 
hand ligt. 

Mijn conclusie is deze: het raadsel van de ongetande 15 
cent port is niet opgelost. De drie mogelijkheden die ik hier
boven noemde, blijven bestaan. Dat de ongetande exempla
ren vervalst zijn is stellig niet bewezen. Ik moet aannemen 
dat de Keuringscommissie om die reden de afgifte van een 
certificaat m een bepaald geval niet heeft durven weigeren. 
Naar mijn mening ten onrechte. Want bij dergelijke tanding
variëteiten moet niet de vervalsing, maar de echtheid worden 
aangetoond. En zolang de Commissie zich' in stilzwijgen 
blijft hullen, weet alleen zijzelf welke argumenten bij haar 
de doorslag hebben gegeven. 
'sGravenhage, Mr. G. W. A. DE VEER. 
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Plaatjes of postzegels? 
door C. de Wit, Rotterdam 

Het is een bekend verschijnsel dat landen met een slechte 
deviezenpositie hun staatskas trachten te versterken met de 
uitgifte van postzegels, om hierin via de hobby van de 
verzamelaars, verbetering te krijgen. Dit gewoonlijk met 
het gewenste resultaat. En een steeds toenemende stroom 
van vele overbodige zegels is het gevolg. Ook de verkoop
mogelijkheden worden steeds verder benut om tot goede re
sultaten te komen, men kan de zegels „nieuw" op „eerste
dagenvelop" of „gebruikt" kopen in iedere gewenste hoe
veelheid. De belangstelling, vooral van postzegelhandelaren, 
is echter groot. De gebruikte zegels zijn namelijk het goed
koopst en aangezien het nogal mooie plaatjes zijn, gedijdt 
deze handel uitstekend: honderd, tweehonderd, vijfhonderd, 
duizend gedenkzegels van groot formaat voor een speciale 
^veggeefprijs, met dieren, sport, bloemen en ruimtevaart. Wat 
ook opvalt bij zo'n collectie zijn de prachtige afstempelin
gen, keurig.in de hoekjes, of een mooi licht rolstempeltje aan 
de boven of onderkant. 

Om nu juist van die mooie afstempelingen wat te zeggen 
is natuurlijk niet aardig, maar de steeds toenemende 
stroom van nieuwe plaatjes is dat ook niet. Het zijn namelijk 
helemaal geen afstempelingen. Dezelfde drukkerij, die de 
zegels verzorgt, drukt ook deze stempels. Niet met stempel
inkt, maar met gewone inkt voor drukmachines. Zijn het 
eigenlijk wel postzegels? Postzegels zijn immers stukjes pa
pier, die de post bij vooruitbetaling verkoopt en waarvoor 
de post bepaalde diensten verricht, zoals bij voorbeeld het 
verzenden en bezorgen van brieven. 

Als men nu echter stukjes papier verkoopt, waarmee geen 
posthandeling is verricht en waarmee het ook niet mogelijk 
is een postbehandeling te doen verrichten, hoewel deze stuk
jes papier tegelijkertijd bruikbare en geldige postzegels zijn 
(met als enig verschil dat er een erg mooi stempel op staat), 
dan moet men dit stempel ■wat nader bekijken. 

•En dat is werkelijk niet zo moeilijk. Neem nu eens de 
exportplaatjes van de Deutsche Demokratische Republik 
(D.D.R.): vellen vol met stempels van het postkantoor 
„Berlin WS". In de meeste gevallen eerstedagstempels, of, 
om het beter te zeggen, eerstedagopdrukken. Indien u de 

i ; t 
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1. Exportplaaties Deutsche Demokratische Republiek wef zogenaamde eersta

dagafstempeling: Leiozig C 9/23.8.6h'I6/Leipziger Messe. 
2. Massastempel van Roemenië: BucuresfiJ}956/Filatelie. Erqens moet hef iefs 
met filatelie te doen hebben. 

plaatjes in blokken van vier koopt staat een afdruk van deze 
opdruk in het midden. In een verenigingsrondzending heb 
ik zo'n blok wel aangetroffen met een extra prijs er onder. 
Wegens het speciale stempel! Dat is een duidelijk voorbeeld 
van dit soort maakwerk. U moet eens proberen aan werke
lijk gebruikte postzegels te komen, dan merkt u spoedig dat 
het niet gemakkelijk is dit gebied compleet te krijgen. De 
eerstedagstempels vindt u normaal alleen op de eerstedagen
velop. Gebruik op de normale post is niet toegestaan. Dit 
stempel wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor de export van 
enveloppen naar het buitenland. Als u correspondeert met 
een verzamelaar uit dit deel van Duitsland kan hij meestal 
niet voor deze stempels zorgen, eenvoudig omdat hij niet 
dicht genoeg bij dit postkantoor woont, en ook geen tijd heeft 
daarvoor in de rij te gaan staan. 

Andere landen, in dezelfde invloedsfeer, maken het nog 
gemakkelijker om het verschil tussen postzegels en export
goederen vast te stellen. Bij voorbeeld Tsjechoslowakije: 

allemaal grijze opdrukken in de vorm van een rolstempel. 
Op de postkantoren gebruikt men normale zwarte inkt en 
af en toe rolstempels. 

Roemenië gebruikt een speciale opdruk waarin het woord 
„Philatelie" voorkomt in glimmend zwarte inkt (afbeelding 
2). Polen en Rusland zijn wat moeilijker: zwarte opdrukken, 
normaal model stempel, verschillende plaatsnamen (afbeel
dingen 3 en 4). De zegels (plaatjes) echter met volle gom. 

Wflöl P(M )f 
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3. Deviezenverdieners voor Polen: Opole/27.4.1962jF. Bcht gebruikt zijn ze 
minder mooi. 
4. De glorie van de SoviefUnie moet op papier geld opleveren: stempel Mos

kou in Cyrillisch schrift. 
5. Hongarije: de speciale „Fil 1 Fil"opdruk Sopron/S9 VlI.9. De opdruk 
„Fil 62 Fil" is ook zeer bekend. 

Echt gebruikt zonder gom en minder mooie stempels zijn 
van Polen wel (uit kilogoed), van Rusland zelden tot nooit 
te vinden. 

Hongarije een tweetal nummers, onder in de opdruk steeds 
dezelfde twee, heel gemakkelijk te onderscheiden van de 
postzegels, waarbij ik nog nooit dit zelfde stempeltype ben 
tegengekomen met dezelfde nummers (afbeelding 5). 

China heeft zwarte opdrukken, maar de plaatjes — voor
al van de beginperiode — wijken in tekening, tanding of pa
pier geheel af van de werkelijk gebruikte postzegels. Echte 
postzegels van China zijn meestal beschadigd, omdat ze zon
der gom worden uitgegeven (afbeelding 6 en 7). Op het post
kantoor staat een pot met kleefstof waarmee de zegels zo 
grondig op brieven worden vastgelijmd, dat het vrijwel on
mogelijk is deze zonder schade van de poststukken te ver
wijderen. 

NoordKorea gebruikt blauwe stempels, keurig in de hoe
ken (afbeelding 8). Echt gebruikte postzegels zijn echter 
weer beschadigd wegens de zo juist genoemde opplakmetho
de. 

Catalogusprijzen gelden altijd voor echt gebruikte post
zegels. Massale afstempelingen zijn minder waard. De cata
logussen vermelden deze allemaal maar de hoeveelheid ech
ter niet. Er rnoet echter wel een groot verschil zijn, gezien 
de moeilijkheden die men heeft indien men echt gebruikte 
postzegels wenst te verzamelen. 

6a. Vredessymbool van China op normaal gebruikte zegel. 
6b. Dezelfde zeqel, speciaal voor u nagedruki met landing 74. 
7. NoordKorea: 61.1.5. Knollen voor citroenen, speciitat voor verzamelaars. 
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Nobelprijswinnaars op postzegels (I) 
door M. J. van Heerdt-Kolff, F.R.P.S.L. 

ALFRED NOBEL (1833-1896) 
Stichter van het Nobelprijzenfonds 

De familie Nobel was oorspronkelijk afkomstig uit het 
landsdeel Skäne in Zweden. De voorvaderen waren land
bouwers, waarvan Petrus Olai Nobel (geboren in 1655) een 
afstammeling was. Voornoemde Nobel ging rechten studeren 
aan de universiteit van Uppsala. Hij verlatiniseerde zijn 
naam tot Nobelius. 

Een van zijn kleinzoons, Intmanuel Nobelius, studeerde 
geneeskunde en beoefende daarna het vak van barbier-chi
rurgijn. Deze noemde zich Nobell, hetgeen later Nobel werd. 
Emanuel had een zoon, namelijk Emanuel Nobel (junior), 
geboren in 1801. Vanwege het ontbreken van de fondsen om 
te studeren begon hij zich op ongeveer twintigjarige leeftijd 
door zelfstudie te bekwamen, onder andere in werktuigkun-
de. In Zweden kon hij niet aan de kost komen, waarop hij 
naar Finland vertrok en vandaar naar Rusland in 1842. Hij 
vestigde zich te St.-Petersburg, waar hij oorlogstuig ging 
maken, onder andere land- en zeemijnen in opdracht van 
de Russische regering. Aanvankelijk kreeg hij vele opdrach
ten en had hij een goed bestaan. Later, vanwege het ver
breken van contracten door zijn opdrachtgevers, geraakte 
hij in' ernstige financiële moeilijkheden. In 1859 keerde hij, 
een geruïneerd man, terag naar Zweden. 

Emanuel had vier zonen, van wie er drie in Rusland ble
ven, een van hen was Alfred, geboren op 21 oktober 1833 
te Stockholm. Deze had belangstelling voor chemische ex
perimenten en speciaal voor de aanmaak en de uitwerking 
van ontplofbare stoffen, naar aanleiding van zijn vaders 
vroegere proefnemingen. 

In 1863 keerde Alfred ook terug naar Zweden, waar hij 
zijn eerste belangrijke ontdekking op het gebied van ont
plofbare stoffen deed, door kruit en nitroglycerine te men
gen, waaruit een sterke ontplofbare stof, het dynamiet ont
stond. Hij bouwde een klein laboratorium te Stockholm, sa
men met zijn vader. In hetzelfde jaar ontstond in voornoemd 
laboratorium, tijdens experimenten, een hevige ontploffing, 
waarbij vijf werklieden en Nobel's jongste broer het leven 
verloren. De oude Nobel kreeg door de morele schok een 
beroerte en stierf aan de gevolgen daarvan. 

Alfred ging voort met zijn gevaarlijke proefnemingen ^n 
uitvindingen. Samen met zijn broer Robert had hij zich fi
nancieel geïnteresseerd in de oliewinning bij Bakoe in de 
Kaukasus, hetgeen hem na enige tijd een belangrijk finan
cieel voordeel verschafte. In de loop der jaren wist hij zijn 
uitvindingen op het gebied van de explosieve stoffen steeds 
te verbeteren en de kracht daarvan op te voeren. 

In verschillende grote Europese ianden werden daartoe-
fabrieken opgericht, onder andere in Zweden, Duitsland, 
Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Schotland. Van deze con
cerns was Alfred Nobel steeds de voornaamste aandeel
houder. 

Ook probeerde hij het gevaar bij de hantering en, het ver
voeren van ontplofbare stoffen zoveel mogelijk te vermin
deren. In 1875 vond hij de zogenaamde „blasting gelatine" 
uit, een colloïdale oplossing van nitrocellulose en nitrogly
cerine. 
Daarna ontdekte hij het „ballistite", een nagenoeg rookloos 

kruit voor de vulling van geweerkogels en granaten. In 
1887 nam hij patent op deze rookloze ontplofbare stof. Ten 
slotte was zijn concern zo omvangrijk, dat hij één tiende van 
's werelds leveranties aan ontplofbare stoffen kon verzorgen. 
Op het einde van zijn levpn werd hij aandeelhouder in de 
grote „Bofors-Gulspäng-Werken" in Zweden. 

Alfred Nobel was een eenzaam mens. Hij is nooit getrouwd 
geweest. Meestal was hij op reis voor zijn zaken of aan het 
experimenteren. Hij had belangstellinjg voor medische vraag
stukken en ook voor letterkunde. VOor vredesdoeleinden is 
hij zich later gaan interesseren onder invloed van secretaresse 
Bertha, Baronesse von Suttner. Haar familienaam was 
Kinsky, (zij was de dochter van een Oostenrijkse veldmaar
schalk). . 
Baronesse von Suttner (1843-1914) was een overtuigd pacifiste 
die trachtte haar principaal te interesseren voor -de vredes-
gedachte, aanvankelijk zonder resultaat. Nadat zij getrouwd 
was met Baron von Suttner bleven zij beiden ijveren voor 
vrede en ontwapening. Haar boek: „Die Waffen nieder", 
vond een geweldige weerklank; het was één aantijging tegen 
de oorlog en bevatte een dringende oproep tot de mensheid 
om de oorlog uit te bannen. Het is wel bijna zeker dat Nobel 
onder haar invloed de Nobelprijs voor de vrede instelde. 
Nobel stierf tengevolge van een beroerte op 10 december 
1896 te San Remö (Italië), waar hij een huis en een labora
torium had. Alfred Nobel is afgebeeld op de 20-öre- en de 30-
öre-waarden van de Zweedse serie, die in 1947 ter her
denking van de vijftigste jaardag van zijn dood werd-uit
gegeven (20 öre en 30 öre, verticaal getand, 20 öre, ook 
driezijdig getand. Afbeeldingen 1, 2 en 3). 

ALFRED NOBEL'S TESTAMENT, 
Alfred Nobel liet nagenoeg zijn gehele fortuin na voor de 

oprichting van het Nobelprijzen-Fonds, dat 31% miljoen 
Zweedse (goud) kronen groot was. 

Wij zullen in het kort de verschillende wilsbeschikkingen 
weergeven. 

Hier volgt de tekst van zijn testament: 
„Mijn kapitaal en de opbrengst van mijn onroerend 
goed moeten belegd worden in veilige effecten (safe 
securities). 
De interest moet om de vijf jaren in vijf gelijke delen 
verdeeld worden! 
Een deel aan de persoon, die de voornaamste uitvin
ding heeft gedaan op het gebied van de natuurkunde. 
Een deel aan de persoon, die de voornaamste uitvin
ding heeft gedaan op het gebied van de scheikunde. 
Een deel aan de persoon, die de voornaamste uitvin
ding heeft gedaan op het gebied van de fysiologie en 
van de geneeskunde. 
Een deel aan de persoon, die zich het meest heeft 
onderscheiden op het gebied van de letterkunde. 
Een deel aan de persoon, die het meest heeft gedaan 
om de broederschap der naties en de afschaffing of 
vermindering der staande legers te bevorderen, dan 
wel de oprichting en de instelling van vredescongres
sen heeft bevorderd. 
De instanties, die de prijzen toekennen zijn: 
De Zweedse Academie van Wetenschappen, 
Het Caroline Medische-Chirurgische Instituut te Stock
holm, 
De Zweedse Academie te Stockholni, 
Het Nobel-Comité van het Noorse Storting (parlement) 
te Oslo (voor de toekenning ^van de vredesprijs)." 

N.B. De toewijzing van de Nobelprijs geschiedt ieder jaar, 
de uitreiking om de vijf jaar. 

(Wordt vervolgd) 
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Nadere beschouwing van de opdrukken op Suriname nummer 330 

(Opdruk 8c op ll^/iC; zie Speciale Catalogus 1963 pagina 422) 

Ten vervolge op mijn medede l ingen in het o k t o b e r n u m m e r 
over de v e r s c h o v e n o p d r u k k e n , respect ievel i jk de hoog en de 
scheefliggende v a r i a n t e n bij bovengenoemde zegel, k a n nog 
nader w o r d e n medegedee ld , da t er in deze o p d r u k dr ie wel t e 
onderscheiden typen voorkomen, die ten n a u w s t e gebonden 
zijn aan de v e r t i c a l e r i jen v a n het complete vel, w a a r i n de 
zegels zich b e v i n d e n . Mij is namel i jk gebleken, da t de zegels 
van een w i l l e k e u r i g e ver t i ca le rij alle tot één en hetzelfde 
type behoren, t e r w j l e r in elke horizonta le rij v a n t ien zegels 
drie versch i l lende t y p e n zijn a a n te wijzen. Het is — hoewel 
dit niet s t r ik t n o d i g is — wel het bes te deze t ype ve r sch i l l en 
door n a u w k e u r i g e m e t i n g vas t te stellen, m a a r n a a r mijn 
mening kan i e d e r e v e r z a m e l a a r m e t enige ople t t endhe id ze 
ook met het b lo t e oog on tdekken , mits hij m a a r goed op h e t 
navolgende a c h t geeft. Elk wil lekeur ig e x e m p l a a r is d a n 
namelijk in e n k e l e seconden thu is te brengen . En daarb i j is 
geen ande r h u l p m i d d e l nodig dan een zuiver rech t afgesne
den stukje pap ie r , d a t precies langs het r ech te r u i t e inde v a n 
de zwar te ba lk e n evenwi jd ig met de k a d e r r a n d van de zegel 
wordt gelegd. Bij h e t onderzoeken van verschi l lende e x e m 
plaren zal m e n d a n deze dr ie t ypen v inden : 

Wat nu d e v e r d e l i n g v a n deze dr ie typenrijen over de 
■complete vel len bet ref t , dient e r eers t op te w o r d e n gewezen, 
dat er twee soorten „ n o r m a l e " vel len bes taan . De o o r s p r o n k e 
lijke, o n b e d r u k t e vel len, elk b e s t a a n d e uit t w e e h o n d e r d zegel
beelden, v e r t o o n d e n een l i nke r en een r ech te r velblok v a n 
honderd zegels, die door afsni jd ing over een w i t t e t u s sen 
marge gesche iden k o n d e n worden , w a a r d o o r dus t w e e k le i 
nere vellen o n t s t o n d e n . N o e m e n w e n u deze t w e e ve lb lokken 
respectieveli jk A (voor he t l inker) en B (voor het r e c h t e r ve l 
blok) dan k a n m e n d a a r o p bij de ve l randen zien, da t he t 
Ablok een per fo ra t i eboog je met st ip heeft, dat op de per fo 
ratielijn tussen d e r i jen 5 en 6 ligt, terwij l da t boogje op h e t 
Bblok een a n d e r e p laa t s heeft, namel i jk boven of onder het 
midden van rg 6. (Alles dus ver t i caa l bekeken) . Meet m e n n u 
deze beide v e l b l o k k e n n a u w k e u r i g na, d a n kri jgt m e n he t 
volgende ove rz i ch t : 

Verticaal, rij: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 
Blolc A, typen: III (I) II I II J l l II II m m 
Blok B, typen: II II II I III I III l i l i i i 

Hierbij zij o p g e m e r k t , da t ik de tweede ver t i ca le rij v a n 
blok A toch t y p e I heb gegeven, hoewel er in deze ver t i ca le 
rij zegels v o o r k o m e n met een dis tant ie v a n O tot 0,3 m m . 
Vandaar dit t o t a a l  o v e r z i c h t : 

Type: Distantie: Rijen^ 
I 00,3 mm 2 A, 4 A, 4 B, 6 B en 9 B = 50/200 
II 0,81 mm 3 A, 5 A, 7 A, 8 A, 1 B, 2 B, 10 B = 80/200 
III 1,82 mm r A, 6 A, 9 A, 10 A, 5 B, 7 B, 8 B = 70/200 

Uit dit overz ich t bl i jk t wel, da t t ype I nog he t mins t p e r vel 
voorkomt. Het a a n t a l e x e m p l a r e n m e t de werke l i jke Odistan

t ie b e d r a a g t s lechts o m t r e n t der t ig s tuks . Die zijn d u s wel 
degeli jk s c h a a r s (ongeveer vijftien percen t ) . Beki jk t m e n d e 
losse (gebru ik te of ongebruikte) e x e m p l a r e n m e t enige ople t 
tendhe id , d a n zijn deze dr ie t ypen zelfs m e t he t blo te oog 
vrij gemakke l i jk te onderscheiden, als m e n m a a r goed let op 
de s t and v a n de C t en opzichte v a n he t r e c h t e r u i t e inde v a n 
de z w a r t e balk . Legt m e n een l iniaal l angs al le r e c h t e r e ind
p u n t e n v a n de t ien balkjes van een wi l l ekeur ige verticale r i j , 
d a n bli jkt hoe de dis tant ies in die rq v a n al le zegels gelijk 
zijn. Slechts rij 2 A m a a k t hierop, zoals gezegd, enke le kle ine 
ui tzonder ingen , die var i ë ren v a n 0,1 tot 0,3 m m . Uit deze 
kle ine m e t i n g e n bli jkt t evens dat alle o p d r u k k e n v a n één 
bepaa lde ver t ica le rij in de ver t ica le r i ch t ing k e u r i g „ r e c h t s 
ger ich t" s taan , m a a r dit k a n he laas nie t gezegd w o r d e n v a n 
de ver t i ca le dis tan t ies tussen de t i en balk jes v a n zo'n v e r t i 
cale s t r ip . Die verschi l len onder l ing vrij s terk , zoals de h e e r 
A. L. t e r B r a a k e zeer te recht heeft o p g e m e r k t in zijn b e 
schouwingen v a n deze zegels in ,,Mijn S t o k p a a r d j e " ; m a a r 
deze dis tan t ie versch i l l en , welke g e m e t e n zijn over een p e r 
foratiel i jn heen, k u n n e n n a a r mijn m e n i n g in gener le i o p 
zicht v a n invloed zijn op he t b e s t a a n d e t ype ve r sch i l . M e n 

zou dit geval h e t bes t k u n n e n vergel i jken m e t een s t i l s t aande 
compagn ie so lda ten van t w e e h o n d e r d m a n , die in al le f l ank
en f rontr i jen vrij n a u w k e u r i g „ger ich t" s taan , m a a r w a a r v a n 
enke le f ront r i jen een ha lve voet lengte vóór  of a c h t e r w a a r t s 
zouden m o e t e n gaan s t aan om de onder l inge d i s t an t i e s t u s sen 
die f rontr i jen gelijk te t r ekken . D a a r d o o r ziet m e n d a n ook 
op een complee t vel nie t alle balkjes even hoog door he t geta l 
27V2 s t aan . 

Het sp reek t wel vanzelf, da t het ook mogeli jk is een geli jk
soort ige t ypen  inde l ing te verkr i jgen door n a u w k e u r i g e n a 
m e t i n g v a n de dis tant ies tussen alle aclitjes en de linieer u i t 
e inden v a n de balk jes! Wie d ä ä r zin in heeft moge — w^at mij 
bet ref t — gerus t zijn gang gaan en eerl i jk gezegd zou ik d a t 
toejuichen, o m d a t dan m^n t ype I ju i s t t y p e I I I v a n mijn 
partner zal bli jken te zijn! 
Voorschoten G. J . S C H E E P M A K E R 

VEILINGOPBRENGSTEN 
J. L. V A N DIETEN, 'sGRAVENHAGE, VEILING 396 
Neder l and 1962, Telefoon, 4 cent, f o u t d r u k ƒ 1600,— 
Ital ië , Luchtpos t , Tr ip t iek , n u m m e r 50 ƒ 930,— 
Modena 1852, 1 lire, n u m m e r 6, op brief ƒ 1625,— 
Liechtens te in , Vaduz-b loc ƒ 660,— 
Oostenri jk , 10 Sch. Dollfuss ƒ 440,— 
Vat icaan, Luchtpos t , 500 lire, n u m m e r 13, g e t a n d 14 . f 1285,— 
Zwi tse r land , Naba-b lok je ƒ 220,— 

c c 
;&Ai.K I BALK BALK 

Type I Type II Type III Type I - distanties 
van O tot 0,3 mm 

Type II - distanties 
van 0,8 tot 1 mm 

Type III - distanties 
van 1,8 tot 2 mm 
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De Nederlandse veldpost in 1962 
In het afgelopen jaar was er voor de Nederlandse veldpost 

veel werk aan de winkel. 
Evenals in vorige jaren waren er veldpostkantoren geves

tigd in twee Nederlandse legerplaatsen en op de reizende 
Leger- en Luchtmachttentoonstelling „Paraat" (zie het april-
nummer van dit blad), op de oefenterreinen in West-Duits
land en -Frankrijk, maar bovendien kwamen er in 1962 nog 
enkele veldpostkantoren in Nieuw-Guinea bij. 

Wij kunnen hieronder de gebruikelijke lijst laten volgen 
van de veldpostkantoren, welke in 1962 hebben gefunctio
neerd met hun standplaatsen of de naam van de oefening, de 
NAPO-nummers, waaronder de deelnemende militairen kon

den worden bereikt en de nummers der stempels, welke op 
deze kantoren in gebruik waren. 

Hieraan voorafgaand kunnen wij echter nog enkele bijzon
derheden laten volgen omtrent Nieuw-Guinea. 

Het troepenvervoer - Nadat reeds in vorige jaren regel
matig troepenverplaatsingen naar en van Nieuw-Guinea ge
schiedden, zowel met vliegtuigen als per schip (zoals met het 
motorschip „Keerkring", dat ook als verblijf voor de troepen 
zou dienen en thans nog in de Nieuw-Guinese wateren ligt) 
zijn in april 1962 nog troepentransporten uitgevoerd via 
West-Indië met de emigrantenschepen Waterman en Zuider-
kruis. Het eerste arriveerde op 11 juni en het tweede op 
20 juli 1962 in Hollandia. Op 26 november 1962 keerde de 
Waterman met het laatste grote troepentransport van 834 
man in Rotterdam terug, nadat de Zuiderkruis reeds op 
1 september 1962 met 609 (burger)-repatrianten in Amsterdam 
was teruggekomen. 

De tarieven - Aan boord van de schepen konden militairen 
en burgers brieven posten, welke aanvankelijk volgens de 
normale tarieven moesten worden gefrankeerd (30 cent + 
20 cent luchtrecht per 5 gram). Aan boord werden de zegels 
afgestempeld met de reeds enkele jaren in gebruik zijnde 
stempels „Postagent a/b ss. Waterman" (of Zuiderkruis). 

Met ingang van 23 juni 1962 konden brieven en briefkaar
ten uit Nederland, gericht aan militairen in Nieuw-Guinea, 
de Nederlandse Antillen, Suriname en op de 'troepenschepen 
naar het gewone binnenlandse tarief worden gefrankeerd, 
mits deze brieven niet zwaarder dan 10 gram wegen. De door 
militairen uit Nieuw-Guinea verzonden brieven van ten 
hoogste 10 gram en briefkaarten konden geheel portvrij 
worden verzonden. Voor zwaardere brieven, aangetekende 
stukken en dergelijke golden evenwel de normale in Nieuw-
Guinea van kracht zijnde tarieven. Hierdoor kunnen van 
omstreeks 1 augustus tot 1 oktober 1962 derhalve de normale 
Nieuw-Guinea-postzegels met veldpoststempels voorkomen. 

Dat door militairen aan boord van troepenschepen verzon
den brieven tot tien gram volgens het binnenlandse tarief 
moesten worden gefrankeerd (deze schepen werden namelijk 
als Nederlands grondgebied beschouwd), was op 23 juni 1962 
niet voldoende bekend en wij vernamen dan ook, dat een 
aantal stukken, gepost aan boord van het troepenschip „Zui

derkruis" bij het vertrek uit Curagao ongefrankeerd is ver
zonden. Bij wijze van uitzondering zijn deze brieven toch 
zonder heffing van strafport en soms geheel ongestempeld 
aan de geadresseerden uitgereikt. 

De dienst in Nieuw-Guinea - De verzending van post naar 
en uit Nieuw-Guinea voor de militairen (van land- en lucht
macht) heeft steeds gelopen over het hoofdveldpostkantoor te 
Utrecht-Station en geschiedde aanvankelijk voor alle plaatsen 
onder NAPO-nummer 5500. Met ingang van 1 september 1962 
moest evenwel van meer veldpostnummers worden gebruik 
gemaakt en wel voor: 
Biak nummer 5500 Fak-Fak nummer 5534 
Sorong nummer 5512 Kaimana nummer 5545 
Hollandia nummer 5523 Merauke nummer 5556 

Deze nummers vindt men ook reeds op stukken uit Nieuw-
Guinea, welke een tot twee weken vóór 1 september 1962 
zijn gedateerd, teneinde de geadresseerden in staat te stellen 
onder de juiste nummers te antwoorden. 

Slechts in drie van bovengenoemde zes plaatsen was de 
troepensterkte van zodanige omvang, dat het de moeite 
loonjje er omstreeks 1 augustus 1962 veldpostkantoren (met 
eigeA veldpoststempels) te vestigen. 

Post van militairen, die in garnizoenen waren gelegerd, 
waar geen veldpostkantoor was gevestigd (NAPO-nummers 
5534, 5545 en 5556) moest ingaande 1 september 1962 door 
tussenkomst van het veldpostkantoor Biak worden verzonden 
en diende aldaar te worden gestempeld. De oude regeling was 
echter zodanig ingeburgerd dat door de onderdeelsfacteirs 
hieraan niet steeds werd voldaan. Dit had tot gevolg dat ook 
na genoemde datum nog wel militaire poststukken door de 
burgerpostkantoren in deze plaatsen werden gestempeld. Wij 
zagen stukken met NAPO-nummer 5556 en het gewone post
stempel Merauke van 4 en 7 september 1962. 

Van NAPO 5512 afkomstige post, welke met het veldpost
stempel 99 is gestempeld, kan worden aangenomen, dat deze 
afkomstig is van de op het vliegveld Jefman gelegerde mili
tairen. Dit was op enige afstand van Sorong gelegen, waar
door het inefficiënt zou zijn deze stukken eerst naar Sorong 
te zenden om ze daar te laten opnemen in de gesloten post
zak, welke vervolgens via dit vliegveld naar Biak werd ver
zonden. De betreffende stukken werden daarom volgens een 
speciale instructie los medegegeven naar het veldpostkantoor 
Biak en aldaar gestempeld. 

Het veldpoststempel met nummer 96 is slechts gedurende 
enkele weken gebruikt, terwijl wij van het stempel met 

NEDERLAND 
Legerp laa t s Budel 
Legerp laa t s Mill 
Tentoonste l l ing „ P a r a a t " 
(in versche idene p laa tsen) 

NIEUW-GUINEA 
Biak 
Hol landia 
Hol landia 
Sorong 
Sorong 

WEST-DUITSLAND 
M ü n s t e r 
H o h n e 
„Fa l l ex" 
Hohne , 
oefening 4e Divisie 

FRANKRIJK 
La Cour t ine 
La Cour t ine 
La Cour t ine 

N A P O -
nummer 

500 
500 
— 

5500 
5500 
5523 
5500 
5512 

290, l a t e r 890 
271. l a t e r 871 

220 

215 

280 
440. 450, 460 

280 

Periode 

5.2-5.12 
29.1-5.12 
5.4-14.7 

27.7-2.11 
25.7-31.8 
1.9-24.10 
2.8-31.8 
1.9-7.11-

1961 en 1962 
1961 en 1962 
19.9-2.10 

3.10-31.10 

26.6-14.7 
15.7-24.8 
25.8-18.10 

Ge-
bruikt(e) 
stempel-

num-
mer(s) 

44 
24 
27 

96,99 
98 
98 
97 
97 

23 
26,49 
27*) 

36 

28 
28,33 

37 
• Van 27 september 1962 zagen wij van ^ I t Veldpostkantoor stempel
afdrukken, welke het jaartal '61 In plaats van '62 bevatten. 
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nummer 98 een afdruk met datum 4.XI.73 (vermoedelijk in ■ 
plaats van 4.IX.62) zagen. 

Ook op de UNTEAzegels komen afdrukken van de veld
poststempels 97, 98 en 99 voor, aangezien de veldpostkantoren 
ook nog na 1 oktober 1962 in werking bleven, zoals uit neven
staande lijst blijkt. De portvrijdom voor brieven tot tien gram 
bleef gehandhaafd, zodat de UNTEAzegels eveneens slechts 
veldpoststempels kregen, indien het voor Nederland bestemde 
brieven van méér dan tien gram, aangetekende of expresse
stukken betrof. 

Alle post bestemd voor personeel van de Marine is reeds 
gedurende verscheidene jaren verzonden via het postkantoor 
Amsterdam C S . Marine (dat aanvankelijk een rubber en 
later een metalen poststempel gebruikte en waarschijnlijk dit 
laatste nog gebruikt), terwijl ook in Biak een Marirtepost
kantoor was, waarvan wij een rubberpoststempelafdruk 
zagen. 

JeanHenri(y) Dunant, grondlegger van het Rode Kruis 
8 mei 1828  3 0 olttober 1910 

Op 8 mei 1959 verscheen in Zweden een herdenkings en 
weldadigheidszegel om het honderdjarig bestaan van de 
Rode Kruisidee te gedenken. De grondgedachte welke wel
dra tot de oprichting van het Rode Kruis leidde, ontstond na 
de Slag van Solferino op 24 juni 1859. De zegel, met een fran
keerwaarde van 30 öre en een toeslag van 10 öre vindt men 
hieronder afgebeeld. De Zweedse inscriptie „Henry Dunant 
Rödakorsidén 100 Ar" betekent „Henry Dunant Rode Kruis 
100 jaar". De uitgifte werd aangekondigd in „Kungliga Ge
neralpostyrelseri allmänna cirkulär"  „Koninklijke Rijkspost 
algemene circulaire" van 10 april 1959. De graveur was Arne 
Wallhorn, in dienst van de drukkerij van de Zweedse poste
rijen, alwaar de zegels vervaardigd werden. Zij hadden 
frankeerwaarde tot en met 31 december 1959; de toen nog 
onverkochte zegels werden vernietigd. 

In totaal werden verkocht 2.476.031 zegels, waarvan onge
veer twee derden in boekjes van twintig zegels, aan drie 
zijden getand 12'/2: tien zegels boven ongeperforeerd, tien 
zegels onder ongeperforeerd. En ongeveer één derde op rol
len, horizontaal geperforeerd 12V2, verticaal ongeperforeerd. 

De uitgegeven eerstedagenveloppen moesten met de drie 
verschillende tandingen gefrankeerd zijn. 

Om twee redenen verdient deze zegel bijzondere aandacht. 
I. De afbeelding van Henri Dunant. Tot aan de uitgifte 
van dit zegel, nam men voor de afbeelding van Henri Du
nant op postzegels hetzij zijn portret op 35jarige leeftijd, 
hetzij dat op 80jarige leeftijd. De eerste toont hem met bak
kebaarden en blootshoofds (Saarland 1953, Yvert 320) de 
laatste met lange baard en hoofdbedekking (België 1939, 
Yvert 496). Op de Zweedse zegel heeft men een illustratie 
overgenomen uit het boek „Henry Dunant" door AnnMar
gret, Stockholm 1928. Deze moet zijn vervaardigd van een 
lithografische plaat, gemaakt toen Dunant ongeveer 36 jaar 
oud was. 
II. De zegel van Zweden is de eerste waarop de naam Henry 
met een y en niet met een i gespeld wordt. Dit is noch 
slordigheid, noch toeval, en kan als volgt verklaard worden 
(overgenomen uit een brief van Dunant van 10 november 
1901 aan professor Rudolf Müller, Stuttgart): 

„U hebt mij uitleg gevraagd inzake de i of y in mijn naam. 
In het Frans maakt het weinig uit; mijn grootvader, die 
mijn peet was, M. Henri CoUadon, d'Avully (men noemde 
hem mr. Colladon d'Avully wegens zijn mooi adellijk 
landgoed in het dorp Avully op twee mijl afstand van 

In Biak, Hollandia en Sorong zijn ook stukken, afkomstig 
van marinepersoneel met veldpoststempels gestempeld. 

Deze stempels komen ook wel voor op aan burgers geadres
seerde stukken, welke na 1 oktober 1962 onbestelbaar waren 
wegens vertrek van de geadresseerden, omdat men voor der
gelijke stukken ook wel eens probeerde ze via de veldpost op 
hun juiste bestemming te krijgen. 

Wij willen ten slotte niet nalaten onze dank te betuigen 
voor veler medewerking door toezending van poststukken 
en/of gegevens, ontvangen van Dr. A. M. Benders, J. W. F. 
Bunge, Mr. A. v. d. Flier, A. C. H. Hendriks, W. P. v. d. Laar, 
Drs. W. J. Pfeiffer, W. Pönitz, G. J. v. d. Velden, F. W. v. d. 
Wart, L. A. J. van Weezel en de korporaals van de veldpost' 
dienst G. D. Derix en J. Hottinga. 

Hiernaast kunt u de volledige lijst vinden. 
'sGravenhage A. v. d. W. 

Geneve, waar hij de enige notabel was en waar hij vijftig 
jaar burgemeester van de gemeente van die naam was) 
schreef zijn naam met een i; en heden ten dage, in Geneve 
op de burgerlijke stand, gebruikt men altijd een i, indien 
men niet uitdrukkelijk aangeeft Henry met een y te schrij
ven. 
Waarom ik deze letter veranderd heb? Ziet hier de reden. 
Het was ongeveer 1853 of 1854, ik herinner me het niet meer 
precies. Ik geloof tegen het einde van "1854 toen ik terug
keerde van een lange reis langs de Middellandse Zee, zag 
ik in het adresboek van Geneve, dat naar ik meen voor 
het eerst gepubliceerd werd, te midden van vele namen 
Dunant en de Dunand, de volgende naam: „Henri Dunant, 
schoenenstikster!" Het was een dame, of liever een juf
frouw (overigens zeer respectabel) die in de wijk St. 
Gervais woonde, die der radicalen. Nu, ik was er weinig 
mee ingenomen, dat kunt u wel begrijpen, om met deze 
persoon verward te worden, en ik zette een y achter mijn 
naam. Hetgeen niemand iets bijzonders vond, want het ge
bruik zowel in Frankrijk als in Geneve stond zulks toe. In 
Parijs bij voorbeeld, zijn er meer Henry's als Henri's; men 
vindt Henry gedistingeerder en aristocratischer". 
Tot zover het extract uit deze brief. 
Naar aanleiding van deze Zweedse uitgifte heeft de Zwit

serse ambassadeur in Stockholm geprotesteerd tegen het 
gebruik van de y. Met verwijzing onder andere naar het ge
bruik door het Comité International werd hierop door het 
Zweedse Rode Kruis geantwoord. 

De verwarring over de schrijfwijze is inderdaad aanzien
lijk. Het Internationale Comité in Geneve laat de nationale 
Rode Kruisverenigingen vrij in de keuze van y of i, doch 
gebruikt zelf meestal y. In navolging van het Comité ge
bruikt het Nederlandsche Roode Kruis de 5̂ . 
Nu nog enkele op zichzelf staande aantelceningen: 

a. Ik bezit een geïllustreerde briefkaart, gebruikt in 1915 
en in Praag gedrukt, waarop met grote letters onder 
een portret van Dunant gedrukt staat HENRY 
DUNANT, met een y. 

b. Met ingang van 1959 komt men de naam Henri Dunant 
met een i niet meer tegen op de postzegels. Enkele lan
den hebben de juiste schrijfwijze mogelijk willen om
zeilen: 
België 1959, Yvert 1101, vermeldt J. H. Dunant. 
Polen 1959, Yvert 987, vermeldt Henryk Dunant (op 
zijn Pools?) 

De volgende drie aantekeningen, ontleend aan „Henri 
Dunant" door Fernand Gigon, Leipzig 1942, mogen het beeld 
completeren: 

Pagina 10  De knaap ontvangt de voornamen Jean
Henri; „Met i of y", vraagt de beambte. 

Pagina 128  In deze tijden (15 september 1863) tekent hij 
Henry met een y. 

Pagina 266  (onder zijn testament) Heiden, 31 juli 1910: 
Thans ondertekening met een i. 

Aan de vooravond van het honderdjarig bestaan van het 
Internationale Comité van het Rode Kruis, zal de naam 
Henri of Henry Dunant; grondlegger van deze machtige 
menslievende organisatie, wel in het middelpunt der belang
stelling staan. 
'sGravenhage, C. RICARDO. 

De RodeKruispostzegel van Zweden 1959 (Yvert 439} 



NEDERLAND 
Rubriek-redacteur C. H. W. Heusdens, 

Stadhoudersweg 44-C, Rotterdam 4 Postadres : p/a Postbus 619, Rotterdam 

Bij het begin van het filatelistische w.erkjaar 1963 wil ik 
gaarne alle lezers, die mij in het afgelopen jaar inlichtingen 
verstrekten over de zegels van Nederland en de afwijkingen 
daaraan, hartelijk dank brengen voor hun medewerking aan 
mijn rubriek. Ook in 1963 zal van alle inlichtingen een dank
baar gebruik worden gemaakt. Met het oog op de beperkte 
plaatsruimte kan vermelding van gevonden afwijkingen 
slechts eenmaal geschieden. Normale afwijkingen, zoals 
rakelstrepen, kleurspatjes, stofkringetjes op offsetzegels, 
worden niet vermeld. En willen mijn briefschrijvers hun 
naam en volledig adres op hun brieven duidelijk vermelden? 
Ieder die schrijft ontvangt bericht, al zal het wel eens enkele 
weken duren voordat tijd gevonden kan worden om te ant
woorden. Uw redacteur heeft ook nog ander werk' voor 
Maandblad en filatelistische verenigingen. En nu aan het 
werk! 

NEDERLAND 
Verwachting -voor 1963 

Wat staat ons dit jaar aan bijzondere emissies te wachten? 
Het kan aangenomen worden, dat de gebruikelijke uitgiften 
voor Zomerpostzegels, Europa-zegels en Kinderpostzegels, 
normaal zullen verschijnen. Wij verwachten een speciale uit
gifte ter herdenking van .de 150-jarige onafhankelijkheid. 
Een bijzondere commissie onder voorzitterschap van Prinses 
Beatrix bestudeert de viering, een bijzondere postzegel-emis
sie zal dit feest in binnen- en buitenland bekendheid geven. 

De vervanging van de cijferzegels type Van Krimpen zal in 
1963 wel haar beslag krijgen. Verwacht mag worden, dat de 
10 cent-waarde ook als landschap-zegel zal verschijnen, aan
gezien de laagste waarde van de serie met de beeltenis van 
de Koningin steeds voor frankering van een enkelvoudige 
binnenlandse brief is gereserveerd en daarvoor nu de 12 cent
waarde is aangewezen. Verder nemen wij aan, dat de koer-
serende reeks met de beeltenis van Koningin Juliana, type 
Hartz en profil, voor vervanging in aanmerking komt. Het 
ligt voor de hand, dat de heer S. L. Hartz, die meer Neder
landse frankeerzegels heeft ontworpen dan welke ontwerper 
ook, met de voorbereiding van een nieuwe serie voor alge
meen gebruik zal worden belast. 

Wij vernemen dat zowel het eeuwfeest van het Internatio
nale Rode Kruis als dat van het eerste postcongres (Parijs 
1863) filatelistisch zullen worden herdacht. Eén waarde, zon
der toeslag, in mei voor de Postconferentie en vijf waarden, 
met toeslag, voor het Rode Kruis. 

Gezien het behoedzame uitgiftebeleid van de hoofddirec
teur Posterijen, dat vele andere administraties'tot voorbeeld 
mag strekken, kunnen wij ervan overtuigd zijn, dat 1963 
geen overvloed van nieuwe postzegels zal brengen. 

Etsing- en plaatnummers 
Gedurende het derde kwartaal van 1962 werden onder

staande etsing- en plaatnummers gebruikt; 
cijfertype Van Krimpen, waarde 4 cent LR 48 
landschap-serie, waarde 6 cent 1 
Koningin Juliana, waarde 45 cent LR 4 
portzegel, waarde 15 cent 4 
kinderpostzegels, alle waarden LR 1 

Filatelistenloketten 
Gevestigd in december 1962, voorlopig voor zes maanden 

bij wijze van proef: Geldrop, iedere tweede vrijdag van de 
maand van 19.00 tot 20.00 uur. Wijziging met ingang van 
januari 1963: Roermond, tweede en vierde woensdag van 
19.00 tot 20.00 uur. 

De nieuwe zegel van 4 cent zal spoedig verschijnen. De 
zegel, waarop de koeltorens van de Staatsmljnen in Limburg 
zijn afgebeeld, zal zijn gedrukt in blauwe kleur met licht 
blauw-grijze ondertint. Het ontwerp is van de kunstenaar 
A. van der Vossen uit Overveen. 

Af wq kingen 
De in het decembernuminer afgebeelde afwijking aan de 

1 cent-zegel, cijfertype Vürtheim, drie zijden ongetand, is, 
naar de heer J. L. van Dieten ons bericht, afkomstig uit de 
nalatenschap van een (Noord-)Groningse directeur, die een 
geheel vel bezat waarin een verticale strip van tien exem
plaren voorkomt. De erfgenamen hebben dit vel nu gevon
den; de afwijkende zegels zullen in vijf blokken geveild 
worden. 

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

(tot 20-12-1948) 

Rubriek-redacteur A. J. Uylen, Herm. Heijermanslaan 6, Eindhoven 

UNTEA-zegels 
Behalve de gebroken N, gemeld in het decembernummer, 

die men op alle waarden — behalve de 2 cent — aantreft op 
de derde zegel van de vijfde rij van het vel in de eerste serie 
van elf waarden, komt in sommige vellen op de vijfde zegel 
van de zevende rij een zwarte vlek voor onder aan het lin
kerbeen van de letter A. Deze fout ,is opgemerkt bij alle 

N A 
N A 

waarden van de eerste serie, met uitzondering van de 2, de 
5 en de 10 cent (zie tekening). 

Voorts komt de 20 cent voor met kopstaand opdruk 
UNTEA, waarvan ik een losse zegel heb gezien. Er moet 
een compleet vel in Nederland aangekomen zijn. 

Zie ook de rubriek Nieuwe Uitgiften onder Verenigde Na
ties. 

SURINAME 
Diakonessenserie 

Hierbij is afgebeeld het eerstedagstempel van 30.11.'62 dat 
op de eerstedagenveloppen werd gebruikt met het dagteke
ningstempel Paramaribo-Filatelie. De verkoop van de zegel 
wordt op 15 februari 1963 gestaakt. 

Dierenbescherming 
Hierbij is afgebeeld het eerstedagstempel van 15.12.'62, 

dat op de eerstedagenveloppen werd gebruikt met het dag
tekeningstempel Paramaribo-Filatelie. De verkoop van de 
zegels wordt op 31 januari 1963 gestaakt. . 

Wij ontvingen beide afbeeldingen, als gebruikelijk, van de 
heer C. Viallé, Malibatrumstraat 4, Paramaribo. 
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REPUBLIK INDONESIA 
Permesta-zegels 

In het maandblad van augustus 1961 werden inlichtingen 
gevraagd omtrent de Permesta-zegels. Betrouwbare corres
pondenten in Indonesiië hebben geïnformeerd bij de (hulp-) 
postkantoren in Noord-Celebes (Suluwesi) te weten: Airma-
didi, Amusang, Kawangkoan, Langoan, Tomohon, Tondano, 
Kotamabago en Gorontalo. Van deze kantoren werd tot op 
heden geen (zelfs geen negatief) antwoord ontvangen. 

Van een correspondent in Menado ontvingen wij een be
richt dat hij deze zegels niet heeft gezien. Verder wist hij te 
vertellen dat de postverbindingen in dat gebied zwaar ont
wricht zijn geweest; mogelijk zijn diverse brieven om infor
maties nooit terecht gekomen. 

Een ander aspect is, dat men niet graag meer over de 
gebeurtenissen ter plaatse wil spreken, iets dat vrij logisch 
is. Gezien de tijdsduur, drukpersmiddelen, verbindingen en
zovoort lijkt het uitgesloten dat ter plaatse zegels zijn ge
drukt. Waarschijnlijk zijn deze zegels uit het buitenland 
(Hongkong?) geïmporteerd en op de enveloppen geplakt. 
De plaatsen waar dit gebeurd zou kunnen zijn, zijn onder an
dere Menado, Langoan, Tondano. Vermoedelijk is het maak
werk. 
Eindhoven A. J. UYLEN 

BELGIË 
Rubriek-redacteur A. Buelens, Marialei 24, Antwerpen 

NIEUWE UITGIFTEN 
De directie van de Belgische posterijen heeft eindelijk een 

beslissing genomen aangaande de zegel ter gelegenheid van 
het duizendjarig bestaan van de stad leper. Er wordt maar 
één zegel uitgegeven, in velletjes van acht exemplaren. 
Deze zegel, met toeslag, is alleen bij inschrijving verkrijg
baar van 26 december 1962 tot 28 februari 1963, een praktijk 
die zeer afkeurenswaardig is. De zegel is bijzonder mooi, 
gedrukt in vier kleuren. De tekening is van Verbaeren, de 
gravure van De Cuyper. 

Hetzelfde zegelbeeld in iets gewijzigde uitvoering zal de 
eerste waarde worden van de nieuwe reeks Belgische post
zegels die het type Heraldische leeuw zullen vervangen. De 
zegel van Fr. 0,40 zal een gezicht op Bouillon vertonen en die 
van Fr. 1.— de Meense poort van leper. 

D U I / h N D J \ R I ( , I I I S I A A N VAN lEI 'FR 

M i l 1 l NA IRE d 'YPRFS 
962 - 1962 

Het bestuur der posterijen heeft op 10 december 1962 een 
reeks uitgegeven van vijf bijzondere postzegels, met toeslag, 
ten bate van het Belgisch Nationaal Werk tot Bestrijding 
der Tuberculose, en andere menslievende werken. De serie 
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omvat de hierna vermelde waarden in gecombineerde diep
druk en heliogravure: 

40 c. + 10 c. grijs en goud (met monogram ML en met 
monogram L.) gegraveerd door Declercqz. 

1 fr. + 50 c. grijs en goud, gegraveerd door De Vos. 
2 fr. + 1 fr. grijs en goud, gegraveerd door De Cuyper. 
3 fr. + 1,50 fr. grijs en goud, gegraveerd door De Vos. 
8 fr. + 2,50 fr. grijs en goud, gegraveerd door De Bast. 
De onderwerpen stellen respectievelijk de beeltenis van 

de koninginnen Louiza-Maria, Maria-Hendrika, Elisabeth, 
Astrid en Fabiola voor. 

De zegels werden op 8 en 9 december 1962 verkocht in de 
tijdelijke postkantoren, in het Museum van de Dynastie en 
in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel. De 
zegels worden in alle postkantoren van België verkocht 
van 10 december 1962 tot 28 februari 1963. 

Sensatie omtrent de antiteringzegels 
Op 8 december beleefden de Belgische filatelisten een sen
satie. De zegel van 0,40 van de antiteringzegels, die de beel
tenis van koningin Louiza-Maria draagt, werd gedrukt met 
het foutieve monogram M.L. dat ook op de drukproeven 
voorkomt. Het bestuur der Posterijen bemerkte de vergis
sing, liet nieuwe cilinders vervaardigen; en een nieuwe op
lage met 't monogram L zag het licht. De foutieve druk werd 
vernietigd, maar het bijzondere postkantoor in de Konink
lijke Musea van Schone Kunsten had 800 bladen van 30 ze
gels van de 40 c. met de letters ML verkocht op 8 december 
1962. De jacht op deze „zeldzaamheden" was van korte duur, 
want de directie der Posterijen besloot de beide zegels in 
omloop te brengen, zodat de nieuwe reeks antiteringzegels 
zes waarden omvat in plaats van vijf. 

FILATELISTISCH LEVEN 
Vijfde nationale tentoonstelling te Mechelen 
De vijfde nationale tentoonstelliing, voorbehouden aan motief, 
didactische en thematische verzamelingen, werd ingericht 
ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Philatelia 
Vriendenkring der Mechelse Postzegelverzamelaars, in sa
menwerking met de Koninklijke Landsbond der Postzegel
kringen van België. 

Deze tentoonstelling had een buitengewoon succes, dank zij 
de uitstekende organisatie van de jubilerende Mechelse kring 
en het prachtige kader van het Cultureel Centrum van de 
stad Mechelen. 

Het tentoongestelde materiaal overtrof de stoutste ver
wachtingen en getuigde van de vitaliteit van de thematische 
en didactische richting. 

Dank zij de heer J. Reniers, voorzitter van de linrichtende 
kring en commissaris-generaal van de tentoonstelling, als
ook van zijn medewerkers en in het bijzonder van de heren 
Etienne d'Hoog en Fr. van Cauwenbergh, vierde ,de filatelie 
hoogtij te Mechelen. 

Michel Hecq ontving voor zijn verzameling „Geschie
denis van de noord- en zuidpoolgebieden'' een gouden me
daille en de medaille van Koning Boudewijn. Louis Deschuy-
teneer („De geschiedenis van Napyoleon") ontving een gouden 
medaille, met de gelukwensen van de jury, alsook de prijs 
van de Kon. Landsbond. Paul De Mulder kreeg ook een 
gouden medaille met de prijs van de juryraad. 

Verguld zilveren medailles 
Jean Portzenheim, met de prijs van de Raad-van Europa. 
Auguste Renard, met de prijs van de Cercle Phila-
télique de Chätelet-Chätelineau. Emiel Hauwaerts, met de 
„Award of Distinction" van de American Philatelic Society. 
Frans Janssens en G. Mayence. 

Zilveren medailles 
Fr. Van Cauwenbergh, met gelukwensen van de jury, Etienne 
d'Hoog, Georges d'Hoog, mevrouw Jacqueline Jacobs en 
mevrouw A. Reniers. 
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De interclubwedstrijd „Mechelen, hoofdstad van de Neder
landen", gezien door de postzegels, gaf de volgende uitslag: 
1. Kon. Philatelistische kring van Leuven, 2. Fratemitas, 
Antwerpsen, 3. Kon. Kring „Emiile Vloors", Borgerhout, 4. Cer
cle Baudouin, van Auderghem, en 5. Cercle échangistes van 
Anderlues. 

Tijdens deze nationale tentoonstelling, werd ook de alge
mene statutaire vergadering van de Landsbond gehouden, 
die vereerd werd met de tegenwoordigheid van drs. W. J. 
Bijleveld. voorzitter van de Nederlandse Bond. 

Een week later werd de zesde nationale filatelistische ten
toonstelling gehouden te Brussel, ingericht door de Club royal 
philatélique Bruxellois, die haar zestigste verjaring vierde, 
in medewerking met de Kon. Landsbond. Wij komen hier 
op terug in onze volgende kroniek. 

Aerophila 63 
Onder de naam Aerophila 63 zal de Société Aérophilatélique 
beige een grote internationale jubileumtentoonstelling in
richten te Brussel, van 1 tot 8 september 1963, ter gelegen
heid van de eerste postvlucht van Gent in 1913 en de veer
tigste verjaring van de stichting van de SABENA. Inlich
tingen voor deze tentoonstelling bij het secretariaat, 88 Gal-
laitstraat, Brussel. 

GELEGENHEIDSS.TEMPELS 
Het aantal gelegenheidsstempels blijfl groeien. De laatste waren: 

21 oktober: Hoellaart - Postzegeltentoonstelling van de Philate-
. lieclub Hoeilaart. 

27-28 Okt.: Antwerpen - Eerste verjaring van de dames fllate-
listenkring Antigone. 

1 tot 18 nov.: Charleroi - „Negende salon International des Arts 
ménagers". 

4 november: Namen - Vijftigste verjaring van de Cercle royal 
philatélique namurois. 

10-11 nov.: Brussel - Vijftigste verjaring van het scoutisme in 
België. 

24 november: Mecbelen - Vijfde nationale filatelistische tentoon
stelling. Uitgifte zegels Rechten van de 
Mens. 

25 november: Mechelen - Vijfde nationale filatelistische tentoon
stelling. 

24 november: Luik - Uitgifte zegels Rechten van de Mens. 
24 november: Brussel - Uitgifte zegels Rechten van de Mens. 
26-28 nov.: Brussel - Tentoonstelling „Exphibe". 
» december: Eisene 

(Ixelles) - Europees tafeltennistoernooi. 
8-9 d e c : Brussel 
9 december: Brussel 
10-lS d e c : Brussel 
23 december: Hannut 

- Uitgifte antiteringzegels (twee verschil
lende stempels). 

- Zestigste verjaring Club royal philaté
lique en zesde Nationale tentoonstelling. 

- Europese conferentie van de Sociale 
zekerheid. 

- Filatelistische tentoonstelling van de 
„Philatelie Club de Hesbaye". 

23 december: St-Truiden - Vogeltentoonstelling van de kring „de 
Nachtegaal", 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

Een nieuwe rubriek 
Als bestuurslid van de postzegelverzamelaarsvereniging 

Verenigde Naties - Vejrenigd Europa heb ik de taak op mij 
genomen op te treden als redacteur van een rubriek op dit 
gebied; dit in het vertrouwen dat het onderwerp ieders in
teresse zal hebben. 

Als ik mij zou kunnen laten gaan, dan zou ik willen aan
vangen met een persiflage op de zondvloed van postzegels, 
welke de laatste jaren over ons is ^uitgegoten en waaraan 
nog steeds geen einde komt. Vooral niet te vergeten in lan
den, die in de roes van hun prille onafhankelijkheid als een 
der eerste daden stellen: uitgifte van postzegels, ook al kan 
het merendeel van de bevolking lezen noch schrijven. 

Toegegeven: een'postzegeluitgifte zet het betreffende land 
al dadelijk in een schijnwerper en als zodanig is deze nog te 
aanvaarden, maar een gevoel van zoiets als „reclame" en 
„staatsinkomsten" kan men toch niet van zich afzetten. 

Genoeg hiervan, ik dwaal af en moet dan vrezen, dat mijn 
plaatsje in deze kolommen geschrapt wordt. 

Geheel onlogisch is dit aanloopje niet; ook de uitgiften 
Europa-zegels en die van de Verenigde Naties hebben naast 
de postale bedoeling nog andere redenen, waardoor hun ver
schijning wordt verklaard, namelijk activering en opwekken 
van interesse voor de Europese Beweging en om de werk
zaamheden op velerlei gebied van de VN in het licht te stel
len. Edoch, daar blijft het dan weer niet bij: er zijn heel wat 
landen, voornamelijk in Zuid-Amerika, die „ter ere van de 
Verenigde Naties" (zo heet het tenminste!) postzegels uit
geven, met daarnaast dan nog ongetande series, blokken, her-
inneringsvellen en zo meer; de staatskas vaart er bij dit 
laatste in ieder geval wél bij. 

Ik stel mij voor de volgende onderwerpen aan de orde te 
stellen: voorgeschiedenis; de uitgiften van postzegels; andere 
waarden; speciale enveloppen; bijzondere afstempelingen; 
voor- en meelopers; uitgiften van regeringen in balling
schap en wat dies meer zij. 
Duiven, W. J. A. F. R. VAN DEN CLOOSTER 

BARON SLOET TOT EVERLO. 

SUID-AFRIKA 
Rubriek-redacteur Dr. F. G. E. Nilant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

Die 1 cent seël het nou verskyn op papier sonder water
merk, met verskillende stände van die velnommers op die 
rand van die vel. Dit wys op verskillende drukke, waarin 
daar onderling egter maar min verskilletjies bespeur kan 
word. 

Die 121/ï cent seël het verskyn met 'n ligter groen agter-
grond, waarby ook weer die velnommers op 'n ander plek 
voorkom as wat eerder die geval was. 

Albert Hertzog Toring. Gedurende die afgelope jare het 
die groot middelpunte in Suid-Afrika oorgegaan tot die 
hoë-frekwensie radiosiesteem. Later sal dit tot oor die 
hele land uitgebrei word. Vir hierdie doel moes daar 'n aan
tal radiotorings gebou word, waarvan een na die minister 
van poswese vernoem is: die Albert Hertzog Toring in Jo
hannesburg. Binnekant hierdie toring, wat amper 200 meter 
hoog is, is 'n teekamer ingerig, sodat dit 'n tipiese toeris-
teplekkie geword het. Op 26 November is hier 'n gedenk
steen gele en by hierdie geleentheid is daar ook 'n pos-
kantoortjie geopen, wat 'n eie besondere stempel gebruik. 
Hierdie stempel vertoon die radiotoring in die middel, met 
die naam van die poskantoor en die datum daaromheen. 

Spesiale stempels van die Republiek. Hoewel 'n aantal 
stempels reeds in hierdie rubriek genoem is, laat ons nog 
'n volledige oorsig volg van die besondere stempels wat van
af 31 Mei 1961 in die Republiek gebruik is: 

A. Tydelike geleentlieidstempels, d.w.s. die stempels 
wat 'n spesiale ontwerp het en wat net vir een dag of vir 'n 
paar dae by buitengewone geleenthede in gebruik was: 
1. Pretoriastempel, wat op die Republiekdag 31:V:1961 in 

Pretoria gebruik is, toe ook die nuwe stel posseëls ver
skyn het. 

2. Die J.U.B.I.L.E.X. posseëltentoonstelling van 9 - 1 4 Ok
tober 1961 in Kaapstad. 

3. S.A.N.A.E.: eerste reis na die Suidpoolgebied van die 
skip die R.S.A. 

4. Volkspele in Bloemfontein. 
5. Britse Setlaars Monument Grahamstad, 3 September 

L962. . 
6. P.E.N.A.F.U. posseëltentoonstelling in Port Elizabeth, 

September 1962. 
B. Stempels met spesiale ontwerp wat herhaaldelik of ge-

reëld in die Republik gebruik word: 
1. Die OU S.A.N.A.E. stempel, met Pikkewyn ontwerp. 
2. Die OU Marion stempel, wat die buitelyn van Suid-Afrika 

bo aan wys. 
3. Marioneiland stempel, met landkaart. 
4. Ovale stempels van die industriële jaarlikse tentoonstel-

lings in Johannesburg en Pretoria. 
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5. Stempels by spesiale toeriste piekkies: Tafelberg in 
Kaapstad, Kirstenbosch (Kaapstad), Kangogrotte (Oudts
hoorn). Die Groot Gat (oopdiamantmyn in Kimberley), die 
Voortrekkersmonument in Pretoria en vanaf November die 
Albert Hertzog Tonng in Johannesburg. 

■C. Behalwe hierdie stempels is daar nog veertien mobile 
poskaatore in gebruik. Elkeen van hierdie ryende poskan
tore het sy eie nommer. Die verdeling is as volg: Kaap
stad: nommers 4, 5 en 10, Port Elizabeth no. 3, Bloem
fontein no. 11, Pietermaritzburg no. 14, Johannesburg no. 
1, 2, 8 en 9, Pretoria no. 7. 

D. Die sgn. spreukstempels. Hiervan verskyn daar in 
SuidAfrika niet so dikwels nuwe voorbeelde as wat elders 
die geval is nie. Onlangse stempels op hierdie gebied is: 
„Prevent Bush and Veld Fires/Voorkom Bos en Veldbran
de", „Kom veilig tuis/Get home safely", „Buy South Afri
can/Koop SuidAfrikaans", „Pos Kersfeestpos vroeg/Post 
Christmas mail early". Die meeste van hierdie stempels 
bly beperk tot gebruik in die groot stede Kaapstad, Bloem
fontein, PortElizabeth, Durban, OosLondon, Johannesburg 
en Pretoria. Hülle word vir 'n tijdjiie gebruik, dan terugge
trek, om dan naderhand maar weer hülle verskyning te 
maak. 

leen deze verzamelaarspost is voorzien van het privéstem
pel dat deze club voor de verschillende vluchten laat aan
maken. Het geheel doet enigszins onsympathiek aan, vooral 
als men weet dat van de verzamelaars voor deze eenvou
dige stukken enkele guldens gevraagd wordt. Ik kan mij niet 
aan de indruk onttrekken dat de clubkas (of één of andere 
privékas??) gespekt wordt door dergelijke „grapjes". 

STEMPELS 
Rubriekredacteur Drs. A. 'M. A. van der Willigen 

Laan van Poot 194, 'sGravenhage 

Gelegenheidss tempels 
Ter gelegenheid van de postzegeltentoon

stelling en de ruilbeurs van de jubilerende 
vereniging „Assen" werd op 29 december 1962 
een bijzonder stempel uitgegeven. Het werd 
geplaatst op stukken, gepost in een brievenbus 
die was geplaatst in hotel „Bellevue". 

LUCHTPOST 
Rubriekredacteur R. Tocila, Archimedesplantsoen 9hs AmsterdamO. 

NEDERLAND. Voor de retourvlucht van de KLM van Jo
hannesburg per DC8 is een rood maatschappijstempel ge
bruikt (afbeelding). De post is voorzien van een aankomst
stempel Amsterdam van 24.XI.62. De status van het tweede 
speciale stempel, FIRST FLIGHT/KLM DC8 JET/Ex JO
HANNESBURG in violet is nog niet duidelijk. Met deze 

D.C. 

vlucht zijn zowel op de heen als op de terugvlucht kleine 
hoeveelheden trajectenpost verzonden. Volgens de Aerophi
latelist, orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Aero
Philatelisten „De Vliegende Hollander", is te Brazzaville 
zowel voor de stukken van Johannesburg als voor Amster
dam op de terugvlucht een speciale aanduiding gedrukt. 
Volgens dezelfde bron werd te Zürich post mede gegeven 
voor Kano; dit was voor deze Zwitserse stad een eerste ver
binding per straalvliegtuig naar Kano. De 950 stukken ver
voerd op dit traject zijn voorzien van een privé speciaal 
stempel. 

Als buitenlandse post vervoerd met de eerste vlucht naar 
Johannesburg is nu reeds bekend: België, Oost en West
Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, GrootBrittan
nië, Tsjechoslowakije, Verenigde Naties, Verenigde Staten 
en Zweden. 
KONGO. Volgens mededeling van de Sabena kon men half 
december voor de eerste maal post verzenden van Athene 
naar Leopoldville (voormalig Belgisch Kongo). In beide 
steden zou de post voorzien worden van een speciaal stempel. 
De Griekse heenpost is nog niet terugontvangen, doch de 
stukken uit Leopoldville naar Athene zijn voorzien van een 
speciaal Stempel, enigszins van het bekende Belgische type. 
Vliegtuig, Ie Liaison Aérienne SABENA in ovaal/LEOPOLD
VILLE 14121962/ATHENES. Te Athene werd de post bij 
ontvangst op 15.12.62 gestempeld. 
ZWITSERLAND. Volgens de Aerophilatelist vervoerde de 
KLM op 7.11.62 voor de eerste maal post tussen Zürich en 
Casablanca. De 1250 stukken werden voorzien van een spe
ciaal privéstempel. Zowel deze post als de bovenvermelde 
trajectenpost van de eerste vlucht naar Johannesburg is al
leen verzonden door de filatelistenclub van de Swissair. Voor 
zover men kon nagaan is geen andere post vervoerd. Al

Proefstempels 
Van de te Gouda gebruikte opzetstempelmachine werden 

ons door de 'heren P. A. J. van der Loo, W. Pönitz en Dr. J. H. 
van Westendorp nog afdrukken gemeld van 28 en 29 novem
ber, beide 18 uur, 30 november, 18 en 19 uur, 3 december, 
14, 18 en 19 uur (van deze datum ook op dienstenvelop, dus 
zonder postzegel!), 4 december, 18 en 20 uur, 7 en 10 decem
ber, beide 19 uur. In deze afdrukken is nu echter de volgorde 
der drie regels in het datumstempel: dag i maand, jaar en 
uur. 

Typenraderstempels 
1.11.1962 Hulppostkantoor Randwijk werd poststation. 

15.11.1962 Postagentschap DeventerSpaarpotstraat werd ver
vangen door het postagentschap DeventerRozen
straat. 

1.12.1962 Hulppostkantoor Barendrecht werd vervangen door 
een bijpostkantoor RotterdamBarendrecht. 

3.12.1962 Gevestigd: postagentschap HilversumOostereng
weg. 

2. 1.1963 Opgeheven: poststation Groote Dindt. 
Gevestigd: postagentschap ZwijndrechtSuriname
straat. 
Gevestigd: postagentschap TilburgGasthuisstraat. 

BRIEF UIT LONDEN 
DE N.P.Y.ZEGELS 

Nog voordat de zegels ter gelegenheid van het National 
Productivity Year (afbeelding) op 14 november 1962 uitkwa
men, hadden ze reeds voor twee verrassingen gezorgd. 

Reeds op 16 oktober en op de volgende dag tot 11.00 uur 
werden ze verkocht in het bijkantoor der posterijen te Lewis
ham, Londen S.E.; de verkoop bleek op een misverstand 
van de beheerster te berusten! De zegels waren zelfs nog 
niet als afbeelding door de Britse PTT vrijgegeven! • 
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De tweede verrassing is, dat de laagste waarden, 2'/2d. en 
3d., uitsluitend met kopstaand watermerk gedrukt zijn. Dit 
is om technische redenen gebeurd; na het glanzen moest 
het papier een verdere bewerking ondergaan, waardoor bij 
het drukken het watermerk net andersom kwam te staan. 
De zegels van l/3d. hebben het rechtstaande watermerk; 
bij deze druk was een extra-behandeling niet nodig. 

De ontwerper van deze emissie, Mr. David Gentlemen, 
is een nieuwe ster aan de filatelistische hemel; het is zijn 
eerste emissie. Tot dusver had hij textielstoffen, behangsel
papier, boekomslagen en illustraties ontworpen. 

SCHADELIJKE UITGIFTEN 
De permanente Commissie van de Britse Filatelistische 

Vereniging (B.P.A.) en de Britse Handelarenbond (P.T.A.) 
heeft een verklaring over verschillende lokale uitgiften uit
gegeven, die er geen doekjes om windt! De uitgiften van 
Calf of Man, Carn lar, Herm, Hilbre, Jethou, Lundy, Sanda, 
Commodore Shipping Co. (Guernsey-Sark en Guernsey-
Alderney), worden als overbodig gebrandmerkt. De uitgif
ten zijn merendeels slechts te gebruiken om een plaatselijk 
verkeer te honoreren, dat in sommige gevallen zelfs vrijwel 
uitgesloten is! 

Als voorbeeld wordt genoemd Calf of Man, een eilandje 
waar gedurende de zomermaanden één boswachter woont. 
Het is de vraag, of deze koddebeier behoefte heeft aan een 
serie postzegels en zeer zeker, wanneer deze serie uitgege
ven wordt op de dag, dat hij zijn zomerverblijf op het eiland
je beëindigt en tot het volgend seizoen naar het vasteland 
terugkeert! Het opmerkelijke van al dit maakwerk is, dat 
de plakzegels in Groot-Brittannië zelf vrijwel niet verkocht 
worden. Het voornaamste afzetgebied van al dit maakwerk 
i s . . . Duitsland! Wanneer de Duitse handelaren dit goedje 
niet meer kopen, is het voor de Britse uitgevers, voorna
melijk postzegelhandelaren en eigenaren van eilandjes, spoe
dig met hun „handeltje" gedaan! 

In dit verband is het wellicht aardig te vermelden, dat de 
„Eurostamp-herinneringsvelletjes" op last van de Britse 
PTT vernietigd moeten worden, voor zover ze nog niet ver
kocht zijn. Degenen die deze velletjes reeds ontvangen heb
ben, mogen ze niet verkopen zonder zich bloot te stellen aan 
vervolging wegens het in omloop brengen van reprodukties 
van koerserende postzegels. 

DE TIENDE „STAMPEX" 
Het thema voor de tiende „Stampex"-postzegeltentoon-

stelling, die op 15 maart wordt geopend, is de tiende ver
jaardag van de kroning van Koningin Elizabeth. Het her
inneringsvelletje (afbeelding), dat voor de vierde keer wordt 
uitgegeven, belooft iets bijzonders te worden: een afdruk 
van de | 20 zegel van Hongkong, in originele kleuren. Daar
naast zijn de zes kleuren, die op de zegel zijn aangebracht, 

afzonderlijk gereproduceerd. De uitgifte komt tot stand met 
goedkeuring van de Minister van Posterijen, Hongkong en 
het Kroonagentschap. Het velletje wordt in rotogravure ge
drukt door Harrison & Sons, welke drukker ook de originele 
postzegel heeft gedrukt. Er verschijnt een bijzondere en
velop met eenzelfde afbeelding, terwijl de Britse posterijen 
een gelegenheidsstempel zullen gebruiken. De Nederlandse 
Filatelistische Dienst zal een stand verzorgen, waarop de 
Nederlandse postzegels te bezichtigen zijn. 

DE POSTZEGELS VAN BRITS HONDURAS 
Tussen Mexico in het noorden en Guatemala in het wes

ten ligt Brits Honduras in Midden-Amerika. De oorspronke
lijke bewoners waren de Maya Indianen, die in de achtste 
eeuw voor onze jaartelling reeds hun hoogste trap van be
schaving hadden bereikt. Tijdens zijn vierde reis ontdekte 
Columbus het land in 1502, doch de Spanjaarden werden in 
latere jaren verdreven door Britse kolonisten, tot het Britse 
bezit van dit land in 1667 en 1670 bij het Verdrag van Ma
drid werd erkend. Dit belette de Spanjaarden niet om in 
1798 nogmaals een vloot naar Honduras te zenden om het 
land te heroveren, doch de armada werd vernietigd door 
de kolonisten en een Brits oorlogsschip. 

In 1862 werd Brits Honduras een Britse kolonie en be
stuurd door de gouverneur van Jamaica; pas in 1884 werd 
een eigen gouverneur voor dit land benoemd. 

De eerste postzegels van Brits Honduras waren die var\ 
de emissies 1856 en 1857 van Engeland, vernietigd met stem
pel AO-6; dit duurde tot 1866. De eerste voor dit gebied 
aangemaakte zegels werden gedrukt door Thomas De La 
Rue & Co. in de waarden ld, 6d. en 1/-. De beeltenis 
schijnt gegraveerd te zijn naar die van Koningin Victoria, 
zoals deze op de Britse Florin (het muntstuk van 2/-) voor
komt (afbeelding 1). In 1871 werd de druk van postzegels 
toevertrouwd aan het Kroonagentschap; de zegels van 1872 
vertonen dan ook het watermerk Kroon CC. Er kwamen 
verschillende nieuwe drukken tot stand, terwijl aanvullende 
waarden verschenen. 

Toen in 1888 de munteenheid de dollar werd, werd de 
nieuwe waarde als opdruk op de bestaande postzegels aan
gebracht. In 1891 kwam een nieuwe serie uit, vijf waarden 
van het normale koloniale type (afbeelding 2). Nadat nieuwe 
waarden aan de reeks waren toegevoegd, waaronder de hoge 
waarden in 1899, kwamen de postzegels in 1902 in omloop met 
de beeltenis van Koning Edward VII, ook voor alle waarden 
in de normale koloniale uitvoering (afbeelding 3). Nadat 
verschillende nieuwe waarden aan de serie waren toege
voegd, kwam in 1913 de postzegel met de beeltenis van Ko
ning George V uit. De waarden waren dezelfde als die van 
de vorige emissie. Een bijzonderheid van deze emissie is, dat 
de waarden 1, 2 en 5 cent in 1915 een violette extra dekkleur 
kregen. De reden hiervoor was dat de zending tijdens de 
eerste wereldoorlog over zee werd verzonden en, wanneer 
ze in vijandelijke handen mocht vallen, aldus gemakkelijk 
ongeldig kon worden verklaard. 

De eerste herdenkingszegel verscheen ter gelegenheid van 
de .victorie in 1921 (afbeelding 4). Een nieuw type frankeer-
zegel verscheen in 1922; deze zegels bleven tot 1938 dn om
loop, toen een geheel nieuwe landschapserie verscheen. Al
gemeen wordt deze emissie als zeer geslaagd beschouwd. De 
waarden liepen van 1 cent tot $ 5; ze liep door tot 1953. In 
dat jaar kwam een nieuwe gebruiksserie uit met verschillen
de voorstellingen en het portret van Koningin Elizabeth (af
beelding 5). In de tussenliggende jaren waren inmiddels uit
gegeven victorie in 1946, zilveren bruiloft in 1948, 75 jaar 
UPU (1949) en de kroning van de Koningin in 1953. 

Nadat in 1960 de invoering van een nieuwe grondwet door 
middel van een opdruk op vier waarden was herdacht, teis
terde de orkaan „Hattie" het gebied in oktober 1961 met 
vernietigende kracht. Vooral Belize had het hard te verdu
ren. Een opdruk op vier waarden stelde de filatelisten in 
de gelegenheid aan de opbouw van 't getroffen gebied mede 
te werken. 

De thans koerserende reeks verscheen op 1 april 1962: 
twaalf waarden, wederom van 1 cent tot $ 5, alle met af
beeldingen van vogels en het portret van de Koningin. De 
zegels werden ontworpen door de bekende Amerikaanse vo-
gelschilder Mr. Don. R. Eckleberry. De druk is in meerkleu-
rige rotogravure van Harrison & Sons Ltd. (afbeelding 6 
en 7). 
Londen, 1 januari 1963 CHRISTIAN HOUSTON, A.I.J.P. 
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POST UIT PARIJS 

De kleine lawine nieuwe uitgiften, die voor 1963 in Frank
rijk te verwachten zijn, is reeds — zij het voorlopig — Tae-
kend. Het zullen in totaal ongeveer 36 zegels zijn: 

Zes zegels voor normale frankering: 10 centimes, wapen 
\ a n Troyes, die de groene 10 c.-zegel Moisonneuse zal ver
vangen, en een serie van vijf landschap-zegels Vittel-Var, 
Si int Flour, Moissac en Amboise. 

Hegen toeslagzegels: Dag van de Postzegel (Romeinse 
wat'en). zes beroemde mannen - Amyot, De Marivaux, Da-
viel, Méhul, Vauquelin en De Vigny en twee Rode Kruis-
zegels met fragmenten naar Manet en d'Angers, ter gelegen
heid van het honderdjarig bestaan van het Rode Kruis. 

Verder een 21-tal speciale uitgiften: twee Europa-zegels, 
twee verzetszegels. Plateau de Glières en Crypte des Dé-
portés, vier zegels van groot formaat - twee schilderijen 
(Delacroix an Chagall) en twee kerkramen (Chartres en 
Sainte Foy-de-Couches), vijf zegels gewijd aan de zes landen 
van de Europese Economische Gemeenschap en acht her
denkingszegels - inwijding radiogébouw, honderd jaar gele
den eerste Postconferentie te Parijs, Mont Blanc-tunnel, 
wereldkampioenschappen waterskiën, Caen, bathyscaaf Ar
chimedes, internationale bloemententoonstelling Nantes en 
anti-hongercampagne. 

Gom met anqs 
Bij de zegel van NF 1,— Ie Touquet, die op 3 september 

is verschenen en waarvan de eerste oplage op 11 augustus 
werd gedrukt, blijkt de gom aanvankelijk wit te zijn geweest 
en later lichtgroene gom te zijn geworden, waarschijnlijk 
om in overeenstemming te zijn met de mentholsmaak. Overi
gens schijnt deze proef met „geparfumeerde gom" goed te 
hebben voldaan, want het ligt in het voornemen de 25 c.-
zegel voor het normale binnenlandse briefporto eveneens te 
aromatiseren, en wel met anijs. Deze zegels met anijsgom 
zullen zowel in vellen als in „carnets" verkrijgbaar worden 
gesteld. 

Er gaan hardnekkige geruchter» dat de posttarieven tus
sen de zer landen van de E.E.G. wat meer gelijkgetrokken 
zullen worden. Overbodig is dit niet, want waarom kost bij 
voorbeeld een brief van Amsterdam naar Parijs 30 cent en 
een brief van Parijs naar Amsterdam 37 cent (50 centi
mes)?. 

En dan de grote tentoonstelling PHILATELIC-PARIS-
1964, waarvoor de voorbereidingen al in volle gang zijn. Fi
latelisten met klinkende namen — Berthelot, Faucon, Maret-
te — zijn al bezig plaats (Grand Palais?) en tijd (mei of 
juni?) te bepalen. Er staat iets groots te gebeuren, maar 
het is nog lang geen 1964 en er zal nog heel wat water door 
de Seine moeten vloeien voordat alles in kannen en krui
ken is. 

D. d. V. 

Rubriek-redacteur H. L. J. Weidema, 

lan Vefhstraat 9, Arnhem 

In de nummers 23 en 24 van Der Sammler Dienst schrijft 
dr. A. Kuner „Über die Papiere, Farben und Auflagen der 
Wappen- und Dichterserie der Französische Zone". Deze in 

1945 en 1946 in Parijs gedrukte zegels blijken nogal wat pa
pier- en kleurverschillen op te leveren en dr. Kuner heeft dit 
grondig uitgezocht. 

In nummer 24 van dit tijdschrift worden in „Massnahmen 
zur Sauberhaltung der Philatelie" de maatregelen opge
noemd, die de F.I.P. genomen heeft tegen de schadelijke uit
giften. Ook worden deze besproken door Pierre Seguy in zijn 
hoofdartikel. Voor degenen, die er aan twijfelen of de maat
regelen van de F.I.P. ooit succes zullen hebben, wijst Pierre 
Seguy er op, dat de zegels met meer dan 50 pet. toeslag 
toch maar vrijwel verdwenen zijn. Dit is alleen te danken 
aan de F.I.P. en dit moet ons moed geven op de ingeslagen 
weg voort te gaan. 

Voor de oud-Hongarij e-verzamelaars een artikel van Dipl. 
Ing. O. G. Schaffung over de koperdrukzegels van 1871, in 
aansluiting op een vroegere publikatie over de steendruk-
zegels van deze emissie. 

In de rubriek „Spiegel der Meinungen" komen we een bij
drage van W. H. Staul tegen, getiteld „Suriname — Ein 
Briefmarkenskandal". Voor ons bevat het geen nieuws. 
Eerst een min of meer politieke inleiding, over de Nederlan
ders, die te weinig geld in dit land gestoken hebben en over 
de Duitsers, die er zo geliefd zijn om alles wat de Hernhut
ters voor het land gedaan hebben. Daarna het ten tonele 
verschijnen van de heer Lehmann en- tot besluit een verta
ling van het stukje over de Hammerskjoeld-zegels in het 
novembernummer van 1961 van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. 

Die Briefmarke, het Oostenrijkse Bondsblad, opent met de 
afbeelding en beschrijving van twee bijzondere zegels van dit 
land, namelijk 125 jaar Spoorwegen (Nederland 1964?) en 
Dag van de Postzegel 1962. Deze laatste zegel in een waarde 
van S 3.—, met een toeslag van S —.70 voor filatelistische 
doeleinden, is op 2 december 1962 uitgegeven. Ook België en 
Frankrijk kennen deze zegels, Nederland helaas niet, als een 
zichtbaar teken van de ondeelbare verbondenheid van Post 
en Filatelie, zoals het Oostenrijkse blad het uitdrukt. 

In hetzelfde nummer eerr verslag van de eerste interna
tionale Padvinder-postzegeltentoonstelling te Wenen. Het 
blijkt, dat de jury hier de nieuwe F.I.P.-regels heeft toege
past en verwijdering van enige blokken heeft geëist op straffe 
van diskwalificatie. Bij de prijswinnaars vinden we twee Ne
derlanders: Jhr. W. Six (Haarlem) behaalde de hoogste on
derscheiding van de tentoonstelling, een gouden medaille en 
de ereprijs van de Minister van Handel en Wederopbouw, en 
de heer A. R. Kooger (Amsterdam), een erediploma en de 
ereprijs van de Oostenrijkse Staatsdrukkerij. 

In de Schweizer Briefmarken Zeitung van november twee 
„klassieke" artikelen: „Japan, echt oder falsch", door Otto 
Paul Wenger en „Belgique" door Jean Crustin. Dit laatste 
valt uiteen in twee delen, over een proef van de 1 centime 
groen plaat 5, en een plaatreconstructie van de getande 20 
centimes van 1863. 

„La piece du Mois" is ditmaal een Franse brief met een 
strip van vijf zegels van de 20 centimes Napoleon III, ver
zonden vanuit het paleis van Biarritz naar Geneve op 19 
september 1867 en voorzien van een groen stempel „Cabinet 
de l'Empereur". 

Het blad bevat verder nog vele, meest korte, artikelen 
over actuele filatelistische onderwerpen, waarbij Duits en 
Frans elkaar afwisselen. In de rubriek „Es dürfte Sie in-
teressieren/Vous plait-il de savoir" van Gaudenz Müller, 
lezen we, dat (het tijdschrift?) „Suisse" ontdekt heeft, waar
voor op 24 oktober de UNO-Musée-philatélique-zegels zijn 
uitgegeven. Namelijk om met de opbrengst hiervan een ver
zameling zegels van de Geneefse bureaus te kunnen aanko
pen. Had men geen eleganter oplossing kunnen vinden, 
vraagt de schrijver, dan de verzamelaars een serie postze
gels aan te smeren, die voor algemene frankering niet geldig 
is? 

La Pliilatélie Francaise van november bevat onder de 
titel „Les timbres fluorescents des Pays-Bas" een uitgebreid 
resumé van het Maandbladartikel over dit onderwerp van 
Bondsvoorzitter Bijleveld. In „La presse philatélique ä 
votre service" opent het blad een nieuwe rubriek. De in 
augustus 1962 te Praag opgerichte internationale organisatie 
van journalisten en schrijvers in filatelistische bladen heeft 
een commissie benoemd voor de filatelistische bibliografie. 
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en in het kader hiervan geeft het blad een opsomming van 
pas verschenen filatelistische publikaties, zulks ter voorlich
ting van zijn lezers. Ook in het door Pierre Langlois geschre
ven hoofdartikel wordt op de noodzakelijkheid van deze voor
lichting gewezen ten einde de verzamelaars het verschil tus
sen „speculeren" en „verzamelen" duidelijk te maken. Het 
blad, officieel orgaan van de Franse Bond, dat tot devies 
heeft „unir et instruire" heeft het voornemen hiertoe een 
geheel nieuwe weg in te slaan en roept hiertoe de medewer
king van zijn lezers in. 

Balasse Magazine van november bevat natuurlijk een ver
slag met foto's en opbrengstprijzen van de op 20 oktober 
in Brussel gehouden veiling van een deel van de Burrus-
coUectie. 

In „l'Histoire de la célèbre Maison Stanley Gibbons" vin
den we de levensgeschiedenis van deze oudste, en mogelijk 
ook wel beroemdste, postzegelhandel ter wereld. De stichter, 
Edward Stanley Gibbons, begon zijn handeltje in 1856 in de 
apotheek van zijn vader in de Britse havenstad Plymouth. Na 
het overlijden van zijn vader begaf hij zich geheel in de post
zegelhandel. We lezen het verhaal van de twee zeelieden, die 
in 1863 een baal postzegels kwamen aanbieden, die zij bij 
een tombola in Kaapstad gewonnen hadden. Stanley Gibbons 
betaalde 5 pond Sterling voor de zak, die bijna geheel gevuld 
bleek met de zogenaamde Kaapse driehoekjes. Hij verkocht 
deze weer voor 10 pence per dozijn en 8 shilling per gros 
(144 stuks) en zo leverde de zak hem 500 pond op. In 1865 
verscheen zijn eerste maandelijkse prijscourant als voorloper 
op zijn catalogus in boekvorm, die in 1870 voor het eerst 
uitkwam. In 1874 verhuisde Stanley Gibbons naar Londen en 
hier gingen de zaken zo goed, dat hij in 1890 zijn zaak voor 
25.000 pond verkocht en rustig ging leven. Hij stierf in 1913. 

Zijn opvolger verhuisde naar het adres Strand 391 in Lon
den, waar de zaak nog steeds gevestigd is. „Gibbons Stamp 
Monthly" het huisorgaan van de firma verscheen, filialen 
in New York en Buenos Aires werden gesticht, en enkele 
andere postzegelfirma's werden overgenomen. Enige maan
den geleden had een fusie plaats met de eveneens vermaarde 
firma Wingfield en Co., de buurman aan het Strand, waarna 
de beide winkels tot één verenigd werden. 

In de Luxemburgse Moniteur du Collectionneur lezen we, 
dat een Nederlandse verzamelaar onlangs enige Caritas-ze-
gels van 1927 heeft opgezonden met verzoek om uitsluitsel 
over af^vij kende kleuren. De zegel van 50 centimes is name
lijk groen in plaats van bruin en die van 75 centimes geel 
in plaats van oranje. Dit laatste schrijft men in Luxemburg 
toe aan verbleken in het zonlicht. Voor de verkleuring van 
de eerstgenoemde zegel heeft men alleen deze verklaring: 
Het is mogelijk door menging van rood en groen een bruine 

kleur te maken; door een chemische werking moet de rode 
kleur verdwenen zijn, zodat de groene component overblijft. 

Bijna dertig bladzijden van het nummer zijn gevuld met 
een uitgebreide beschrijving van de Luxemburgse briefkaar
ten, waarbij ditmaal de kaarten uit de periode 1878—1920 
aan de beurt zijn. 

De Banque de Timbre heeft een veiling gehouden van 
Luxemburgse zegels. De kavels met moderne zegels (10 tot 
100 series per kavel) brachten zonder de veilingkosten 58V2 
pet. van de catalogusprijs op. Klassieke zegels uit de tijd 
1852—1882 en betere moderne zegels brachten het tot 133 
pet., dienstzegels zelfs tot 134 pet. Er zal dus volgend jaar 
wel wat in de Luxemburgse catalogus veranderen. 

In Die Sammler Lupe behandelt Karl Rist de post van de 
Chinese bezettingstroepen in Tibet in de jaren 1909—1911 en 
de hieruit voortgekomen opdrukken op Chinese zegels. Horst 
Zemke geeft een uitgebreid overzicht over het verzamelen 
van scheepsstempels in al zijn verschillende vormen. Bij de 
afgebeelde brieven zien we ook een Nederlandse brief, waar
van de zegels afgestempeld zijn met het boordstempel van 
het m.s. „Oranjestad" van de K.N.S.M. 

In de rubriek „Vereintes Europa" worden alle eerstedag-
stempels van de Europa-zegels 1962 behandeld. Tegelijker
tijd worden Europa-dagen aangekondigd, te houden op 18 en 
19 mei 1963 te Gross Gerau in Duitsland, met hierbij de no
dige bijzondere stempels. In nr. 23 van het blad wordt een 
aanvang gemaakt met een artikel „Am Anfang nur Pan
Europa". We gaan hierbij terug tot 1922, toen Graaf Cou-
denhove-Kalergi zijn Paneuropese Beweging stichtte. Pan-
europese congressen zijn gehouden in 1926 te Wenen, in 1930 
te Berlijn en in 1932 te Bazel. Van het eerste congres zien we 
een afbeelding van het hierbij gebruikte stempel. Hoewel de 
grote Franse staatsman Aristide Briand het leiderschap van 
de Beweging had overgenomen, bleek deze toch niet opge
wassen tegen het in opkomst zijnde Duitse nationaal-
socialisme. 

Een door de gebeurtenissen actueel geworden artikel in 
de „Collectors Club Philatelist" (USA) vari november is het 
slot van 'n bijdrage van Howard Lee over ae zegels en stem
pels van Brunei. In dit slotstuk worden de poststukken en 
poststempels behandeld en zien we onder andere stempels 
van Seria. Frank E. Patterson behandelt in zijn verhaal over 
de zegels van Afghanistan ditmaal de luchtpostzegels. 

Ernest A. Kehr vertelt over de Praga 1962. Naast lof heeft 
hij ook nog al wat kritiek. Deze richt zich vooral op het feit, 
dat de jury niet zelf haar voorzitter mocht kiezen, maar dat 
deze door het tentoonstellingscomité werd aangewezen en op 
het voorkomen van een handelaar in de jury, wat tot enige 
onaangenaamheden heeft geleid bij de beoordeling van een 
inzending, afkomstig van een klant van deze handelaar. 

Personalia 

JUBILEUM 
De oudste wekelijkse filalistische ra

diorubriek in de Duitse taal vierde op 
1 december haar vijftiende verjaardag. 
Deze rubriek wordt voortreffelijk ver
zorgd door Pierre Seguy, president van 
de Internationale Vereniging van Fi
latelistische Journalisten. Zijn uitzen
ding, elke zondag te 22.30,' wordt ge
volgd in Duitsland, Lotharingen, Lu
xemburg, Noord-Zwitserland en Oos
tenrijk. Ter gelegenheid van het jubi
leum is een bijzonder stempel gebruikt: 
„15 Jahre philatelistische Sendung im 
Saarländischen Rundfunk". 

Pierre Seguy schrijft onder meer ook 
een maandelijkse brief uit Duitsland in 
het Belgische Balasse Magazine, het
geen vermeldenswaard is omdat deze 

brief altijd zeven alinea's heeft, die 
achtereenvolgens beginnen met de let
ters B, A, L, A, S, S, E. 

A. Boerma 
W. H. GRAVESTEIN 

Het damesweekblad Margriet bracht 
in het eerste nummer van oktober twee 

pagina's in kleurendruk onder de titel 
,.Dierendag op postzegels" uit de ver
zameling van de heer W. H. Gravestein 
te Amsterdam, tandarts van beroep en 
bioloog uit liefhebberij, een van de 
driehonderd (?) beeldfilatelisten in Ne
derland die dieren op postzegels ver
zamelen. 

BOEKENPLANK 
Jaarverslag Nederlands Postmuseum 1861 

Het jaarverslag van het Nederlands Postmuseum 1961 is, 
als altijd, in een keurig boekje vervat. Een nieuwigheid is 
een plastic grammofoonplaatje in de omslag over de uitvin
ding van de telefoon met de geluiden van de verresprekers 
van Reis, Bell en Hughes. Van degenen die in het verslag
jaar schenkingen aan het museum hebben gedaan noemen 
wij: J. W. F. Bunge, drs. W. J. Bijleveld, mevrouw M. J. 
baronesse van Heerdt-Kolff, P. C. Korteweg en G. J. Scheep
maker, allen welbekend in de maandbladkring. Ir. J. M. 
Verloop levert een bijdrage tot het boekje met een geïllus
treerd artikel over de uitvinding van de telefoon. Het mu
seum heeft in 1961 28.000 bezoekers ontvangen. 
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TENTOONSTELLINGEN 
EN RUILDAGEN 

BREDA-BRETEP-1963 

Met het oog op de tijdige selec
tie voor kaderruimte op de 
BRETEP maken wij de eventuele 
inzenders er op attent, dat de 
sluitingsdatum voor aanmelding 
onherroepelijk moet zijn: 31 janu
ari 1963. 

Aanvraagformulieren zijn nog 
verkrijgbaar bij het algemeen se
cretariaat van BRETEP '63: 
A. C. Diepstraten, Karbouwstraat 
50, Breda, telefoon (01600) 3 65 57. 

De datét van de nationale postzegelten
toonstelling „BRETEP" op 10, 11 en 12 
mei 1963 in gebouw Concordia naderen 
met rasse schreden. Met het oog op de 
seizoendrukte, die in april/mei begint, 
raden wij hen diie plannen maken voor 
een bezoek aan deze tentoonstelling in 
groepsverband, aan, het vervoer tijdig 
te regelend Het programma, tevens toe
gangsbewijs, kunt u reeds bestellen 
door ƒ 0,50 over te maken op gironum
mer 844800, ten name van de penning
meester van de Bretep te Breda. Het 
programma wordt dan tegen het einde 
van april reeds toegezonden, zodat men 
van te voren een „kijkprogramma" kan 
samenstellen voor de collecties, die meer 
dan zeshonderd vierkante meter zullen 
beslaan. In het programma zijn de na
men van de deelnemers en hun inzen
dingen opgenomen. 

Deze zeer groot opgezette tentoon
stelling zal gedurende drie dagen het 
mooiste en meest interessante op post
zegelgebied laten zien. U zult de ge
schiedenis van de postzegel in pracht 
en praal kunnen bewonderen. Verschei
dene collecties bevatten onvervang
bare zegels of stukken en zijn van on
schatbare waarde. 

De laatste bijzonderheden over de 
tentoonstelling zullen, behalve in het 
Maandblad, ook door de besturen wor
den bekendgemaakt op de verenigings
vergaderingen. 
Namens de propagandacommissie: 

P. Boonstoppel, 
St. Ignatiusstraat 61, 

telefoon (01600) 3 45 86. Breda. 

MOEDER DES VADERLANDS 

Tentoonstelling in liet Postmuseum. 
Van 14 januari - 14 februari is in het 

Postmuseum, Zeestraat 82, Den Haag, 
een tentoonstelling te zien van postze-
gelontwerpen met de beeltenis van Ko
ningin Wilhelmina. Men wordt hier ge
confronteerd met de wijze waarop de 
kunstenaars, die met de vormgeving 
van onze zegels zijn belast, zich van de 
hun toevertrouwde taak: de weergave 
van het staatshoofd op de postzegel, 
hebben gekweten. Soms wordt de na
druk gelegd op de koninklijke waardig
heid, terwijl een ander maal is getracht 
een welgelijkend portret te geven. Tus
sen deze belde uitersten zijn vele op
vattingen mogelijk. Dit toont de expo
sitie. Niet alleen het tienjarige konin
ginnetje „met hangend haar" naar een 
foto uit 1891 is aanwezig, maar ook het 
omstreden ontwerp van De Bazel bij de 
herdenking van de onafhankelijkheid 
in 1913. Portretten van onze overleden 
landsvrouwe, vervaardigd door bekende 
kunstenaars en al dan niet geïnspireerd 
op de muntbeeldenaar, worden getoond. 
Ontwerpen van Willem van Konijnen
burg, Jan Veth, Mevrouw E. Reitsma-
Valenca, Fokko Mees, Pijke Koch, Sem 
Hartz. 

Eén der meest markante is wel het 
ontwerp voor een koninginnezegel in 
oorlogstijd (1944), vervaardigd door de 
onlangs overleden professor J. B. Ro
mein, waarbij de kunstenaar op on
navolgbare wijze de „Moeder van het 
Verzet" heeft uitgebeeld. 

DAI NIPPON 
De vereniging DAI NIPPON is na een lange periode van 

rust weer actief geworden. Zij is gestart met vijftig nieuwe 
leden, maar nog niet alle leden hebben bericht gezonden, dat 
zij hun krachten weer voor de vereniging zullen inspannen. 
De publikatie van de speciale catalogus van de uitgiften van 
de Republik Indonesia (de met vele handstempels overge-
drukte zegels, van de Japanse bezetting, enzovoort) stuit nog 
op financiële moeilijkheden. Wij doen een beroep op alle ver
zamelaars een bijdrage te geven om het verschijnen van 
deze catalogus mogelijk te maken. Gestorte gelden worden 
bij onverhoopt niet-verschijnen terugbetaald. De zeer uitge
breide catalogus zal ongeveer ƒ 20,— kosten. De stortingen 
zijn géén vooruitbetaling op de catalogus, maar geschieden 
è fonds perdu. Bijdragen worden gaarne ingewacht bij de 
penningmeester: J. J. de Bruin, Scheveningen, postgiro 
62626. 

AGENDA 

van filateHstische gebeurtenissien 

Het Nederlandse Postmuseum 

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

EXPOSITIES: 
- De kunst van de ontwerper. 
- Moeder des Vaderlands: ontwerpen met de 

beeltenis van Koningin Wilhelmina. Van 14 
januari tot 14 februari 1963. Zie ook afzon-
derliik bericht. 

- Keur en kleur. Schatten van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen. 

- De totstandkoming van postzegels in plaat-
druk, boekdruk, rasterdiepdruk en offsetdruk. 

- De postzegels van Cambodja, Canada, China 
(Formosa), Fidzji-eilanden, Finland, Gibraltar, 
Griekenland, Ierland, Israël, Joegoslavië, Ker

kelijke Staat, Laos, Tsjechoslowaklje, Vaticaan
stad en de Verenigde Naties. 

- De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, de schrijf-
Jcunst, de brief. 

- Haagse postmerken. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar. 
1963 

26 januari: 
Hoogvliet. Tentoonstelling en ruilbeurs. De gehele 
dag in het recreatiegebouw aan de Oude Wal . 
Afdeling de Maasmond van Philateiica. 
16, 17 februari. 
Bussum. Jubileumtentoonstelling. Nederlandsche 
Philatelistische Vereeniging „De Verzamelaar" 
25 jaar. 
13-21 april: 
Luxemburg. Internationale postzegeltentoonstel-

iing Melusina 1963. 
26-28 april: 
Velbert. „Jubria"-postzegeltentoonstelling met in
ternationale ruildag op 28 april. 
28 april: 
Keulen. Ruildag, 10.00-18.00 uur. Industrie- en 
Handelskamer. Interphil. 
10, 11 en 12 mei: 
Breda. BRETEP 1963, nationale postzegeltentoon
stelling in Concordia. 
31 mei, 1, 2 juni: 
Utrecht. Jubileumtentoonstelling 
land-lsraél Philatelie tien jaar 
15 augustus-15 september: 
Geneve. Postzegels en PTT-documenten op 
toonstelling „Honderd jaar Rode Kruis" 
Paleis der Exposities. 
7-15 september: 
Istanbul. Internationale tentoonstelling Istanbul 
1963 onder Fl P-patronaat. FlP-congres op 13-15 
september. 

Tivoli. Neder-

ten-
het 
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MAAND 

V ^ Redacteur J Th A Friesen, 

> » ^ Handelstraat 73 II  Hengelo  Tel 7377 

VERENIGDE NATIES 
i8 12 '62 UNTEA zegels 
De zegels van Nederlands Nieuw Guinea met opdruk 

, ,UNTEA" zullen nu ook bij de Verenigde Naties in 
New York verkocht worden, ze kunnen ook per post 
wissel besteld worden voor $ 3,50 per serie van negen 
tien zegels, vermeerderd met de kosten van porto en 
eventueel aantekenrecht Adres UNPA (United Nations 
Postal Administration New York ) 

EUROPA 
ALBANIË 

I 12 '62 Vijftig jaar onafhankelijkheid 
I 1 Vliegende vogel 
3 1 Portret Ismail Qemali 

16 1 Letters BPSH in branding en vogel 

BULGARIJE 
5ii*62 Achtste partijcongres 

1 s Mechanisering landbouw 
2 s Elektrificatie spoorwegtransport 
3 s Zware industrie 

13 s Leidende rol van de partij 
5 II '62 Overdruk oude naar nieuwe waarde 

3 s Gedrukt op 25 s van de serie vijfjarenplan 

DUITSLAND (OOST) 
2 i '63 Nieuwe zegels in gebruiksserie 

25 pf groenblau.w 
30 pf lichtrood 
40 pf blauwviolet 

Portret Walter Ulbricht 
2 I'63 Honderdste geboortedag Pierre Baron de 

Coubertin 

El LIEBENDASF;; 
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^ 999 ë' 
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20 pf rood en grijs Portret van de stichter der moderne 
Olympische Spelen 

25 pf blauw en oker Stadion en Olympische ringen 
15 I '63 Zesde partijdag 
10 pf zwart, rood, oker en geel Vlag, portretten Marx, 
Engels en Lenin en VI 

FINLAND 
De in het vorige nummer gemelde waardeverande 

ringen zijn als volgt 
10 penni, groen Leeuwmotief ■ 
20 penni, rood Idem 
30 penni, blauw Idem 
50 penni, grijsgroen Lammi kerk 
75 penni, grijs Elektrische centrale in Pyhäkoski 
I M grijsblauw Haven in Helsinki 

FRANKRIJK 
3 I '63 Gewijzigde waarde aanduiding zegels Raad 

van Europa 0,20, 0,25 en 0,50 NF Afbeelding gelijk 
aan bestaande zegels, die echter per 31 12 62 niet meer 
verkocht worden 

HONGARIJE 
18 II '62 Serie roofvogels 

30 f bruin, geel en groen Oehoe 
40 f blauw bruin en oker Visarend 
60 f roodbruin, bruingeel en violet Havik 
80 f bruin, groen en violet Dwergarend 
t,— F brum, groen en rood Visarend 
2,— F bruin, groen en violet Gier 
3,— F bruin, geel en violet Steenarend 
4,— F rood, roodbruin geel en blauw Torenvalk 

21 3 '62 Anti hongercampagne van de F A O 
4 d en I sh 3 d Afbeeldingen nog niet bekend 

ITALIË 
2 12 '62 Dag van de Postzegel 

15 1 Afbeelding van oudste en nieuwste postzegel 
8 12 '62 Vaticaans concilie 
30 1 rood en 70 1 blauw Reproduktie schilderij neder 
daling van de Heihge Geest uit 586 na Christus 

10 12 '62 Honderd jaar , Corte dei Conti" 
30 1 groen Standbeeld Cavour 

Ll5 
OORNAIA: 

iDELFRANCOBOLLOi 

ROEMENIË 
12 10 *62 Vierde jaarbeurs 

0,05 1 bruin, zwart, groen, olijf en zalmkleur Hand 
werkar tl kelen 

o,ld 1 grijsgroen, zwartgroen, oranje en violet Voe 
dingsmiddelen 

0,20 1 grijs, rood, oranjegeel en groen Chemische 
Produkten 

0,40 1 blauw, geel, grijsgroen en zwart Porcelein 
0,55 1 groengeel en blauwgroen Lederwaren 
0,75 1 olijf, zwart en blauw Textiel 
I,— 1 rood violetbruin, geelgroen en zwart Meubelen 
I 20 1 rose grijsgroen, blauwgroen en cherryrood 

Elektrische apparaten 
I 55 1 groen, grijs groenzwart rose en geel Huishou 

delijke artikelen 
1,60 1 (luchtpost) Tentoonstellingsgebouw 

10 I '63 
I , 2, 3, 4, 5 
nog niet bekend 

SAN MARINO 
Serie , Oude schepen' 

10, 30, 60, 70 en 115 1 Afbeeldingen 

SPANJE 
1311 '62 Vervolg wajwDsene 

5 p Wapen Cadiz 

SOVJETUNIE 
17 II *62 Eer aan Togolok Moldo 

4 1 Portret van de dichter uit Kirgizië 
17 II '62 Tweehonderdvjjftigste geboortedag Sajat

Nova 
4 k Portret van de Armeense dichter 

17 II '^2 Veertigste verjaardag stichting U S S R 
4 k Kaart van Sovjet Unie en hamer en sikkel 

17 II '62 Lancering Mars satelliet 
10 k violet en rood Raket raakt los van de grond 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Vijfenveertigste verjaardag Oktober 7 II '62 

revolutie 
30 h zwart en blauw en 60 h zwart en rood Schip 
Aurora 
30 h blauw en rood Ruimtevaarder en arbeider 
60 h Portret van Lenin 

4 12 '62 Twaalfde partijdag 
30 h geel en bruinviolet Gestileerde bouwkraan 

geel en blauw Landbouwprodukten 
rood en zwart Industriegebied en ster 
'62 Serie kevers 
roodbruin, blauw, groen en zwart Calosoma 
sycophanta 

30 h groen, rood, geel en zwart Pyrochroa coccinea 
60 h olijfgroen, lichtbruin, roodbruin en zwart Luca 

nus corvus 
1 k blauw, bruin, groen en zwart Dytiscus mar 

gmalis 
1,60 k bruin, groen grijsblauw en zwart Rosalia 

alpina 
2 k bpuin, groen, blauwgrijs en zwart Carabus 

intricatus 

40 h 
60 h 
15 12 
20 h 

( ( SMIS/ M\ ^ NsKo ; 

ZWEDEN 
1012 '62 Tweede serie Nobelprijswinnaars 

25 o (drie verschillende tandingen) rood Christian 
Mattias Teodor Mommsen (1817 1903) en Sir 
Ronald Ross (1857 1932) 

50 ö blauw Hermann Emil Fischer (1852 1919). 
Pieter Zeeman (1865 1943), Hendrik Antoon 
Lorentz (1853 1928) 

BUITENEUROPA 
AFGHANISTAN 

9 9 '62 Dag Hammerskjoeld 
2 plus 20, 5 plus 20, 20 plus 10 20 plus 15, 20 plus 25, 
20 plus 50, 20 plus 75, 20 plus 100 p Ook twee blokjes, 
alles op UNESCO zegels 
24 10 '62 Dag van de V N 
I , 2, 3, 4, 5, 75, 100 en 125 p Blokje 400 p V N 
gebouw. Vlaggen V N en Afghanistan 

Zegels en blokje zowel getand als ongetand 

ARGENTINIË 
24 II '62 Vijftig jaar U P A E 

5,60 p Embleem van Spaans Amerikaanse Postume 

AUSTRALIË 
12 3 '63 Vijftig jaar stichting Canberra 

5 d Wapen van Canberra en portret van de architect 
Walter Hurley Grif f in 

BOLIVIË 
Serie ter ere van het leger 

400 b Infanterie 
500 b Cavallene 
600 b Artillerie 
2000 b Genf e 
Luchtpost 600 b 
1200 b en 5000 b 
2000 b Luchtfotografie 

Parachutisten 
Vliegende bommenwerper 
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BRAZILIË 
24io'62. Eenenvijftigste interparlementaire con

ferentie . 
lo er. Gebouwen met torens en grote cijfers , , 5 i " 

i2n '62 . Bezoek president Kennedy aan Brazilië. 
8 en 21 er. Afbeeldingen nog niet bekend. 

i9 n '62 . Vijftig jaar U.P.E.A. 
8 er. U.P.E.A.embleem en wereldbol met vleugels. 

BOEROENDI 
3110'62. Dag Hammerskjoeld. 
Opdrukken op zegels „Technische samenwerking": 

3,50 op 3 fr.;6,5o op 3 fr.; 10 fr. op 3 fr. Zowel op 
zegels met Nederlandse als met Franse tekst. 

CANADA 
42'63. Vervolg nieuwe gebruiksserie. 

I en 4 e. Portret van Koningin Elizabeth. 

CAYMAN EILANDEN 

VA 
2811 

d 
d 
d 

2V2 

62. Nieuwe gebruiksserie. 
Inlandse papegaai en portret Koningin Elizabeth 
Inlandese zeilboot en portret. 
Orchidee: Schomburgkia Thomsoniana en 
portret. 
Kaart van de eilanden en portret. 
Visser die net uitwerpt en portret. 

3 d. Strand met zwemsters en portret. 
4 d. Groene schildpad en portret 
6 d. Schoener van deze eilanden en portret. 
9 d. Visser met koningsvis. 

Kamhagedis en portret. 
3 d. Zwembad met palmen en portret. 
9 d. Verschillende watersporten en portret. 
Fort George en portret. 
Wapen van de eilandengroep en portret. 
Portret Koningin Elizabeth. 

I sh, 
I sh. 
I sh. 
5 sh. 

10 sh. 
(. I,

2 8 

8 
10 

f. 
f. 

i  i 
4 
4 
8 
8 

10 
zo 
20 
2 0 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
ii2'62. Nationale feestdag. 

25 f. Portret van president David Dacko. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
:i '62. Vijftig jaar onafhankelijk Albanië. 
Landkaart Albanië en soldaat met geweer. 
Vlag Albanië en kind met bloemen. (Nummers 
318 en 319). 

2'62. Wetenschapsmensen uit het oude China. 
Portret Tsai Lun (overleden 121 na Christus). 
Papierfabricage in vroeger tijdeu. 
Portret Sun Ssomiao (581682). 
Sun werkt aan medische wetenschap. 
Portret Shen Ko (10311095). 
Geologie, Shen doet opmetingen. 
Portret Kuo Shouchia (12311316). 
Astronomie. Instrument door Kuo ontwikkeld. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
112'62. Nieuwe gebruikszegels. 

0,40, 2,— en 4,50 $. Toren van Kimmen Chu Kwang. 
712'62. Vierde verjaardag ,,4H'* club. 

0,80 %. Jongeren aan het werk met op achtergrond 
boerderij en embleem , ,4H"club. 

3,20 $. Embleem van de , ,4H" ^lub. 
Ook blokje met beide zegels ongetand. 
i6i2'62. Negentig jaar koopvaardijvloot. 

0,80 $. Schip op zee. 
3,60 $. Vlag en schip op zee. 

COSTA RICA 
Overdrukken op bestaande zegels; alleen waarde ■ 

wijziging. 
Op Yvert luchtpost 227 de waarden: 10, 25 en C 0,10. 
Op Yvert luchtpost 280 de waarde 85 e. 
Op fiscaal 2 c.: 25, 35» 45 en 85 e. 

■ CYPRUS 
28 I  '63. Europa zegels. 

10, 40 en 150 m. Gelijk aan gemeenschappelijke uitgave 
van Europese landen in september 1962. 

FIDZJI EILANDEN 
312'62. Resterend gedeelte nieuwe gebruiksserie. 

I , 1% en 2 ^ d. Portret Koningin Elizabeth. 
3 d. Portret Koningin Elizabeth in militair uniform. 
1 sh. 6 d. Symbool van datumgrens over deze eilanden 

en portret Koningin Elisabeth. 
2 sh. Portret Koningin en bloem: Dendrobium pra

sinum. 
5 sh. Portret Koningin en oranje duif op tak. 

FILIPPIJNEN 
i5 i i  '62 . Tweede eeuwfeest opstand Diego Silang 

Ilocos. 
20 c. Overdruk op zegel 25 c. Antonio Luna. 

3011'62. Vervolg serie beroemde mannen. 
30 c. Rajah Soliman, Koning van Manila. 
30i2'62. President Rizal en sport. 
6 + 4 s. Dr. José Rizal schaakt. 

30 f 5 s. Dr. José Rizal schermt. 

FRANSE GEMEENSCHAP 
Gemeenschappelijke uitgave Telstar; dezelfde uit

NIEUW CALODONIË 
4i2'62. 200 f. Gedeelte aardbol en Telstar. 

COMOREN 
5i2'62. 25 f. Gelijke zegel. 

POLYNESIÊ 
5i2'62. 50 f. Gelijke zegel. 

SOMALIKUST 
92'63. 20 f. Gelijke zegel. 

WALLIS EN FUTUNA 
512'62. 12 f. Gelijke zegel. 

GABON 
2 ^ 

ao f 
10 

0,50 
0,50 

I 
I 
2 
2 
5 
1 

10 
10 
2 5 
2 5 

 I I '62. Herinnering aan kapitein 
Portret van de Franse militair en 

Ntchorere. 
vlaggen. 

.62. Nieuwe portzegels, vruchtenmotieven. 
Ananas. 
Mango vrucht. 
Mandarijnen. 
Avogadopeer. 
Grapefruit. 
Cocosnoot. 
Sinaasappel. 
Papayavrucht. 
Broodboomvrucht. 
Indiaanse peer. 
Citroen. 
Bananen. 

De zegels zijn driehoekig van formaat en gelijke waar 
den zijn samengedrukt. 

GUINEA 
15II  '62. Ruimtevaartserie. 

40, 50, 100 en 200 f. Luchtpostzegels met twee duiven; 
een met enveloppe en een met tak in bek, overgedrukt 
met ,,La conquête de l'espaee", en model ruimte
vaartuig. 

HAITI 
i9 i i  '62 . Wereldtentoonstelling Seattle (Washing

tonU.S.A.) 
10, 20, 50c., I g . , gewone post; 50 c , i,— en 1,50 g. 
luchtpost. Ruimtenaald en globe. Bovendien blokje 
met zegels van i,— en i ,50 g., ongetand. 

INDIA 
3i2*62. Negentiende internationaal oogheelkundig 

congres. 
15 np. Afbeelding nog niet bekend. 

IRAN (PERZIË) 
Tweede verjaardag zoon van Sjah. 

6 en 14 r. Kind biedt zoon van Sjah bloemen aan. 

ISRAËL 
26i2'62. Rode Zeevissen. 

0,03 Ijf. Heniochus acumincutus. 
0,06 l£. Chaetodon lunula. 
0,08 I£. Prerois volitans. 
0,12 I£. Holacanthus Imperator. 

26i2'62. Vijfentwintig jaar Centrale Israëlactie. 
0,20 I£ . Afbeelding niet bekend. 

26i2*62. Dr. Janusz Korezak. 
0,30 I£. Afbeelding niet bekend. 

KOREA (NOORD) 
207'62. Aanvullende waarden gebruiksserie. 

5 ch. Radiaalboormachine. 
10 ch. Rijdende boor voor tunnel. 

207'62. Serie kunstvoorwerpen. 
5 ch. Inktpot. 

10 ch. Borstelhanger. 
10 ch. Hutkoffer. 

58'62. Tweede eeuwfeest geboorte Jung Da. Sen 
5 ch. Portret van deze wijsgeer^ 

LIBANON 
Beglnii*62. Aanvullende waarden serie vruchten. 

0,50 p . Kersen. 
I P Vijgen. 

10 p . Rozijnen« 

LIBERIA 
i9 i i  '62 . Nieuwe regeringsgebouwen. 

5 e. Ministerie van Financiën. 
10 o. Afdeling inlichtingen. 
15 c. Gebouw volksvertegenwoordiging. 
Luchtpost: 12 c. gelijk aan 15 e. gewone post. 50 c. 
gelijk aan 10 c. gewone post. 

MADAGASCAR 
7i'63. Internationale tentoonstelling Tamatave. 

25 f. Fabriek, wereldbol met contouren van Madagas

MALI 
24ii '62. Telstar. 

45 f. bruin, violet, rood en bordeaurood, 55 f. violet, 
bruin, geel en groen. Aardbol, Telstar en televisietoestel 

MAROKKO 
i7i2'62. Dag van de Postzegel. 

0,20, 0,30 en 0,50 d. Afbeeldingen nog niet bekend. 

MAURETANIË 
24i2'62. Eerste verjaardag congres Unite. 

25 f. Aantal mannen en vrouwen met banier. 

NICARAGUA 
2211 '62. Wapenserie. 

2 c. Wapen Nueva Segovia. 
3 e. Wapen León. 
4 c. Wapen Managua. 
5 c. Wapen Granada. 
6 c. Wapen Rivas. 

30 c. gelijk 2 e. 
50 c. gelijk 3 c. 

1 C. gelijk 4 c. 
2 C. gelijk 5 e. 
5 C. gelijk 6 c. 

OPPER VOLTA 
II12'62. N euwe gebruikszegel. 

100 f. Postkantoor Ouagadougou. 

23 



13 ' W » l } 

PAKISTAN 
i i - i2- '62. Zestiende verjaardag U.N.I.C.E.F. 

13 p . Injectiespuit, fles, boek en speelgoed. 
40 c. Zelfde afbeelding, bijna onzichtbaar door zware 

opdruk UNICEF. 

REUNION 
io-l2-'62. Rode Kruis-zegels. 
Gelijk aan Rode Kruis-zegels van Frankrijk, alleen 

met opdruk C.F.A. 
2-1-'63. Ruimtevluchten. 

De zegels van Frankrijk ruimtevaart en Telstar ook 
met opdruk C.F.A. 

RIOEKIOE EILANDEN 
io-i2-*62. Nieuwjaarszegel. 

lYi c. Geweven kleed met voorstelling konijn bij water. 

SIERRA LEONE 
i-i-*63. Nieuwe gebruiksserie, bloemen. 

Yi d. Hoemanthus Multülorus. 
z d. Randia Maculata. 

lYi d. Stereospermum Kunthianum. 
2 d. Thunbergia Alata. 
3 d. Sesamum Indicum. 
4 d. Hibiscus Mutabilis. 
6 d. Glonosa Superba. 

I sh. Crinum Ornatum. 
1 sh. 3 d . Clitoria Ternatea. 
2 sh. 6 d Cleodendron Thomsonae. 
5 sh. Honchenya Ficifolia. 

10 sh. Plumbago Aunculata. 
£ 1. Spathodea Campanulata. 

SIERRAIEONE 

SPAANSE KOLONIËN 
23-n- '62. Dag van de. Postzegel. 

FERNANDO POO 
0,15, 0,35 en I,— p. Vliegtuig, trein, boot en embleem; 
Inlandse postbode. 

0,15, 0,35 en I,— p. Inlandse postbode; Twee handen 
met gevleugeld wiel. 

RIO MUNI 
0,15, 0,35 «n I,— P- Gorilla; buffel. 

SAHARA 
0,15» 0,35 en I,— p . Zwarte en witte geit; kudde scha
pen. 

SYRIË 
12 -II - '62. Gebruikszegels. 

200 en 300 p . Gedeelte graf Koning El-Zaher Pepars. 

TUNESIË 
20-ii- '62. Herdenking Aboul Qasim Chabbi 

{1909-1934). 
15 m. Portret van de dichter. 

7-i2-'62. President Bourguiba. 
20, 30 en 40 m. Portret van president. 

7-12-'62. Telefooncentrale 
5. 10, 15, 50, 100 en 200 m. Diverse onderwerpen bij 
telefooncentrales. 

VENEZUELA 
3i-io-'62. Honderd vijf tig jaar onafhankelijkheid. 
In aansluiting op de zegels uitgegeven op 11-6-'62 

ook een blokje. Waarden niet bekend 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
15-12-'62. Tweede zegel in serie „Schone kunsten" 

4 c. bruin en blauw. Schilderij ,.zeegezicht" van Wins-
low Homer. 

VIETNAM n*JOORD-> 
io-io-'62. Voedzame plajiten. 

1 xu. Aardnootplant. 
4 xu. Bonenplant. 
6 xu. Zoete aardappelplant. 

12 xu. Maïsplant. 
30 xu. Maniokplant. 

28-ii- '62. Serie veeteelt. 
2 xu. Pluimvee. 

12 xu. Varken. 
12 xu. Os. 
12 xu. Buffel. 

VIRGIN EILANDEN 
io-i2-*62. Waarde aanduiding in Amerikaanse 

dollars. 
Serie Yvert 113-125 kreeg de volgende opdrukken: 

Ï4 c. wordt I c . ; I c. wordt 2. ; 2 c. wordt 3 c.; 3 e. wordt 
4 c.; 4 c. wordt 5 . ; 8 c. wordt 8 c.; 12 c. wordt 10 o.; 
24 c. wordt 12 c. ; 60 c. wordt 25 c.; $ 1,20 wordt 70 c. ; 
$ 2,40 wordt $ 1,40; f 4,80 wordt S 2,80. 

YEMEN 
Na 4e onlusten is een postzegeloorlog uitgebroken: 

Volgelingen van de Imam voorzien bestaande zegels van 
de opdruk: ,,Free Yemen fights for God, Imam and 
Country''. De opstandelingen drukken op dezelfde 
zegels in het Arabisch: „Yemen Arabische Republiek". 
Egypte levert een onafhankelijkheidszegel, terwijl in 
Groot-Brittannië een serie vogelzegels in de maak is. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustra
ties danken wij, naast de verschillende postadministra-
ties, de heren M. van Everdingen in Abadan, M. J . 
Koolbergen in Amstelveen en T. Wiegman in Enschede. 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van 
Spanje, Midden- en Zuidamerikaanse en Aziatische 
landen — die de actualiteit van deze rubriek kunnen 
vergroten, houden wij ons van harte aanbevolen. 

Inferessante brief van na 
de tweede wereldoorlog 

De hierbij afgebeelde brief is verzonden uit Auckland in 
Nieuw-Zeeland (I), op 21-2-1947 en gericht aan Captain J. 
Bonington, gouverneur van het eiland Karpathos van de 
Dodecanesos in de Egeïsche Zee. De brief kwam in Athene 
aan, waar hij automatisch met het Atheense luchtpoststem
pel werd afgestempeld op 23-3-1947 (II). Vandaar bereikte 
hij op 27-3-1947 het eiland Rhodos en werd daar afgestempeld 
met het Italiaanse stempel Rodi Egeo (III). Van Rhodos 
ging deze brief naar het eiland Karpathos, waar hij werd af
gestempeld op 30-3-1947 met het Britse bezettingsstempel 
Carpathos Dodecanese (IV). 

Daar de geadresseerde inmiddels was overgeplaatst, werd 
de brief terruggezonden naar de B.M.A. (British Military 
Administration) Rhodos. Het eiland was echter op 1-4-1947 
in Griekse handen overgegaan en daarom werd de brief 
op 4-4-1947 op Rhodos afgestempeld in Griekse letters. Kolo
nel Bonington bleek te zijn overgeplaatst naar het eiland 
Kalymnos en de brief werd daarheen gestuurd. Ook dit eiland 
was inmiddels op 1-4-1947 in Griekse handen overgegaan en 
de brief werd daar op 7-4-1947 met het Griekse stempel af
gestempeld (VI). 

Op de brief ziet men duidelijk de opeenvolging van bezet
ters van deze eilanden: Italianen, Britten en Grieken. 
Zwolle. H. J. VAN WIECHEN. 

^P7y\/A/ CmRLES J. ßmNCTON 

tl.2. *7 

^ ' 
N 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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MEDEDELING V A N DE RAAD V A N BEHEER 

Commissie van Redactie (Arbitrage) 
In de in februari 1950 gesloten overeenkomst tussen het 

Maandblad en de Nederlandse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen, werd ingesteld een „Commissie van Redactie" van 
drie leden, waarvan één steeds zou zijn een van de 
Bondsafgevaardigden in de Raad van Beheer. 

Later werd deze commissie omgedoopt in „Arbitrage
commissie". Haar taak werd het oplossen van eventuele ge
schillen tussen de hoofdredacteur en de auteurs. Daar deze 
commissie — gelukkig — slechts in uitzonderingsgevallen 
in werking kwam was de situatie ontstaan dat zij nog slechts 
uit twee leden bestond, die geen van beiden meer Bondsaf
gevaardigde waren. De Nederlandse Bond heeft thans in 
deze lacune voorzien door de benoeming van de heer 
J. J. Jonker te Eindhoven in deze commissie. De andere 
twee leden zijn de heren J. Poulie te Blaricum en J. H. 
Spoorenberg te Breda. 

Secretaris Raad van Beheer. 

series van elf waarden per-dag produceren; doordat de toe
stemming van de UNTEA voor deze opdrukken zeer laat 
kwam, kon geen voorraad vooraf aangemaakt worden, ook 
niet in Nederland. Èr wordt dagelijks naar behoeften bijge
drukt. De 2 cent-zegel (48.000) is uitverkocht; ook de 2 gul
den-zegel (60.000) en na 1.11.'62 ook de 80 cent-zegel (30.000). 
Getaxeerd wordt dat slechts 8.000 exemplaren van de 2 cent
zegel in handen van de opkopers zijn gekomen. 

De oplaag in Nieuw-Guinea gedrukt, wordt met de hand 
ingelegd: opdrukverschuivingen zijn niet te vermijden. 

Een nieuwe oplaag van 150.000 stuk"s van alle waarden 
(negentien stuks) wordt in Haarlem gedrukt. Hiervan gaan 
50.000 series naar Nieuw-Guinea en 100.000 series zullen on
der verantwoordelijkheid van de V.N. in New York verkocht 
worden, tegen $ 3,50 per serie. In hoeverre daarbij de han
del ingeschakeld wordt is nog niet bekend. 

Een persbericht van dezelfde strekking is reeds eerder 
voorbereid en doorgegeven. 

Tweede secretaris, 
J. J. Jonker. 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

MEDEDELINGEN V A N HET BONDSBESTUUR 

Op zaterdag 19 januari 1963 houden de zuidelijke vereni
gingen een filatelistendag in het kasteel te Hoensbroek. 

Van de I.V. „Pbilatelica" is het volgende per 21 novem
ber 1962 gedateerde schrijven ontvangen: 

„Verwijzend naar onze brief nr. 371/62 van 11 september 
1962 en in antwoord op uw brief van 28 oktober jl. bericht 
ik u, dat op onze algemene vergadering van 17 november 
1962 het besluit om uit de Bond te treden, is goedgekeurd 
met 2362 stemmen voor, 1486 stemmen tegen en 375 blanco 
stemmen. Inmiddels verblijve, Hoogachtend", w.g! D. O. 
Kirchner, secretaris. 

De voorzitter vertegenwoordigde de bond op 25 november 
1962 op het Congres te Mechelen van de Koninklijke Lands
bond der Belgische Postzegelkringen. 

Over de op Bondsinitiatief tot stand gekomen televisie-uit
zendingen zijn aan de N.C.R.V. inlichtingen gevraagd, onder 
andere over de opgegeven sprekers. 

Over de loketprijs van de zegels der Nederlandse Antillen 
zijn nog geen definitieve mededelingen te doen; het ant
woord van PTT wordt afgewacht. 

UNTEA-ZEGELS 

Met het Gouvernement van West-Nieuw-Guinea, met de 
„United Nations Temporary Executive Authority" 
(UNTEA) en met het bestuur van de Filatelisten-Vereniging 
Nederlands Nieuw-Guinea is in de afgelopen maanden een 
uitvoerige correspondentie gevoerd op initiatief van de 
Bondsvoorzitter. De voornaamste gegevens hieruit volgen: 

De landsdrukkkerij te HoUandia kon slechts vijfduizend 

AANNEMING ALS BONDSLID PERSONEELSVERENIGING 
ENERGIA 

In het septembernummer van het Maandblad is de aan
melding voor het lidmaatschap van de Bond gepubliceerd 
van de Personeelsvereniging „Energia", afdeling Filatelie. 
„Energia" is de personeelsvereniging van het Gemeente 
Elektriciteitsbedrijf te Amsterdam. 

Zoals te verwachten was zijn er geen bezwaren tegen deze 
aanmelding binnengekomen en het Bondsbestuur heeft in 
zijn laatste vergadering deze kandidaat als lid aangenomen. 
Het lidmaatschap gaat in op 1 januari 1963. Secretaris van 
de vereniging is J. G. Kuipers, Kwintsheulstraat lO-II, Am
sterdam-W. 

Wij verheugen ons van harte over deze nieuwe aanwinst 
en heten de Afdeling Filatelie van de P.V. „Energia" van 
harte welkom in onze kring. 

E. J. de Veer, 
Eerste secretaris. 

BEKERTOERNOOI 

De 51ste Filatelistendag wordt op 11 mei 1963 te Breda 
gehouden. In de voormiddag begint het Bekertoernooi. Het 
Bondsbestuur roept gegadigden op voor deelneming aan dit 
toernooi. De voordrachten moeten dienen tot het bevorde
ren van het verzamelen van postwaarden en moeten, vol
gens het reglement, bij voorkeur van wetenschappelijke aard 
zijn. Ze mogen niet langer dan twintig minuten duren. Zij, 
die een voordracht wensen te houden, gelieven dit vóór 
1 april 1963 op te geven aan de Bondssecretaris, E. J. de 
Veer, Stooplaan 42, • Dordrecht. Bij deze aanmelding dient 
het onderwerp van de lezing te worden vermeld. 
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Ook op deze 51ste Filatelistendag wordt een rijk program
ma afgewikkkeld. Om niet in tijdnood te geraken is een 
juiste tijdindeling een eerste vereiste. Deelnemers dienen 
de genoemde datum dus als de uiterste te beschouwen. 

Bondssecretaris. 

WAUER-MEDAIUE 

Door toekenning van de Waller-medaille met diploma wor
den diegenen geëerd, die zich verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de filatelie in het algemeen en (of) voor de Nederlandse 
feond in het bijzonder. Toekenning van deze medaille ge
schiedt door het Bondsbestuur. De bij de Bond aangesloten 
verenigingen kunnen voorstellen doen tot toekenning van 
deze medaille en wel uitsuitend schriftelijk en met redenen 
omkleed. Verenigingen die een voorstel tot toekenning van 
de Waller-medaille willen doen, moeten dit uiterlijk 31 maart 
indienen bij de Bondssecretaris, E. J. de Veer, Stooplaan 42, 
Dordrecht. 

Bondssecretaris. 

COUECTIEVE VERZEKERING V A N RONDZENDINGEN 

Op onze laatste Algemene Vergadering is de vraag gesteld, 
of het mogelijk is het rondzendverkeer der aangesloten 
verenigingen collectief te verzekeren. Ook werd er gevraagd, 
wat een dergelijke verzekering eigenlijk beoogt en wat zulk 
een verzekering inhoudt. 

We willen trachten hier in 't kort weer te geven aan welke 
eisen zo'n transactie moet voldoen om in voorkomende ge
vallen ook effectief te werken en mede hoe assuradeuren 
daarover denken. 

De dekking gaat in de regel reeds in bij aankomst der 
zegels bij en tijdens het verblijf daarvan ten huize van de 
commissaris (directeur/administrateur) van het rondzend
verkeer der vereniging en verder naar de sectiehoofden 
(afdelingen) en de leden, alsmede de leden onderling. Ook 
de retourzendingen der vereniging aan de respectieve 
eigenaren (inzenders der boekjes) vallen hieronder, voorzo
ver het voor risico van de vereniging gebeurt. 

Gedekte gevaren: 
1. Tgdens het vervoer per aangetekende post. 

Alle schaden, inclusief diefstal, vermissing en niet-uitle-
vering, overeenkomstig de bij waardezendingen gebrui
kelijke condities. (Van belang is hier, dat alle postzendin-
gen aangetekend moeten lopen, daar anders de verzeke
ring niet geldig is; dus niet per bode of besteldienst). 

2. Tgdens vervoer door bestuursleden of leden. 
Schaden en verliezen welke een gevolg zijn van een onge
val overkomen aan de persoon, die de postzegels vervoert. 

(Hier geldt vooral, dat van een doorzending der zegels 
het desbetreffend bestuurslid moet worden verwittigd, op
dat deze te allen tijde kan nagaan waar een zending zich 
bevindt! Nog maar al te vaak komt het voor, dat de deel
nemer a/h rondzendverkeer de bijgevoegde kaart niet in
zendt). 

3. Verblqf ten huize van de bestuursleden of leden en in liet 
verenigingslokaal. 
Brand-, storm- en waterleidingschade en verdere scha
den, meei* genoemd de uitgebreide gevaren, exclusief mo
lest zoals gedekt op de Amsterdamse- of Rotterdamse 
beurspolis; de schaden in de regel beperkt tot gehele 
boekjes en/of gehele portefeuilles; diefstal echter alleen 
na inbraak. 

Teneinde een inzicht te verkrijgen over het totaal te lopen 
risico, zal de assuradeur doorgaans een maximumwaarde 
per zending willen vernemen van bij voorbeeld ƒ 500,— of 
ƒ 1000,— en zal soms een „eigen risico" van ongeveer ƒ 10,— 
of ƒ 25,— per zending worden opgelegd, dat wil zeggen dat 
schaden beneden dit bedrag niet voor vergoeding in aan
merking komen en dat bij een grotere schade deze som in 
mindering wordt gebracht op de vergoeding. Men zal licht 
kunnen begrijpen, dat een maximumwaarde van ƒ 1000,— 
per zending een hogere premie verlangt dan een waarde 
van ƒ 500,—. Ten huize van de commissaris (directeur/ad
ministrateur) der rondzendingen kan dikwijls meer dan 
één zending aanwezig zijn en zal het bedrag aldaar be
rustend veel hoger worden bepaald, bij voorbeeld plm. 
ƒ 3000,— tot ƒ 4000,—. 

Ook de frequentie der zendingen per jaar, en het aantal 
gelijktijdig in roulatie, zullen mede bepalend zijn om de 
waarde van het totaal bij benadering vast te stellen. Deze 
„waarde" wordt in de regel uitgedrukt m de vastgestelde 
verkoopprijzen, eventueel onder aftrek van de door de vere
niging vastgestelde commissie — doorgaans 10 pet. — maar 
soms ook tegen een bepaald percentage van een met name 
genoemde catalogus, bij de Yvert & Tellier meestal 30 pet. 

Het zal de lezer duidelijk zijn, dat van een c o l l e c t i e -
V e verzekering van rondzendingen door een groep vereni
gingen tegelijk of in Bondsverband geen sprake kan zijn om
dat dit een Zeer uiteenlopend belang is van elke vereniging 
afzonderlijk. 

Hierbij zij nog aangestipt, dat over het algemeen de accep
tatie van verzekeringen op postzegels in assurantiekring 
soms niet bepaald „willig" is, zulks met het oog op de dik
wijls moeilijke en ingewikkelde vaststelling van schaden bij 
postzegelwaarden. 

Mochten zich moeilijkheden bij het onderbrengen van de 
verzekering van uw vereniging voordoen, dan is het Bonds
bestuur gaarne bereid u advies te geven. 

Het Bondsbestuur zou in overweging willen geven zich in 
alle gevallen tot een bevriend assurantiekantoor te richten. 
Tevens verdient het alleszins aanbeveling ook na te gaan of 
een „eigen risico"-fonds aantrekkelijk is. 

1 MEDEDELING 1 
Voor 1963 zijn de volgende data vastgesteld | 

waarop de kopij voor het Verenigmgsnieuws 1 
1 in het bezit dient te zijn van de administrateur 1 

wil opname 
zekerd zijn 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 

in het eerstvolgende nummer ver-

— 24 januari '63 
— 21 februari 
— 21 maart 
— i8 april 
— 23 mei 
— 20 juni 
— 18 juli 
— 22 augustus 
— 19 september 
— 24 oktober 
— 21 november 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS Secr D Huiting, Am-
hemseweg 249, Apeldoorn Tel {06760) i 53 26 Leden-
admmistratie J G Th Wind, Celebesstraat 33, Vlaar-
dingen. Tel {01898) 34 36 

CoHtnbutte igój Dringend verzoek de contributie 
ad / 8,— voor 1963 zo mogelijk nog deze maand, doch 
uiterlijk voor i febr. a s te voldoen door overmakmg 
op girorekening 33805 t n v penningmeester v d Ned 
Ver. v Postzegelverzamelaars te Bussum. De leden 
buiten Nederland worden verzocht hun relaties m Neder
land overeenkomstige betaling op te dragen. Na i febr 
zal over het bedrag, verhoogd met 40 cents incassokosten, 
worden beschikt. 

Aanmeldingen {per 1-1-1963) loio R Altstede, 
Gravenstraat 46b, Paramaribo, 1033 J de Boorder, 
Luttik Oudorp 39, Alkmaar, 1035 J W Broekhuizen, 
Marowijnestraat 21, Paramaribo, 1044 Drs W Bruyne-
steijn, Julianalaan 94, Arnhem, 1073 E Ph Erfmann, 
Crocusstraat 51, Den Helder, 1082 J L Flapper, 
Ziendervaart 14, Uitgeest, 1108 P A v Gemert, Pijl-
staarthof 6, Nijmegen, 1113 J Groot, Mej , Gouw 24, 
Hoorn, 1130 P H G van Heek, Bergweg 23, Hen 
gelo {O ); 1149 Mevr J Heidekamp-Overwijk, H de 
Vroomestraat 57, Steenwijk, 1186 H A J M Hogen-
boom, Driehuizerweg 79, Nijmegen, 1216 P J M Jan
sen, P O box 900, Paramaribo, 1266 Drs E H Jon
kers, Marowijnestraat 6 POB i i i , Paramaribo, 1351 
G Kamstra, Ajaxstraat 13, Hengelo (O ) , 1398 R F 
Kenswil, Toranka Hotel, Paramaribo, 1431 G J 
Klaverveld, Reijerskoop 151, Boskoop, 1439 W Kruse, 
Floxstraat 11, Paramaribo, 1571 J Mahpaard, Vee
markt 22rood, Hoorn, 1600 M Kroes, Ruisdaelstraat 
108, Alphena d Rijn, 1740 H Mogendorf, Gerh Voeth-
straat 10, Arnhem, 1772 Ir H W Nachenius, Pluto-
straat 9, Nijmegen^ 1790 J Peek, Keizersstraat 9ibov , 
Paramaribo, 1885 F M Perdaems, v Limb Stirum-
straat 47, Schiedam, 1894 E Post, Emmaweg 36, 
Hengelo (O ), 1905 Ir J C Resing, Petristraat 17, 
Utrecht, 1910 H J Reijnaers, Waranalaan 45 POB 
460, Paramaribo, 1914 A Schwarz, Sportparklaan 47, 
Heemstede, 1927 D Smkeldam, Montfoortlaan 16, 
Utrecht, 1975 H Smit, Viaardingerdijk 476, Schiedam, 
1984 W Smits, Burg v Haarenlaan 1535, Schiedam, 
1990 W K J Souren, Sportlaan 57, Vlaardingen, 
2016 F M Sweeb, Kemkampweg 51, Paramaribo, 
2099 C V Tilburg, Emmakade 30, Boskoop, 2137 
M. Tjin Koel, Grote Hofstraat i , Paramaribo, 2139 

Mej A Verbrugge, P O box 581, Paramaribo; 2155 
L Veringmeier, Struyckstraat 15, Vlaardingen, 2232 
P A V Westen, Geelvinckstraat 17, Castricum, 2242 
J N Optendrees, Lijsterbesstraat 23, Zaandam 

Overleden 67 Dr G P Wijnmalen, Huizen en 
J A A v d Horst te Leiden 

Afvoeren wegens wanbetaling 2289 P J Kersten te 
Deventer 

Correctie 1533 G B A Ditmar moet zijn Mevr. 
G B A Ditmar 
2 

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

Nieuwe leden 263 P Th J J M van der Bom, 
56 G J van Gorkom, beiden Breda, 95 Mevr R 
Nimberg Thuring, Oosterhout, 58 H J J van Ass, 
Robijnstraat i iA , 16 J F van Foeteren, Jorisstraat 
44, beiden Breda 

Kandidaat leden E Asselbergs, Fatimastraat 194A, 
Breda, Mevr de Boilt van der Schoot, Korvelseweg 118, 
Tilburg, Chr Bu t^ , St Ignatiusstraat 61, J L M J 
Lomans, Haagweg 339, beiden Breda, K Oosterveld, 
Piet Heinstraat 15, Leeuwarden, N J L Raaymakers, 
van Voorst tot Voorststraat 11, Vught, L C Ribbens, 
Torenstraat 31, C G Verwater, Speelhuislaan 6A; 
beiden Breda, H L Visser, Laanv Meerdervoort 1038, 
Den Haag, C J Visser, Min Gosehnglaan 3, Dongen, 
M J de Zwart, St Janstraat g, Sprundel, Overste 
Noviciaatshuis, Oosterhoutseweg i , Breda 

Overleden. 291 J P M Vercauteren, Breda 
Bedankt (per 1-1-63) 610 Mej H M Huttar, 362 

W H van Mierlo; 323 B A Overbeeke, allen Breda, 
472 H. J . Knyp, Den, Haag. 
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3 
V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 

LAARS . . H O L L A N D I A " Secr A D Aeijelts, 
Tolakkerweg 82, HoUandsche Rad ing Tel (02957) 489 

Ledenvergadermg vri jdag 25 j anuar i 1963 te 20,15 uur 
in hotel , ,Krasna i>o lsky" , Warmoess t raa t , Amster
damC De veiling w o r d t gehouden van 19,30—20,15 u 

KandtdaatUden 394 J M C Btjl, J a n van Eyck 
straat 5bv , A m s t e r d a m  Z , 395 Mr W S da Costa, 
Bott icelbstraat 1 1 , A m s t e r d a m Z , 389 Mej A A M 
Heukensfeldt J a n s e n , Herengrach t 594, Amsterdam C , 
50 H Jacobson, Zochers t raa t 6 5 I I I , Amsterdam W , 
398 A Ph Knjff, Kweekdumweg 7, Overveen, 390 
H A Landwehr, E l i s a b e t h Wolffstraat 21 I , Amster 
damW , 375 Mevrouw K Luijckx Sleijfer, Joh Worp 
straat 35, AmsterdamZ , 428 Mej E A M de Nijs, 
p/a Jacob van Lennepkade 63hs , Amsterdam W , 
362 P Polak, Woonark , ,Ai ja* ' , J a a g p a d , Amsterdam
W , 388 Th Veens t ra , Valer iusplein 6, Amsterdam Z 

Nieuwe leden 290 J Angenend , Amsterdam Z , 303 
W Esman, Amste rdamC , 286 R H Fisscher, Wou 
wermanstraat 15, A m s t e r d a m Z , 285 M B Gorter , 
Amsterdam C , 323 G J Govers, Amsterdam O , 
277 G D Gunters , N a a r d e n , 299 H M Hendr iksen , 
Weesperkarspel, 45 J A J o h n , AmsterdamZ , 316 H 
Kokmeijer, A m s t e r d a m C , 321 F A Reichmann, 
Amsterdam O , 272 J Rietbergen , Amste rdam O , 
277 P M de Visser, A m s t e r d a m  W 

4 
UTRECHTSCHE P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I 

GING Secr H G v a n de W e s t e n o g h , Tolsteegsingel 
i7bis , Utrecht i 

Ledenvergadering d insdag 29 j anuar i 1963, 8 u u r n m 
in Tivoli 

Voordracht door de heer K E König , Koog a d 
Zaan Landenwedstrtjd Curagao Luchtpost 

5 
HAAGSCHE P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G 

Secr N D Boev ink , H Gerhardlaan 15, Rijswijk 
(Z H ) Ledenadminis t ra t i e G M van Ast , Prins 
Mauritslaan 156, Den H a a g 

Vergadering donde rdag 24 j anuar i a s m Café Rest 
, ,De K r o o n " , Spui 8, 's Gravenhage 

6 
I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G , , P H I L A T E 

LI C A " Secr D O Kirchner , Rietzanger laan 5, 
's Gravenhage, te l 39 38 38 , Beheerder Centraal 
Ledenregister N F H e d e m a n , Valkenboskade 86, 
's Gravenhage, t e l 39 08 57 

Laatste mededeling contributie igój Aangezien de 
contributiekaarten onherroepelijk op x f ehr a s ter 
incasso worden gegeven, kunt u thans nog ter voor 
koming van / 0,60 me & adm kosten, uw contr ibut ie 
over 1963 voor dte datum overschrijven op postrekenmg 
3 1 5 2 8 4 t n Alg Penn I V , , P h i l a t e l i c a " , Huls 
horststraat 249, Den H a a g , met vermelding van l idmaat 
schapnummer enz 

ZIJ, die hd zijn van een afdeling, betalen hun contrt 
butie rechtstreeks aan hun afd penningmeester 

De contributie b e d r a a g t , uitgezonderd de afdehngs 
contributie a Neder l and / 7,5o per j a a r , b Buiten 
land / 8,50 per j aa r 

Afdelmgssecretartaten en bijeenkomsten 
N O POLDER (No ) Secr Mevr E M Fokkinga 

Oldeboom, Kampwal 10, Enimeloord 
SOEST (St) iedere 2e en 4e vrijdag (dus met woens 

dag) van de maand in vergaderzaal Soesterbergsestraat 
18, Soest 

Overleden 4219 J o h A A Vlaming , Rot te rdam 26 , 
Zt 246 Dr W S n e l l e m a n , Zeis t , Gv 554 C Peetoom, 
Den H a a g , Ze 173 P I Freeve , Zwolle , Ab 2862 
T Korteland, A l b l a s s e r d a m , Dn 3522 M J Smi t , 
Driebergen, Ar 4003 J Kranenburg , Ui thoorn , Ze 
4703 V H E Siau v a n Leeuwen, Zwolle 

Schorsen Gv 5259 H L Esve ld , Allard Piersonlaan 
122, Den Haag 

Bedanken intrekken Gv 5306 F Saurwal t (oud 338), 
Perponcherstraat 131 , Den H a a g , Ze 5309 B J van 
Kuik (oud 4184), Kru iz ingas t r aa t 2 1 , Balkbrug (Ov ) , 
Ze 5311 H Schuurhuis (oud 3945), Brederost raat 105, 
Zwolle, Ut 5362 G Groeneveld (oud 1089), Weerdsin
gel O Z 62, U t r e c h t , Gv 5363 J Hagemeyer Sr (oud 
222), Fahrenhei ts t raa t 6 5 8 , Den H a a g , Bb 5349 L A 
J ten Bokum (oud 3138) , P a l e s t n n a l a a n 11 , Bi l thoven , 
Gv 5409R N Idema(oud 352) , B u r c h t l a a n 3 , W a s s e n a a r , 
Vo 5410 A W Arends (oud 3005), Boekvinkweg 4 , 
Venlo), Gs 5433 C P Phernambucq (oud 2579), Wil 
helminastraat 7, W e m e l d i n g e , Gs 5434 A J van Spar
rentak (oud 2358), M D de Groots t raa t 42, Goes 

Kandidaat leden A m 5307 B Beekman, 2e Ooster
parkstraat 261, A m s t e r d a m , Am 5286 M H Brouwer, 
Eemsstraat 48 i , A m s t e r d a m  Z , Bb 5350 Mevr A 
Kreiken Polak, Oranje Nassaulaan 57, Bi l thoven , 
Bb GM 53 R E Lanz (12 5 49) , p/a Oranje Nassau 
laan 57, Bil thoven, B b 5360 C S Reijneker, Pluto 
laan 120, Bil thoven , Gs 5282 K A Dees, Dorpsstraat 
17, Saar land , Gs 5281 M de Klerk , Buyï Ballot 
straat 43, Kloet inge, Gs 5283 Chr W Rovers , Pasteur
s traat 29, Goes, Gs 5284 P G Rijn Naerebouts t raa t 
73, Goes, Gs 5280 J J Sinke , Magdalenas t raa t u . 
Goes, Gv 5351 W F B r a v e , Pippehngs t r aa t 6, Den 
Haag 8, Gv GM 63 M J Holzenbosch ( 2 7 3 5 0 ) , 
Valkenboskade 616, D e n Haag 7 , Gv 5278 D F C Ie 
Maire, Hengelolaan 213 B , Den Haag 14, Gv 5352 
J G Roordink, Kornal i jnhors t , Den H a a g  2 , Gv 
5353 J A Schwaanhuijser , Laan van Heldenburg 46, 
Voorburg, Gv GM 62 J A Timmers (24 552), 
Leyweg 494, Den H a a g , Gv 5354 R van IJsseldi jk, 
Maagdepalmstraat 7, D e n H a a g 8, H m 5310 J F H 

Loor, J u b a n a l a a n 74, Overveen , H m 5294 D Schou
t e n , Berliozlaan 4, Heemstede , H k 5295 J E Stn jd , 
Lijsterbes la an 1 1 , Harderwi jk , ld 5305 L Miedema, 
Harl ingers t raa tweg 3 , Leeuwarden , Kw 5293 M 
Durieux , Vinkeweg 4, Katwi jk , Kw 5292 H Honsbeek , 
J a n van Brakels t raa t 7. Katwijk a Zee , Ln 5347 M 
Bakker , Atjehst raat 89, Leiden , Ln 5348 J H Hes , 
Hoflaan 217, Leiden , Ln GM 56 A de Koning (14 
949), Koningstraat 4 , Leiderdorp , Ob 5276 O P N 
Clinge Doorenbos, Rijksstraatweg 24, N u m a n s d o r p , 
Ob 5277 L C Tol , Molendijk 80, Goudswaard , Rm 
5296 J van der E n t , West Kruiskade 60 Rot t e rdam 3 
Rm 5291 C van Gorp, Meiland 5 1 , Rot te rdam 24, 
R m 5290 G W J a n s e n , Schieweg 205A, Rot te r 
d a m 4 , R m 5275 J van L u y k , Vestaplein 13 A, 
Rot te rdam 22 , R m 5274 Th J van Rijswijk, Milton 
s t raa t 93 Rot te rdam 24, Ut 5355 Mevr E W M 
Klomp van de Berg, van Nijenrodelaan 13, de Meern 
(U ) , Ut 5356 G van der Linden , Bilderdi jkstraat 35 , 
Utrecht Ut 5357 W Oltmans Detmolds t raa t 76 I I I , 
Utrech t , Ut 5358 D de Vries , Homerus laan 8 1 , 
Utrech t , Vn 5308 P A A Douglas , Verk Quakke 
laars t raat i s 8 , Vhssingen, Vn 5285 [ Dijkstra Hendr 
Vroomlaan 74 Vhss ingen , Vn 5298 L \ de Graaff, 
Wilhelminabtraat 33 , Vhss ingen , Vn 5297 C Jasperse , 
Slijkstraat 26 Vhssingen Vn 5289 W J Steendam 
Schui tvaar tgracht 357 Vhss ingen , Vn JL 287 J I 
Weezepoel (ig 2 46) , Lampsms t r aa t 42, Vhss ingen , 
W n 5287 P Breedveld, p/a Loskade i , Middelburg , 
Wn 5288 C E Kruysse, Rouaansekaai 95 , Middelburg , 
Wo 5301 Mevr L Dolf mg Vnjhoff, Burg Reyers 
laan 19, K a m e n k , Wo 5303 C H de H a a n , Leidse
straatweg 88 Woerden Wo 5302 C Krabshuis , Appel 
s t r aa t 8, Woerden Zt 5273 J A van Dop Cath 
Stomplaan 2, Zeist , Zt 5300 W Hoefakker Waterloo 
weg 3 O Aiisterlitz (U ) , Zt 5299 ï M Ohm, Roer 
domplaan 10, Zeist , Zt 5359 C van Vliet , Utrechtse 
weg 84 B Zeist Ze 5279 A ] de Geest , Drostenweg 
I A Hellendoorn, Ze GM 52 F H van Ulsan (3 10 
49) Pr imulas t raa t 32, Zwolle Ar 5411 C Bali jon, 
Rembrandtweg 232, Amstelveen Ar ■)4i7 C Linde 
naar Aalsiueerderdijk 498 Rijsenhout Aalsmeer , Ar 
5420 W Ooms Meerlaan 9A, Ui thoorn , Ar ',421 J G 
Roerdotiip Populieren laan 64 Amstelveen \.h 5408 
H H Zwart Oosteinde 57, Oud Alblas (ZH ) , At 

5373 I* S ten Brink Anjerstraat 19, Amersfoort , At 
5374 J W A Cremers Grebbest raat 25, Amersfoort , 
At 5376 M G Jeke l , Issel tsestraat 53 B , Amersfoort , 
At 5377 G A Kamphuis Gen Winke lmans t r aa t 39, 
Soesterberg At 5378 J C van der Klooster , Anth v 
Dijckstraat 2, Amersfoort At J L 288 G J Nelle 
stein (30 12 47) Popul ie rens t raa t 2 Amersfoort , 
At 5379 W J G Rol leman , Coninckst raa t 16 Amers
foort , At 5380 P H Ste in , Ser ingst raa t 55 Amers 
foort , At 5381 L F van der Veer, Krui skamp 56, 
Amersfoort , Am 5372 I H Angel , lopaass t raa t 2 ihu i s 
Amsterdam, Am ^406 R Mentz J r Legmeerplein 25 I 
A m s t e r d a m , Am 5382 D J Verbeek Watergangse 
weg 7hs , Nieuwendam, Am 5383 J I Wil lems , 
Dr Keyzerstraat 6, Oostzaan , Bb 5429 S Woldr ing , 
Hobbemaiaan 47 Bi l thoven , En 5414 S Jo rdens , 
Havenweg 247, Bovenkarspel , Gv 5403 Mej M B J 
Croles Adr Pauwst raa t 30, Den H a a g , Gv 5404 
Mevr I H v 1 ck V d Pu t t e Laan v Meerdervoort 
636 Den H a a g , Gv 5388 [ W van Gelderen, Wild 
hoeflaan 2 Den Haag Gv J L 290 R Hubeler (25 8
47) Steenzicht 27 Den H a a g , Gv 5405 H J Knijp, 
l andrést raat 23g Den H a a g , Gv 5407 G A Stoffels, 
Snelhuss t raa t ^i Den Haag H m 5402 J t Brok 
man Zandvoorterallee 25, Heemstede ld GM 67 
P Brouwer (18 5 49) Alaasdijk 143, 's Gravenzande , 
ld GM 66 J van den Burg (15 9 50) , M de Fremery 
s t raa t 14, 's Gravenzande , ld 5401 Sj de Graaf, Haule 
wei 7, Wijnalduin Har l ingen , ld 5385 H Langenberg, 
Hagemans t raa t 35, s Gravenzande , Kw 5389 P 
Brands Prinses Margriet laan 44, Katwijk a Zee, Lk 
5428 P Ruyter , Middenweg 458, Heerhugowaard Nk 
5413 W Drost , H Roland Hols t s t raa t 36, Noordwijk , 
Nk 5375 A van Egmond , Binnenweg 16, Noordwijk, 
Ob 5364 W Benne, Steenenst raa t 59, OudBeyer land , 
Ob 5365 K den Boer, Havendam 25 , Oud Beyer land , 
Ob 5369 A V d Meijde, i e Koois t raa t 9, Spijkemsse, 
Ob 5371 B E Wervers , Anjers t raat 4, Oud Beyer land , 
Rni 5395 P Boekhout , Asters t raa t 27 B , Rot t e rdam 
2 5 , Bb 5361 Mej J Zandve ld , Hasebroeklaan 4 1 , 
Bi l thoven , Rm 5400 L Brouwer, de Manstraa t 34 B , 
Rot te rdam 20, Rm 5399 Th J B Kuypers , Clement 
Tols t raa t 5, Rot te rdam 24 , R m 5396 A W Smi t s , 
Schuddebeurss t raat 15 A R o t t e r d a m 2 3 , Sd 5366 
D r W Bontkes , Touwbaan 20, Z i e n k z e e , Sd 537o 
J H van den Ouden Nieuwst raa t 2, Bruin isse , St 
5387 Mej I S van der Velden, E m m a l a a n 13, Soest 
di jk , Vo J L 289 A W Coenen (283 47) , Hertog 
Eduards t r aa t 18 Venlo , Vo 5412 F H M van Doorn , 
Frans Halss t raa t 50 Venlo , Vo 5416 L F A van 

. K n i p p e n b e r g , Straelseweg 568, Venlo , Vo 5418 Th 
L A Mentmg Goltz iuss t raat 19, Venlo , Vo 5422 
F Rijff, Kazernest raat 2 Venlo , Vo 5424 Th H W 
Tobben , Molenstraat 319, Neer (L ) , Vo 5425 Chr N 
Versteegh, Pr Bernhards t raa t 47, Venray , Vo 5426 
Mevr M E Wijenberg Hovens , Fr Halss t raa t 56, 
Venlo , Gs 5430 W J Goudzwaard , M a u n t s s t r a a t 4, 
Goes Gs 5432 Mevr M Mandersloot Donner v d 
Hemst raa t 42, Kloet inge , Gs J L 291 A ZonnevijUe 
f28 6 47) , Dorpsst raat 23, 's Heer Arendskerke , H k 
5431 W Kingma, Kastanje laan 16 Harderwi jk , 
R m 5435 C van Wingerden Sleephel l ingstraat 13, 
Rot te rdam i , Vn 5367 D van Die , E m m a s t r a a t 10, 
Ril land Bath , Vn 5386 C van Leeuwen, Spuis t raa t 27, 
Vhss ingen , Vn 5427 W A E G de M e u n c h y , Coosje 
Buskenst raa t 69, Vhss ingen , W t 5394 J Dierx , Willem 
I  s t r aa t 27, Weer t , W t 5390 T A B L a n s m k , Hof

akkers t raa t 7, W e e r t , W t 5391 H J Molmans , A 
Boostens t iaa t 34, W e e r t , W t 5392 H C A Spreeuw, 
St Pauluss t raa t 14, B u d e l , W t 5393 J G Stad ie r , 
Hoofdstraat 102, Budel Dorp l e in , W p 5415 J H M 
Kor teman , Pr B e a t n x l a a n 34, W e e s p , Zt 5397 T 
Dorresteyn, Mr Marsmans t raa t 22, Zei s t , Zt 5398 
S Ch van Eijkelenburg, Erns t Casimir laan 58 , Zeis t ; 
Zt 5423 H J M Siegenthaler , Midland F l a t 112, 
A m h Bovenw 12, Zeis t , Ze 5368 J Gijlstra, van 
Pal land t laan 19, Wezep 

Kandidaat huisgenooHeden Nk 5419 P Moolenaar , 
Emmaweg 29, Noordwijk, Gv J L 288 J L A P 
Stahlecker {17 6 48) , Spinozas t raa t 99 , Den H a a g , 
Ok 5304 Mevr G M ScheffersKosters, P r Manjke
s t raa t 63 , Oisterwijk 

Van jeugdleden naar juniorleden GM 2 P Boom, 
Leiden, wordt nu Ln J L 1 1 3 , Ln GM 3 D N o t e 
boom, Leiden, wordt nu Ln J L 154, St GM 6 L O 
H de Graaf, Soest , wordt nu St J L 6 , Vn GM 9 
C I M M Elshout , Vhssingen, wordt nu Vn J L 16 ; 
Vn GM 14 P W de Leeuw, Vhss ingen , wordt nu 
Vn J L 18, Ob GM 26 Mej L H Bezey, Oud Beyer
land, wordt nu Ob JL 20, St GM 31 M A Koenders , 
Soest , wordt nu St J L 2 3 , Ar GM 35 K J o r e n , 
Aalsmeer, wordt nu Ar J L 24, Ut GM 42 J D Floor , 
Utrech t , wordt nu Ut J L 4 0 , Ar GM 45 A van Uijen, 
Amstelveen wordt nu Ar J L 4 3 , Sd GM 55 H K n o l , 
Noordgouwe, wordt nu Sd J L 48 

Van juniorlid naar gewoon hd Ze J L 6 R P Sies
h n g , Zwolle wordt nu Ze 34, Ml J L 16 A D H a a n 
d r i k m a n , Meppel, wordt nu Ml 7 3 1 , Gv J L r8 B 
van Hoorn , Den Haag 13, wordt nu Gv 8 3 3 , Vn J L 
23 A P Steketee , Vhssingen, wordt nu Vn 4334 , 
En J L 40 H S Beuker , Enkhu i zen , wordt nu E n 954 , 
Gv J l 48 J V Hoeflaken, Den H a a g , wordt nu Gv 
4 6 , Wo J L 52 K Snijder, Woerden , wordt nu Wo 
1054, Dn J L ^4 W R Hirschfeld, Leersum, word t 
nu Dn 4190, En J L 57 N J Waalkes , En k h u izen , 
wordt nu En 855, Bb J L 's8 J H H G Rademaker s , 
De Bil t , wordt nu Bb 3722, Am J L 62 M V J a g e r , 
Amsterdam Z wordt nu Am 5312 , Nk J L 64 C G 
Hoek , Noordwijk, wordt nu Nk 5 3 1 3 , Bp J L 68 
M W M M Koenders , Badhoevedorp , wordt nu Bp 
5314, ld J L 89 Mej S L Robbemond , H v H o l l a n d , 
wordt nu ld 5315, Le J L gi A A . Moolenaar , Lisse , 
wordt nu Le 5316, Sd J L l oo L Braber , Dreischorr , 
wordt nu Sd 5317, Rm J L l o i H Janssen , R o t t e r 
d a m , wordt nu Rm 5318 , St J L 103 R D Bloemsma, 
Soest wordt nu St 5319, St J L 104 B B r a n d s m a , 
Soest, wordt nu St 5320, Ze J L 105 H Nolles, Steen
wijk wordt nu Ze 5321 , L n J L i i o A G v d Spek , 
Leiden wordt nu Ln 5322, Ln J L 115 D J A Rie l , 
Leiden wordt nu Ln 5323, Gv J L 120 W M J 
Vintges , Den Haag , wordt nu Gv 5324, Le J L 122 
H J P V d Zon, Lisse, wordt nu Le 5325 , Kw 
J L 123 G J Th Scherpenzeel , Katwijk, wordt nu 
Kw 5326, Ut J L 143 H J C van Hof, Utrech t , 
wordt nu Ut 5327, Mn J L 144 J v d B u n t , Maars
bergen, wordt nu Mn 5328, R m J L 149 A Schruijer, 
Barendrecht , wordt nu R m 5329, Wo J L 152 N A 
V d Hors t , Woerden, wordt nu Wo 5330, Mn J L 
159 H Pater J r , Maarn, wordt nu Mn 5331 , Wo J L 
171 C G Kortekaas , Woerden, wordt nu Wo 5332, 
Rm JL 172 R A V d Linden , R o t t e r d a m , wordt 
nu Rm ^333, Ob J L 180 E S Pe t rusma Oud Beyer
land wordt nu Ob 5334, Ar J L 182 G G van Kem
pen Amstelveen, wordt nu Ar 5335 , Bb J L 185 
Mej E Schans, de Bi l t , wordt nu Bb 5336, Md JL 
202 H I Jacobs Hoogvl ie t , wordt nu Md 5337 , 
Ok | 1 204 F J F r e d e n k s , Oisterwijk, wordt nu 
Ok ^338, ld J L 209 E H K a m p h u i s , Utrech t , 
wordt nu ld 533g Dn J L 216 G Verbeek, Driebergen, 
wordt nu Dn 5340 , Ze J L 217 J a c ter Linden , Zwolle» 
wordt nu Ze 5341 , Wo J L 223 E ten Hoeve , Woer
den , wordt nu Wo 5342, Ob J L 229 C P W V Al
ders Oud Beyer land, wordt nu Ob 5343 , Kw J L 
242 A Haasnoot , Katwijk, wordt nu Kw 5344, St J L 
255 Joh P Stevens, Soesterberg, wordt nu St 5345 , 
Ar J L 261 S E v Houwel ingen, Amste lveen , wordt 
nu Ar 5346, Ut J L 20 F G Monsma, Utrech t , wordt 
nu Ut 5384 

Van juniorlid naar huisgenoot lid Gv J L 24 H t e r 
Morshuizen, Den H a a g , wordt nu Gv 4689, W t J L 
43 H A M van Hoof, Weer t , wordt nu W t 4126 , 
Gs J L 146 B R Vahlenkamp, Goes 

Van huisgenoot lid naar gewoon lid Kw 2218 A 
Offennga, Katwijk , Wt 4126 H A M van Hoof, 
Weert 

Van afdeling Kampen naar afd Noord Oost Polder 
(No ) Kn JL 211 J P Bakker , Baan i A, E n s , nu 
No J L 2 1 1 , Kn J L 213 J v d Velde, Meeuwenkant 
50, Emmeloord , nu No J L 2 1 3 , Kn 55 W J Mak, 
Lange Nering 69, Emmeloord , nu No 55 , No 59 W S 
de Schiffart Kon J u h a n a s t r a a t 2 1 , Emmeloord , nu 
No 59 , Kn 918 Mevr M Bhjdorp Jonke r , Lmdeweg 
8, Emmeloord , nu No g i 8 , K n 990 B van der Hoeven , 
Het Anker 3 , Emmeloord nu No 990 , Kn i l o i Ds B 
Albada , de Kett ing 14, Emmeloo rd , nu No i i o i , 
Kn 1137 A Kruider , Kerks t raa t 8 1 , Vollenhove, nu 
No 1137, Kn 1175 H D a t e m a , Roerdomplaan 22, 
Emmeloord , nu No 1175 , Kn 1181 S J F Stechwey, 
J u h a n a s t r a a t 38, Zwarts lu is , nu No 1181 , Kn 1198 
G Sparreboom, Kampwal 14, Emmeloo rd , nu No 1198 , 
Kn 1219 E B Hersevoort , de Tros 3 Emmeloord , 
nu No i 2 i g , Kn 1236 H Sij ts t ra , Meeuwenkant 46, 
Emmeloord nu No 1236, Kn 127g G M van E«k, 
Prof Granpré Mohèrelaan 4, Emmeloo rd , nu No 1279, 
Kn 1437 A N Winke l , Lange Nering 4 1 , Emmeloord , 
nu No 1437. Kn 1503 J Visser, Espeler laan 5 5 , 
Emmeloord , nu No 1503, Kn 1578 P Kramer , Wijk I 
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No 3-A, Urk, nu No 1578, Kn 1741 Mevr A S de 
Visser-Ziel, Ring 8, Nagele, nu No 1741, Kn 1945 
F J Nijboer, Sportlaan 59, Emmeloord^ nu No 1945, 
Kn 2729 A Kramer, Koolzaadhof 32, Nagele, nu No 
272g, Kn 2808 Ir J Maasdam, Verhagenlaan 11, 
Emmeloord, nu No 2808, Kn 3165 Mevr S J Voge 
laar de Regt, Lindeweg 16, Emmeloord, nu No 3165, 
Kn 3365 Mevr E M Fokkinga Oldeboom, Kampwal 
10, Emmeloord, n\i No 3365, Kn 3450 C W Jonkers, 
Lange Dreef 42, Emmeloord, nu No 3450, Kn 3460 
H Eikelboom, Berkenlaan 4, Emmeloord, nu No 
3460, Kn 3510 L Hennmk, Nw Guineastraat 61, 
Urk, nu No 3510; Kn 4088 Ds J G F Ankersmit, 
Kon Julianastr 31, Emmeloord, nu No 4088 , Kn 4132 
T Brands, Oudestraat 37, Urk, nu No 4132, Kn 4581 
F L Bakker, Clarenberglaan 17, Vollenhove, nu No 
4581, Kn 4730 Abe Bakker, Pietersbuurt 20, Lemmer, 
nu No 4730; Kn 4808 Joh Drost, Meidoomstr i , 
Emmeloord, nu No 4808, Kn 483g Jelle de Vries, 
Baarloseweg 3, Markenesse, nu No 4839, Kn 4976 
H J Leeman, Smeden 12, Emmeloord, nu No 4976, 
Kn 4977 Jac Vinke, Jolstraat 7, Emmeloord, nu No 
4977 

Verandering van afdeling En 108 Jac Bijleveld, 
Dr Benderslaan 3, Bakkum (NH) nu Afd Indtvtdiuel, 
Ut Zt, 1055 J Riet, Minnebroedersstr 2, Utrecht, 
nu ook Afd de BtltjBilthoven, Gv 2446 N Boogaards, 
Schokkerwal 3, Emmeloord, nu Afd N O Polder, 
Zt 3351 F H Beijennck, Lyceumlaan 26, Zeist, nu 
ook 4 / ^ *̂« BiltjBiUhoven, Zt 3618 J v Staveren, 
Utrechtseweg 358, de Bilt, nu ook Afd de BiltlBilt-
hoven, Kn 410 F Lindeboom, Mazenlaan 81, Eind 
hoven, nu Indtvtdueel, Ar 1307 Jac P Konst, 
Veenweg 13, Noorden (Z H ), nu Afd Woerden, Nk 
2949 ƒ V d Kwaak, Andreasplein 2, Katwijk, nu Afd 
Katwijk, Zt 2997 Mevr M P Velthuizen Nelisse, 
Spoorlaan 52, Bilthoven, Afd Btlthoven de Bilt, 
At 5206 J H J Viester, p/a 't Laantje I, Amersfoort, 
nu Individueel 

Rectificaties Mt 221 M M A Janssen, Limmel 
Maastricht, moet ztjn Jansen, Am 505 F Lagrange, 
Amsterdam, moet zijn F la Grange, Vn 1105 / L 
V d Linden, Hoboïien moet zijn ƒƒ F v d Linden, 
No 2446 N Boogaards, Emmeloord, moet zijn N 
Boogaard, Am 2710 P W Pove/, Amsterdam, moet 
zijn P W Pover, Kn 4731 D J Suka^i , IJsselmuiden 
moet zijn D J SukaWi, ld 248 F W Schölte, Leeu 
warden (Huizum), wordt nu Mevr F W Schölte, 
Gs 9 A J Mol, Kruiningen, wordt nu Gs 9 Mevr 
J A Boogert Mol, Monsterweg 10, Borssele 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENI 
GING Secr G C Tops, Stadhoudersweg 89B, Rot 
terdam 4 Tel (oio) 4 93 40 

Ledenvergadering maandag 28 januari 20 uur Zalen
centrum Delftsestraat 33, Rotterdam Gewone agenda 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling zaterdag 
26 januari in clublokaal Noordsingel lo i , 15 16 uur 

Jaarvergadering De februari vergadering, zijnde de 
jaarvergadering, wordt gehouden op maandag 25 febru
ari m het Zalencentrum 

Ovetige vergaderingen »n 1963 Maandagen 25/3, 
29/4, 27/5, 24/6, 26/8, 30/9, 28/10, 25/11, 23/12, alle 
iij het Zalencentrum In juli geen vergadering 

Clubbijeenkomsten zaterdag 15,00 tot 17,30 uur, 
bovenzaal , ,De Zon", Noordsingel 101, Rotterdam 
Noord, donderdag 19,30 tot 22,30 uur ,,De Gunst", 
Bnelselaan 192, Rotterdam Zuid 

Veiling Inzenden van kavels en aanvragen van kavel 
bladen aan de directeur, C H W Heusdens, Postbus 
619, Rotterdam Betalingen uitsluitend op giro 655177 
t/n Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging, afd 
Veiling, Postbus 619, Rotterdam 

Rondzendmgen inzenden van boekjes met zegels en 
aanvragen van blanco boekjes aan de administrateur, 
J Jaarsveld, Plassingel 10, Rotterdam 8 Betahngen 
van boekjes en aankopen uitsluitend op giro 4038g5 t/n 
Administrateur Afd Rondzendmgen v d Rotter 
damsche Philatelisten-Vereeniging, Rotterdam 8 

Aankoop correspondentie aan de heer J Bos, Van 
der Horststraat 11, Rotterdam-^. Betalingen op giro 
574915 t n V Rotterd Philatelisten Vereeniging, Afd 
Aankoop, Rotterdam 4 

Contributie 1963 Contributie door ledenvergadenng 
ongewijzigd vastgesteld op / 6,— (junioren / 5,—) 
Betaling voor i februari 1963, uitsluitend op giro 517-293 
t/n Rotterdamsche Phi latelisten Vereeniging, Adm 
contributie, Rotterdam 21 

Na deze datum wordt gedisponeerd onder berekening 
van / I,— voor incasso en administratiekosten 

Nieuwe leden 1832 H P van der Putten, Kiesheid 
straat 3, Rotterdam-22, 1839 N J Aartsen, Manjke-
smgel I, Barendrecht, 1840 J Baks, Wm Weysingel 
50, Pernis, 1841 A W Bleecke, Meidoornsingel 77, 
Rotterdam-12, 1842 C Botschuyver, Tidemanstraat 8, 
Rotterdam 6, 1844 Mevr C J Buys-Kikkert, Weth 
Brouwerstraat 47, Krimpen a/d IJssel, 1843 J Crezee, 
Houtstraat 10, Rotterdam 8, 1846 A H Th Daniëls, 
Claes de Vnesèlaan 29b, Rotterdams, 1847 A W 
Deltenre, Gianerveld 32, Rotterdam-23, 1848 A Erke-
lens, Zwaansbalskade 41a, Rotterdam-ii, 1849 A W 
Fierlier, De Damhouderstraat 40, Rotterdam-12, 
1850 H J Gerpot, Ackersdijkstraat 17b, Rotterdam-ii, 
1851 Mevr A J C de Geus Schims, Rochussenstraat 
243a, Rotterdam-3, 1852 W, A Hamel, Oudorpweg 28, 
Rotterdam-i6, 1853 A Kooyman, van Cittersstraat 37, 
Rotterdam-6, 1854 L* A Koster, p/a Koi;tekade 120a, 
Rotterdam-i6, 1855 J J Kradolfer, Pclslandstraat 

16, Rotterdam 20, 1856 L Kruis, Mathenesserweg 59b, 
Rotterdam 7, 1857 T L Moospr, Flat Meerdervoort 
64, Zwijndrecht, 1858 Ch A van Renterghem, Oranje-
laan 24b, Rotterdam 16, 1859 Mevr M H W Swaaf-
Voorrecht, Goudsesingel 380, Rotterdam i , i860 P J 
Uilenhoed, Flakkeesestraat 141c, Rotterdam 21 , 1861 
J J Verkalk, Bothastraat 18, Bolnes, 1862 A J B 
Vervoort, van Swindenstraat 41A, Schiedam, 1864 
H Wiegmann, Gijsmgstraat i6b, Rotterdam 7, 1865 
Mevr C J Wilthagen-Kilaj van VoUenh ovens tra at 25, 
Rotterdam 2 

Overige ledenmutaties volgen in februari nummer 
Bibliotheek gelegenheid tot lenen en inleveren 

zaterdag 15,30 16,30 uur, clublokaal Noordsingel loi 
Rondzendmg poststukken hieronder vallen alle post 

stukken als bedoeld in artikel Drs A v d Willigen 
in Maandblad februari 1961 e v Belangstellenden voor 
inzenden en kopen wordt verzocht zich te wenden tot 
de directeur, Ir A v d Heyden, Voorschoterlaan 
137, Rotterdam 16 

8 
PHILATELISTENVERENIGING,,AMERSFOORT" 
Secr J A M S Toppe, Groen van Prinstererlaan 28, 
Amersfoort Tel 8228 

Vergadering dinsdag 29 januari a s in Café Rest 
,,Van ouds De Wapenroem ' Jaarvergadering met jaar
verslagen 1962 van penningmeester, secretaris, leider 
rondzendverkeer en leider jeugdafdeling 

9 
AMSTERDAMSCHE VEREENIGING ,,DE PHILA 

TELIST" Secr P W Wap, Haarlemmermeerstraat 
87 I, Amsterdam W , tel 12 51 03 

De bijeenkomsten in de maand februari 1963 worden 
gehouden op dinsdag 5 februari '63 de Ledenvergade
nng en op dinsdag 19 februari de Ruilavond 

De avonden worden gehouden in café-rest ,,De 
Kroon", Rembrandtsplein 17, aanvang 20,00 uur, 
zaal open om half acht 

Nieuwe leden Alle in Het Maandblad van december 
'62 opgenomen kandidaat leden zijn a s lid aange 
nomen, alsmede 895 C Willemsen, Fagelstraat 15 II , 
Amsterdam W , 897 L Beijerbacht, 2e Nassaustraat 
12 IV A, Amsterdam-W , 906 R Delorme, Shackle 
tonstraat 4 I, Amsterdam W , 923 G Ponstein, Baars
jesweg 263-II, Amsterdam W , 1063 R Prins, 3e 
Oosterparkstraat i I, Arasterdam O 

Kandidaat leden 1064 J Koning, Louis Chrispijn-
str 21 I, Amsterdam W , 1065 G M Massingh, 
Erasmusgracht 33-III, Amsterdam W , 1066 Mevr 
A S Fiolet Waagenaar, Sunnameplein ibv, Amster
dam W , 1067 H Seelemeijer, Remier Claeszenstraat 
7 II , Amsterdam W , 1068 G Knjtenberg, Schelhng-
wouderdijk 305, Amsterdam N 

Overleden J F A Timmerman (46) 
Bedanken (per i i 63) 265 A van Aalst, 655 A 

Benner, 7 F v d Berg, 768 H Beijerbacht, 583 J 
Bobeldijk, 121 T van Breda, 863 Mw C Brugman-
Bonten, 382 J Bruins Slot, 465 W Buddingh', 268 
E Canté, 1017 B Dorenbos, 485 Mw L v Dijkman 
Fock,726Mej C v Eijl,io54M Gorter, 637 M Hard-
ijzer, 180 H Huttmann, 435 J Jvangean, 919 L 
Keijn, 428 P Koop, 318 E Koper, 591 W Lettinga, 
116 E Loeber, 497 P Meurs, 1095 A Middehnk, 
705 H Mildenberg, 106 J v d Molen, 235 J Pees, 
233 J Remold, 500 T Rook, 1010 M Rijbroek, 1132 
H Schoonderwoerd , 860 F Schregardus , 159 E Slobbe, 
846 E Stuart, 748 V Viöter, 869 A Vingerhoed, 
320 W Wagemaker, 908 W Wit 

10 
POSTZEGELVERENIGING AMSTERDAM, Secr 

P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam O 
Bijeenkomsten 23 januari en 13 februari a s socië 

teitsavond, 27 februari a s jaarvergadering 
Bedankt (per 1 i 63) K E König, Koog a d Zaan 

I I 
AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 

,,S H E L L " ,afd Filatelie Secr N J van Deijck, 
Badhuisweg 3, Amsterdam N , telefoon 6 11 ir 

Nieuwe leden (per i 1-63) G H Willems, Nieuwe 
Uilenburgerstraat 20-I, Amsterdam C, H Voetter, 
Avogadrostraat 8 II , Amsterdam O, J W van Wijn
gaarden, De Peerelstraat 25hs, Amsterdam O, C A 
C E Diehl, Kamerling Onnesweg 3, Bussum 

13-
VERENIGING ,,ROBAVER" Afd Filatelie 

Secr penn J P de Best, Hoogeweg 69-III, Amster
dam-O (Watergraafsmeer) Tel 5 96 40 

Vaste datum der bijeenkomsten iedere 15e van de 
maand, tenzij deze op zaterdag of zondag valt, dan 
op de eerst daarop volgende werkdag 

Nieuwe leden (per 1-12-62) Mej T J Kuik, p/a de 
heer A Schenk, Javastraat 184hs, Amsterdam O, 
(per I 1-63) A A M Kan, Jacob van Lennepstraat 
357hs, Amsterdam-W, C van Weringh, Dr Plesman 
singel 39, Amstelveen 

Bedankt (per 1-1-63) J W Zoethout, M C Dek-
huyzen, J Marnette, J Teters, P G Binnemars, 
mej C M Stemke, allen te Amsterdam Afgeschreven 
E Wanders, Amsterdam 

14 
ONTSPANNINGSVERENIGING SOCIALE VER

ZEKERINGSBANK, Afd Filatelie Secr W F H 
Hoetjer, S lp termeer laan 167-n, Amsterdam-W 2 

Nieuwe leden (per i- i 63) A Snijders, Mercunus-
straat 4hs, Amsterdam-N , J F G Groenhuizen, Piet 
Mondnaanstraat 127, Amsterdam W 3 

Afgeschreven Mevr Sleurink, Amsterdam 

15 
PHILATELISTISCHE VERENIGING N D S M 

Amsterdam Secr T G Boon, Lepelaarstraat 22, 
Landsmeer 

Bedankt (per 1-12-62) 142 M de Kok 

16 
GELDERSE FILATELISTENVERENIGING ,,DE 

GLOBE" Secr J W Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem , 
tel (08300) 2 65 II , ledenadmmistratie H G Ouwen-
broek, Brantsenstraat 24, Arnhem, tel (08300) 5 04 77 

Bijeenkomsten van de afdelingen (tenzij anders ver
meld, aanvang 20 uur) 

Afd Apeldoorn maandag 11 februari in Café De 
Waag, Arnhemseweg 12, Apeldoorn 

Afd Arnhem woensdag 6 februari in het Volks-
universiteitsgebouw, Rijnstraat 42, Arnhem Ruil 
avond vrijdag 15 februari in restaurant van Thialf, 
Dullertstraat (aanvang 19,30 u ) 

Afd Barneveld en O woensdag 13 februari ten huize 
van de heer G Schueler, Amersfoortsestraat 16, Barne
veld 

Afd Doetmchem en O donderdag 7 februari in zaal 
Meinicke, Veemarkt, Doetmchem 

Afd Ede-Wageningen woensdag 6 februari m Ge
bouw de Reehorst, Ede Lezing met dia's 

Afd Epe en O zaterdag 9 februari in Café Steen, 
Hoofdstraat 108, Epe (aanvang 14,30 uur) 

Afd Eist maandag 11 februari in Café-Restaurant 
De Vereniging, Dorpsstraat 23, Eist 

Afd Lobith donderdag 14 februari in Hotel Wanders, 
Elten 

Afd Nijmegen vrijdag i februari in Hotel de Roemer, 
Hertogstraat i , Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O maandag 11 februari in Hotel 
Concordia, Utrechtseweg, Oosterbeek 

Afd Velp woensdag 30 januari in Verenigings
gebouw 't Centrum, Rozendaalselaan 8, Velp (aanvang 
19,45 u ) Rui loch tend j zaterdag 19 januari en 16 
februari (aanvang 10 uur) eveneens in 't Centrum 

Afd Wijchen dinsdag 19 februari in Café Hoek, 
Kasteellaan, Wijchen 

Afd Winterswijk en O maandag 4 februari in Hotel 
De Klomp, Winterswijk 

Afd Zevenaar dinsdag 12 februari in Hotel Beenen, 
Babberichseweg i , Zevenaar 

Afd Zutphen maandag 4 februari in het C J M V -
gebouw, Paardewal, Zutphen {Ruilavond met grote 
verloting) 

Nieuwe leden 
Afd Apeldoorn 1513 H P Fledderus, Edisonlaan 

147, Apeldoorn, 1069 B J H vau Alphen, Goeman 
Borgesiusstraat 7, Apeldoorn 

Afd Arnhem 1693 W Bruynesteyn, Julianalaan 
94, Arnhem , 1694 J J E Overkamp, Zeegsingel 76 III , 
Arnhem, 1695 C Th J Peters, Spuistraat 85, Arnhem 

A fd Doetmchem en O 1711 Chr van Petersen, 
Raadhuisstraat 31b, Hengelo (G ) 

Afd Ede-Wageningen 1666 J Klaassen, Oranjelaan 
21, Wageningen, 1667 W H van Mierlo, Meidoom 
laan 28, Bennekom, 1668 J A Steenbergen, Veer 
straat 55, Wageningen 

Afd Epe en O 1740 H W de Boor, Suikerbrink 17, 
Vaassen, 1741 J J Herman, T van Lohuizenstraat 81, 
Vaassen, 1742 H Wijngaard, Lohuizerweg 20, Epe, 
1743 Mw M J H Jonker de Weerdt, Heerderweg 3 
Epe 

Afd Nijmegen 1658 B Heyden, Bilderdijkstraat 
21, Nijmegen, 1659 J K Petro, Eversweg 2, Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O 1724 B H van Tiel, Utrechtse
weg 164, Oos ter beek, 1725 G F Janssen, Prins Bern 
hardlaan 27, Heelsum, 1726 P G Hermsen, Beuken
laan 19, Oosterbeek, 1727 B A Jansen, Paul Kruger 
straat 34, Oosterbeek, 1728 W J Winkelman, Anna-
straat 14, Oosterbeek 

Afd Velp 1509 J Heijhoff, Overhagenseweg i , Velp 
Afd Winterswijk en O 1673 C F Teijken, Huender-

straat 24, Eibergen 
Afd Zutphen 1644 E M J Bouman, Groen van 

Pnnstererstraat 31, Zutphen, 1068 J H E Bouman, 
Groen van Pnnstererstraat 31, Zutphen, 1645 A B 
Heijdeman, Stationsplein 125, Zutphen, 1646 D Klem 
Hekkelder, Raadhuisstraat 14, Vorden, 1647 W J 
Eggink, B 39, Vorden 

Overleden 78 J W de Jong, 278 D Purmer (beiden 
afd Oosterbeek en O ) 

Bedankt per i 1-1963 321 W van Beek (afd Apel
doorn), 592 J Onderstal, 1393 C G J van Empel, 
558 J van Leersum, 944 Mw A M Sterk-Duysters, 
604 S H Wegman, 1602 Mw J W van Eekhout-
deh Baars, 429 J v Wijnen, (allen afd Arnhem), 
1239 F Smit, 261 Mej W Th Vos, 879 H Drost, 
1149 P G van Dam, 1233 J Kamphuys (allen afd 
Ede-Wageningen), 1273 Mej M M L Nieste, 471 
M Nicolasen, 1340 J M Claessens (afd Nijmegen), 
860 J R Stratingh (afd Oosterbeek en O ), 121 Ir, A A 
Dobbe (afd V e l p ) r - 3 i 9 j M M v d Meerendonk 
(afd Zevenaar), 100 W de Haan (afd Buitenleden); 
597 W Pijl (afd Doet en O ), 1549 A Leeuwen, 1550 
C J Odijk (beiden afd Eist) 

Mededeling Contrtbutte igój De leden, die de contri
butie 1963 nog niet hebben betaald, worden verzocht 
dit vóór I februari a s te doen Betahng na deze datum 
brengt incassokosten met zich mede Voor de giro
nummers van de afdelingspennmgmeesters wordt naar 
het Mededelingenblad van december verwezen. (De 
contributie bedraagt thans / 8,—) 
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POSTZEGELVERENIGING* , .ASSEN'' Secr A 
F J de Jong, Vredeveldseweg 19. Assen 

Bedankt (per i 1-63) 77 D J Smit, Assen, 27 T 
Boijenga, Rolde, 68 J Klaassens, Hoogeveen 

Overleden G R Nienhuis, Assen 

ï9 
POSTZEGELVERENIGING ,,ONDERLING CON

TACT" Secr J Versteeg, Merwedelaan 31, Bergen 
op Zoom 

Nieuwe leden 201 F J A v d Meeren, St Catha-
rmaplem 25, 202 Mevr Kaufman v Mechelen, 
ChurchilUaan 12, beiden te Bergen op Zoom 

Bedankt 175 A M A de Waal, 190 M J v Broek
hoven 

20 
DE KENNEMER POSTZEGELCLUB Secr J W 

Schachtschabel, Stratmgplantsoen 46ZW , Velsen 
Noord, post Beverwijk 

Bijeenkomsten in januari 21 januari Jaarvergadering 
te houden in het Statenhuis, Velserweg hoek Vondel
laan, aanvang 19.30 "ur 

In februari op 4 en 18 als gewoon in het Wittekruis 
Gebouw aan de Baanstraat te Beverwijk Aanvang 
steeds om 19.30 uur 

Nieuwe leden (per i 12 1962) 173 J P Schlukebir, 
Hendrik Mandeweg 182, Beverwijk, 174 C van Balen, 
Essenstraat 34, Beverwijk, i75 E Stam, Van Saelen 
plantsoen 12, Velsen Noord (per i i 1963) 21 Mej Zr 
J Koning, Wijkermeerweg 103, Beverwijk, 44 G Dijk 
man, Asjesstraat 46, Beverwijk, 69 L C Heijnis, Wijk 
aan Duinerweg 121, Beverwijk, 93 J Cijsouw, Sumatra 
straat 25, Beverwijk, 94 J R de Vries, Plantage 62, 
Beverwijk 

Bedankt (per i - i 63) 21 M G Pieterse Jr , Bever
wijk, 44 F J Klok, Zaltbommel, 93 G IJtsma, 
Velsen Nd , 110 N Pekel, Heemskerk, 136 A W A 
Sprengers, Beverwijk 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER-
EENIGING ,,DE VERZAMELAAR", Bussum Secr 
H W Kohl, Piersonlaan 4, Naarden tel i 68 70 

Vergaderingen iedere 2e maandag van de maand in 
Café Rest ,,De Harmonie", Brmklaan 112, Bussum 
Aanvang 8 uur n m Echter niet in de maanden juli en 
augustus 

Ruilbeurs iedere zaterdagmiddag in Café-Rest 
,,De Harmonie", Brmklaan 112, Bussum 

Nieuwe leden 88 A P Bos, Naarden, 36 Mej W L 
V d Ruit Bussum 

Kandidaatleden G T van Vugt, Gr W de Oude-
laan 44, Naarden, J C Peters, Pater Wijnterlaan 13, 
Naarden 

Bedankt 10 K A Timmermans, Bussum, 108 A 
Bakker Naarden, 119 P Adnaanse, Bussum, 129 
W H Prenzlauer, Naarden, 249 H Porringa, Amster
dam 

De leden worden verzocht de contributie voor 1963 
ä / 7,50 te storten of over te schrijven op giro no 349300 
t n V de penningmeester van de Verzamelaar Amster
dam 

VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAME-
LAARS , ,DELFT" Secr Ir G F L Leistra, v 
Almondestr 174, Delft 

Nieuwe leden 81 E Verschuur, Elzenlaan 26* 398 
F Labne, Pr Mauritsstraat 15, 400 C v d Berg, 
V Stolbergstraat i , allen te Delft, 399 P J van Eeden, 
Meidoornstraat 23, Schipluiden 

Bedankt (per i i 63) 4 C A Konincks, 41 W A 
V Bijlert, beiden Delft, 68 H Vogelzang, Zwagerveen, 
82 J Prins Sr , Harfsem, 113 H G Bout, 116 W v 
Deudekom, 122 A A v d Akker, 130 P Hendriks, 
174 D P Delissen, 198 H P M Krempel, 221 J G 
Mouthaan, 248 Mej S Hislop, allen te Delft, 256 
J Snoey, Rotterdam, 317 P v d Wees, 333 G Bartha, 
365 J H Kerkkamp, allen te Delft 

24 
PHILATELISTISCHE VERENIGING , ,DE FIVEL" 

Delfzijl Secr F Leenstra, Arcturusstraat 20, Delfzijl 
Bedankt (per i i 63) E de Boer, W Aldershof, 

beiden te Delfzijl 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS ,,DORDRECHT" Secr A de Wit, Willem-
straat 50, Dordrecht 

Hutshoudehjke vergadering tevens Ruil- en Koop
avond iedere 2e woensdag van de maand in het C J 
M V gebouw, Burg de Raadtsingel te Dordrecht 

Jeugdclub Zelfde dag en plaats van 19-20 uur 

26 
DORDTSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 

,,DE POSTJAGER" Secr A L Blonk, Willem de 
Rijkestraat 39, Dordrecht Tel (01850) 204 28 

Ledenvergadering vrijdag 25 januari a s te Dor 
drecht Aanvang 19,30 uur, plaats van samenkomst 
wordt nog nader per convocatie bekend gemaakt 

Contactavond vrijdag 8 februari a s te Dordrecht, 
plaats en tijd als boven 

Bedankt J van Well, Dordrecht 

27 
PHILATELISTENCLUB ,,EINDHOVEN" Secr 

J J H A Doihain, Petrus Dondersstraat 100, Eind
hoven Tel I 06 15 

Vergadering elke eerste woensdag van de maand 
waarvan convocatie wordt toegezonden 

Nieuwe leden W J J v Weerden, C 386, Maar-
heeze, W v Eersel, Lmdendijk 8, St Oedenrode, Fr 
V Horssen, Petrus Dondersstraat 142, v Kimmenade, 
Wrapperslaan 25, beiden Eindhoven, Prof Dr Ir C 
Vossers, WiUebrorduslaan 129, Waalre, Verkerk, 
Fred v Pruisenweg 54, Eindhoven 

Bedankt A H H Willems, Hulst, P S Konmgs-
brugge, Geldrop, C A v Gelder, Eindhoven 

Overleden P J Steensma, Waalre 
28 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENIGING Secr 
F C Kuijken, Lupinalaan 7. Son (N Br ) 

Vergadering iedere eerste maandag van de maand 
in de zaal T van het Philips Ontspannmgsgebouw te 
Eindhoven Aanvang 8 uur n m 

Nieuwe leden 245 A C H Brekoo, 246 Drs A M J 
Graaf, 247 C van Delft, 248 A Fortuin, Jan Heijnslaan 
60, allen te Eindhoven, P van der Struys, Karel 
Doormanstraat 76, Oss, 249 J C Amptmg, Lieven-
daalseweg 44, Eindhoven 

Bedankt 213 N J Bos, 186 C Dommisse 137 G de 
Jong, allen te Eindhoven, 147 J Romijn, Geldrop, 
403 H Chel, Hoevelaken 

Geschorst 207 J B Dings, ro3 J van Noord, 176 
W P Verbruggen, allen te Eindhoven, 243 J C van 
Eyk, 125 S Harke ma, beiden te Meerveldhoven 

29 
ENSCHEDESCHE PHILATELISTENVEREENI -

GING Secr -penn W E J Aeijelts Avennk, Min 
Treubstraat 18, Enschede 

Nieuwe leden Mej S van Zuiden, Plataanstraat 66, 
Mevr Hovenier, C F Klaarstraat 4, G H Wooldrik, 
Ferd Bolstraat 43, H P Barth, Kottendijk 243, 
H G Wolsink, Mekkelholtsweg l o i , P Simons, Brink
straat 193, allen te Enschede 

Bedankt A J de Geest, Hellendoorn, H Siegen-
thaler, A de Wilde, J Rademaker, allen te Enschede 

30 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,DE PHILATELIST", Geleen Secr T Kentgens, 
BoUenstr 7 Geleen 

A fd Geleen Vergadering Eerstvolgende vergaderuig 
weder m 't Roadhoes, Nieuwe Markt te Geleen, wordt 
per convocatie bekend gemaakt 

Afd Kerkrade Vergadering op de 3e zaterdag van 
de maand in het Patronaatsgebouw, Bleijerheide 

Nieuwe leden M H Schepers, Mucherveldstraat 28, 
J Schuiteis, Schummerstraat 42 , beiden Kerkrade 

A fd Sittard Vergadering in , ,Schtad Zi t terd ' ' . 
Wordt per convocatie bekend gemaakt 

Nieuwe leden W J M Daniels, Chr Vosstraat 40, 
M H Rutten, Bergstraat 26, beiden Sittard 

Afd Vaals Vergadering wordt met agenda per con 
vocatie bekend gemaakt 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAATiS ,,GOUDA" Secr J Leeflang, Louise de 
Colignystraat 76, Gouda 

Vergadering 4e maandag van de maand in Café Rest 
,,De Kroon ', Kleiweg 79, Gouda 

POSTZEGELCLUB ,,DE KRING", 's Gravenhage 
Secr K Kouwenberg, Thorbeckelaan 238, Den Haag 
Penn P Krabbendam, Oosteinde 185, Voorburg, 
tel 86 24 43 Giro 54 90 32 

Nieuwe leden no 75 B van Loon, Obrechtstraat 253 
enno 173 Ch Eibers, van Miereveldtstraat 113, beiden 
Den Haag 

Bijeenkomsten 4 en 18 februari 1963 

35 
PHILATELISTEN VERENIGING , ,GRONINGEN'' 

Secr J M Offnnga, de Savornin Lohmanplein 2b, 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 

Vergaderingen elke 3e maandag van de maand in 
Rest Het Boschhuis te Groningen, aanvang 20 uur 

Nieuwe leden de kandidaat leden gemeld in het 
decembernummer van het Maandblad 

Kandidaat leden 240 A Liember, Verzetstnjders-
laan 200, Groningen, 238 W Westerhof, Kastanjelaan 
31, Winschoten, 160 G Wiegertjes, Scheperweg 32, 
Haren (Gr ), 220 M D Mulder, Koarte Miente 19, 
Akkrum (Fr ), 244 H Venema, Medanstraat 2 , 282 
H Lamme, Mad Curiestraat 79, beiden Groningen 

Bedankt (per i 1-63) 364 H Praktiek, 326 E de 
Vries, 417 A v Egten, 146 J v Aalst, 365 A J v 
Apeldoorn, 531 R Pel, 254 H Meijer 

36 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER

EENIGING , ,0P HOOP VAN ZEGELS" te Haarlem 
Secr M W V d Koog, Leidsevaartweg 129, Heem 
stede 

Kandidaat leden 109 A Molenbroek, Schoterbos
straat 18, Haarlem, 145 A Schwarz, Sportparklaan 47, 
Heemstede, 149 F J Brakelé, Joegoslaviëpad 38, 
Haarlem, 152 J J Schaap, Uranusstraat 42, Haarlem, 
170 H Schoo, Acacialaan 26, Halfweg, 177 J N v 
Boekei, Eikenstraat 24, Haarlem, 186 P B v d Drift, 
Voorzorgstraat 57AZW , Haarlem, 191 L Nijhuis, 
Teslastraat 79, Haarlem, 207 L Hulsbosch, Binnen
weg 43, Bennebroek, 228 Mej Mia J A Kampmeijer, 
Aelbertsbergstr 63, Haarlem, 236 J Driesten, Kenau-
straat 5B, Haarlem, 280 Jhr N J C Versluys, Laan 
van Bioemenhove 19, Heemstede 

Overleden 368 H C Serné, Haarlem 

Bedankt (per 1-1-63) 109 G Boogaards, Haarlem; 
188 Jhr Mr C L V Lennep, Aerdenhout, (per 1-3-63) 
64J G B Striekwold, Haarlem, 533 R A v d Meule 
Dnehuis ' 

A Igemene Vergadering Donderdagavond, 8 uur, 
31 januari 1963 in de aula van de A H Gerhardschool', 
Zijlvest 25A, ingang poort Raaks 

37 
POSTZEGELVERENIGING , ,HEERLEN" Secr 

C van Dishoeck, Lintjensstraat 21, Heerlen 
Kandidaat lid Ir H Ie Clercq, Welterlaan 26, 

Heerlen 
Bedankt 30 R S J van Beelen, Hoensbroek 
Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst op dinsdag 

5 februari 1963 Gelegenheid tot ruil vanaf 7 uur 
Limburgse Filatehstendag op zaterdag 19 januari 

1963 zal onze vereniging in het kasteel Hoensbroek te 
Hoensbroek een Limburgse Filatehstendag organiseren 
Begin van deze dag rond twee uur, einde rond 6,30 uur 
Geboden worden een lezing, veiling, tentoonstelling 
en veel gelegenheid tot ruil Mogen vele leden deze dag 
bijwonen 

38 
POSTZEGELVERENIGING , ,HELDER" te Den 

Helder Secr A P Vlam, Van Galenstraat 70, Den 
Helder Tel (02230) 4200 

Nieuwe leden (per i i 1963) H Kikkert, Piet Hein-
straat 63, Den Helder, W P van Elruinesse Gladiolen-
straat 10, Den Helder, S A Schhekelmann, Roer
straat 8, Den Helder, J C Boon, Singel r, Den Helder, 
J H Venema, I Verfailleweg 70, Den Helder, J 
Amoureus, Middenweg r47, Den Helder, M van der 
Made, Florastraat 8, Den Helder, J Amels Merwede-
straat 33, Den Helder A J Sonderman, Roerstraat 
26, Den Helder, L P Obbens, Niasstraat 21, Den Hel
der 

Bedankt (per 1-1-1963) M Louwerse, H Veldhuis; 
J T W Metzelaar, allen Den Helder, K Dekker, 
St Maartensbrug (N H ), E F Erfmann, Den Helder 

Vergadering woensdag 16 januari a s Het vergade
ringsschema voor 1963 wordt verder nader bekend ge
maakt Vergaderlokaal café Postbrug, Koningsplein, 
aanvang 20 uur 

39 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME

LAARS ,,HELMOND" Secr P J v d List, Plas-
manlaan i Helmond 

Nteuw ltd (pen 12 62) W v d Wel, Warandelaan 
29, Helmond 

Bedankt (per i 12-62) Th Adriaans, Helmond, 
(per I I 63) W v d Water, Helmond 

40 
's HERTOGENBOSSCHE VEREENIGING VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS Secr Mr H J 
Bernsen, Frederik Hendriklaan 14, Den Bosch 

Ledenvergadering woensdag r6 januari a s te 20,00 
uur in Hotel Central, Markt, Den Bosch 

Nieuwe leden zie kandidaatleden in het december
nummer, alsmede Mr A Receveur, Leeuwensteinlaan 
37, Vught en J Blokland, 657 Rose'Ave , Desplaines 
(111 ), U S A (oud leden) en F G M Prinsen, Op-
hoviuslaan 54, Den Bosch (oud jeugdjid) 

Kandidaatleden J Bogaerts, Grote Steenstraat 131, 
Berchem (Antwerpen), A Koppelman, A van Solms-
straat 27, Drunen, A Dankers, Aartshertogenlaan 169, 
Den Bosch, Mevr. J Oomen, Luybenstraat 4, Den 
Bosch, H van der Velden, Grotestraat 46, Veen 

Bedankt (per i i 1963) K Boelen, Middelburg, J 
Bouwhof, Oosterhout, P Slot, Veghel J v Bijnen 
en J Driessen, Rosmalen, A Diks, Uden, Mr P 
de Graaff, Vlijmen,,Dr L Labordus, Schiedam, J 
Meijer, Haarlem, D^ E Noyons, Wageningen, J . 
Strijd, Harderwijk, J v d Tl Haard en mevr G v d . 
Westelaken, Vught, G Dernison.L Ebben, A G F . 
Janssen, G Lewin, J v Lieshout, A v Loon, E de 
Ruiter, W Thomas en F Vroomen (allen Den Bosch) 

41 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME

LAARS ,.HILVERSUM & OMSTREKEN" Secr 
A W Ebrecht Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum. 

Vergadering 17 januari 1963, ruilbeurs elke zaterdag
middag van 1,30 4,30 uur in de Openbare Leeszaal te 
Hilversum, 's Gravenlandseweg 55 

Nieuw lid 832 Mevr G Brouwer Mous, Gov Flinck-
laan 24, Hilversum 

42 
LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL

VERZAMELAARS Secr G M Minnema, Boerhaave-
laan 41, Leiden 

Vergadering woensdag 23 januari 1963, 's avonds te 
8 uur precies in de zaal van het Geref Jeugdhuis, Bree-
straat 19, Leiden 

Jaarvergadering, agenda behalve normale agenda, 
verslagen van secretaris, penningmeester, adm der 
rondzendingen, bibliothekaris, veilinghouder, jeugd-
afd enz Verslag van de financiële commissie Ver
loting Na afloop gelegenheid tot ruil 

Nieuwe leden 257 J van Ek, 258 M Groeneveld, 
259 M A V d Hout, 260 M v d Voord , allen Leiden, 
106 G G Blokland, Oegstgeest 

Kandidaat lid 107 W van Westbroek, v Lennep-
straat 13a, Leiden 

Bedankt (per i i 63) 234 J J de Vries, Voorscho
ten, 269 A de Bruyn, Lelden, 273 J Franse, Leiden; 
394 T Kramer Voorschoten , 427 J Lugthart, Leiden. 
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Contributie: de leden die hun contributie voor 1963 
nog willen gireren, kunnen dit voor i febr. nog doen 
op giro no. 390926, t .n.v. penningmeester L.V.v.P.V. 
contributie f 7,50. Daarna wordt gedisponeerd. Ver
mijdt de incassokosten en maakt het de penningmeester 
gemakkelijk, dank u. 

Volgende vergadering op woensdag 27 februari. 
Jeugdafd.: elke 2de donderdag van de maand in 

Huize ,,Over 't Hoff", Gerecht 10, Leiden. 

'^^PHILATELISTEN-VERENIGING „ZUID-LIM-
BURG". Secr.: W. G. J . Hack, Wolfstraat 10, Maas
tricht . 

Ledenvergadering: ie en 3e maandag van de maand, 
20.00 uur in Restaurant ,,In de Gouwe Poort", Vrijthof 
50, Maastricht. 
'^'^POSTZEGELCLUB , ,GROOT VELDHOVEN''. 
Secr.: G. J . Ruts, Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven. 

Bijeenkomsten: iedere 2e maandag van de maand 
ruilavond en veiling, waarvan convocatie wordt toe
gezonden . 

Nieuw lid: L. v. d. Heuvel, Kprte Kruisweg 14, 
Meerveldhoven. 

Afgevoerd: J . v. Hout, Eindhoven; P. A. Tholen, 
Aalst. 
47. 

POSTZEGELVERENIGING , .ROOSENDAAL''. 
Secr.: J . C . Jochems, Hobbemastraat 4, Roosendaal. 

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

Overleden: P. Beghtel, Roosendaal. 
Bedankt: A. Teule; C. Hellemons; beiden Roosen

daal. 
48. 

PHILATELISTENCLUB „ROTTERDAM". Secr.: 
M. J . Feenstra, Dorpsstraat 2, Capelle a. d. IJssel. 

Bijeenkomsten: 2e dinsdag van elke maand in het 
Beursgebouw, ingang Meent 110, Rotterdam. 
49. 

POSTZEGELVERENIGING , .SANTPOORT''. 
Secr.: P. Vons, Brederoodseweg 100, Santpoort-Z. 

Bijeenkomsten: deze worden wederom gehouden op 
e 2e en 4e donderdag van de maand in de vergaderzaal 

van ,,Huize Spaarnberg", Wüstelaan 79, Santpoort-Z. 
Aar vang 20 uur. 

Nieuwe leden: 125 Mevr. W. Sebregts, Joh. Verhulst-
weg 54, Bloemendaal {post Santpoort-Z.); 129 B. A. 
Stellaard, Delftlaan 449-III, Haarlem-N.; 130 J . de 
Zwart, Rijklof v. Gunsplein 22, Haarlem-N.; 139 
Mevr. J . A. Boerendans; 152 A. C. Tal)ernal, Hage-
lingerweg 75, Santpoort-dorp. 

Bedankt: 13 L. J . v. d. Lieuw, Santpoort. 
50. 

PERSONEELSVERENIGING WILTON-FEIJÊN-
OORD, Afd. Filatelie. Secr.: A. v. d. Bosch, Noord-
vestsingel 59, Schiedam. 

Nieuwe leden: W . H . Noordzij. Parkweg 139; H. v. d. 
Berg, Havendijk 156A; beiden Schiedam. 
52. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS ,,TILBURG". Secr.: H. A. M. Meeuwsen, 
Melis Stokestraat 45, Tilburg. 

Vergadering: iedere ie woensdag van de maand in de 
grote bovenzaal van Huize Remmers, Heuvel 28, Til
burg. 
54-

POSTZEGELCLUB ..WASSENAAR". Secr.: W. 
van der Worp. Starrenburglaan 70, Wassenaar. 

Vergadering: iedere 2e donderdag van de maand in 
café-rest. ,,De Deyl" . hoek Kerkdara en Rijksstraat
weg. 
55-

POSTZEGELVERENIGING IJMUIDEN & OM
STREKEN. Secr.: J . Groen, Velserduinweg 18, IJmui-
den. 

Rutlavonden: ie kwartaal 1963 op vrijdag 4 en 18 
januari; i en 15 februari; i en 14 en 29 maart. 

Bedankt: 21 Mej. D. van Strien; 142 W. F. Bertholee. 
59-

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS ,,DE LANGSTRAAT & OMSTREKEN". 
Secr.: W. Tj. de Haan, van Berckenrodelaan 91, Waal
wijk. 

Nieuw lid: C. J . Jaspers, Pieter Vreedestraat 22, 
Waalwijk. 

Contributie: De penningmeester, de heer H. H. 
Hogenhout, van Assendelftstraat 44, Waalwijk, ver

zoekt de leden hun contributie ad / 8,— te storten voor 
r februari a.s. op zijn gironummer 1027256. 

Bedankt: C. Kuis, Heusden. 
64. 

POSTZEGELVERENIGING , .DRACHTEN''. 
Secr.: A. Otter. Handwerkerszij de 127, Drachten. 

Nieuwe leden: F . T. de Jonge, Surhuisterveen; J . 
Nijboer, Drachten; Th. Schotanus. Nijega. 

Kandidaat-leden: J . van Essen, Bruins Slotstraat 22 ; 
W. Westerhof. Burg. Wuiteweg 115; beiden te Drach
ten; J . Kleffer, Corn. Trooststraat i-I . Leeuwarden; 
J. Bijlsma. It Merkelan 23. Beesterzwaag. 

Bijeenkomsten: 4 en 25 februari a.s. te 19 uur in Pro 
Rege, Torenstraat 18, Drachten. (Jaarvergadering 25 
februari a.s.). 

Contributie: de leden worden verzocht de contributie 
voor 1963 k 76,50 benevens de vrijwillige bijdrage voor 
het tentoonstellingsfonds ä / 0,50 te voldoen door over
making op postrekening 992303 t.n.v. Penningmeester 
Postzegelver. , .Drachten", van Lijndenlaan i , Beester
zwaag .»Tot I maart kan betaling ook geschieden tijdens 
de bijeenkomsten te Drachten. Na deze datum wordt 
over het bedrag beschikt, verhoogd met incasso- en 
administratiekosten. 
68. 

POSTZEGELVERENIGING,,HARDE" te ' t Harde. 
Secr.: P. Leenders, H. v. Puttenweg 2, 't Harde. 

Bedankt: J . Y. v. Vels; Ch. J. v. d. Berg; G. v. d. 
Burg; allen 't Harde; R. Scheringa, Harderwijk. 
69. 

POSTZEGELVERENIGING „VEENDAM & OM
STREKEN". Secr.: Ir. J . D. Neuteboom, E. E. 
Stolperlaan 24, Veendam. 

Bedankt: (per 1-1-63) Mevr. H. P. v. d. Lee-Mas-
sink, Schipborg; H. Middeljans, Veendam. 

Bijeenkomsten: De maandelijkse bijeenkomsten zullen 
met ingang van 1963 niet meer gehouden worden op de 
3e maar op de 4e woensdag van de maand, steeds in 
sociëteit ,,Veenlust' '. 

Woensdag 23 januari a.s. Jaarvergadering; woensdag 
27 februari, quiz over de postzegels van Nederland. 

Contributie: de contributie 1963 ad / 7,— kan worden 
overgemaakt op postgiro i 00 13 55 t.n.v. penning
meester Filatelistenver. te Veendam. 

,,De Postzegel" die toch geen postzegel is! f 

f(8lBd. Heer Hen i r i k t o 

Brake 
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TEUEFOOH >C 4100-7913 KARRENSTÜAAT 29-31 - VHtRtOGENOOSCH 

Reeds eerder schreef ik in het Maandblad (nr. 4, 1962), dat 
het met de filatelist gaat-net als met iemand, die er op uit
trekt om iets nieuws te ontdekken, om dan zijn bevindingen 
in zijn lijfblad te publiceren, zo mogelijk met afbeeldingen. 
Zo schrijf ik nu eens over een gebouw in de hoofdstad van 
Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, waarin — misschien — al 
menig verzamelaar gelogeerd heeft, zonder dat de betekenis 
van de naam hem duidelijk geworden is. 

Welnu, hier de korte historie van dat bekende hotel in 
Den Bosch: „De Postzegel", zoals zij in de archieven van het 
hotel te vinden is: Vele jaren geleden stond er in Den Bosch, 
langs een zijarm van de Zuid-Willemsvaart en aan de grote 
verkeersweg naar Nijmegen en Utrecht-Eindhoven, een een
voudig poststationnetje, zoals er in de vorige eeuw honder
den waren. De eigenaar van dit postzegelkantoortje, een ge

slepen zakenman, zag al heel gauw in dat er nog meer mo
gelijkheden voor hem waren dan zijn postzegelzaak. Hij be
gon ook bier te verkopen. Het duurde niet lang of de nieuw
bakken waard maakte goede zaken en zijn pandje moest 
allengs worden uitgebreid. Teneinde vooral de voor hem 
voordelige handelswaar „postzegel" niet te verliezen, gaf hij 
aan zijn zaak de naam „De Postzegel" ! ! ! 

Thans staat er op diezelfde plek een groot, mocjern hotel-
café-restaurant, dat ondanks de vele jaren die sindsdien 
verlopen zijn, nog dezelfde vertrouwde naam draagt, al 
worden er ook sinds lang geen postzegels meer verkocht, 
dan alleen op de prentbriefkaarten van het hotel. 

Aardigr souvenir 
Maar er is wel iets anders verkrijgbaar. Behalve een goed 

glas bier of wijn kan de filatelist en de verzamelaar van 
andere objecten een aardig souvenir krijgen, dat wel geen 
filatelistische waarde heeft, maar uit het oogpunt van curio
siteit toch aantrekkelijk is. De directeur van „De Postzegel" 
heeft zijn reclame gecombineeerd met zijn naam. Een brief 
van „De Postzegel" krijgt op de envelop, in de buurt van de 
(PTT)-frankeerzegel, een merkwaardige reclamezegel. Het 
hotel staat er op afgebeeld en het geval is afgestempeld met 
een origineel stempel, dat al even merkwaardig is als de 
zegel in kwestie. En wie een beetje geluk heeft, zoals schrij
ver van dit verhaaltje, dan stempelt de PTT het dagstempel 
op de hotelzegel mee, waardoor de envelop een bijzonder 
soort poststuk wordt. Nogmaals, met filatelie heeft dit niet 
veel te maken, maar wie een hobby maakt van het ver
zamelen van reclamezegels en dergelijke, vindt in de serie 
van „De Postzegel" een leuke aanwinst. De zegels bestaan 
in vijf kleuren: rood, blauw, groen, lila en goud. 

Het hotel geniet in het buitenland een goede reputatie. 
Schrijver dezes ontving in de loop der jaren vele brieven 
van buitenlanders die gast in „De Postzegel" waren geweest. 
Zij allen zeggen: Dank aan de directie van „De Postzegel" 
voor de buitengewoon goede verzorging. Ook de directie 
mocht vele dankbetuigingen ontvangen, met begeleidende 
verzoeken om toezending van nóg meer „postzegels". 
Tilburg, HENDRIK TE BRAKE 
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In onze 243e Postzegelveiling, die op 12 en 
13 december j . l . met 3 zittingen plaatsvond, 
werden wederom opmerkelijke resultaten ge
boekt. 

Was in de 242e veiling een opmerkelijk stuk (dat 
de enorme prijs van f3450,— plus opgeld op
bracht) de 5 cent foutdruk Koningin hangend 
haar, ditmaal bracht een briefstukje, waarop zich 
Nederland 1852 5, 10 en 15 cent bevonden, de 
kapitale som van f2225,— plus 1 2 % % opgeld op. 
Trouwens, de gehele speciaalverzameling emissie 
1352 bracht uitstekende resultaten. Deze 
verzameling bracht ruim 30.000 gulden op. 

Een dergelijk resultaat wordt niet zo maar be
reikt. Een intensieve zeer deskundige verkave
ling is daaraan voorafgegaan, tijdrovend, doch 
resulterend in een opbrengst, die de stoutste 
verwachtingen van de inzender verre overtrof. 
Voor dergelijk materiaal de juiste kopers te 
hebben, is het resultaat van jarenlange opbouw 
van de cliëntenkring, waarbij vertrouwen ook 
een duchtig woordje 'meespreekt. 44 jaar lang 
genieten wij dat vertrouwen. De afdeling 
Nederland en O.R. gaf opbrengstcijfers te zien 
waarvan de grootste optimisten nooit gedroomd 
hadden. 

Enige voorbeelden: Nederland ongebruikt: 
25 c. no. 26 f100 (cat. f125), 50 c. no. 43 f105 
(cat. f90), 1 GId. no. 44 f70 (cat. f70), 5 GId. 

\ no. 48 f170, bontkraag 3-60 c. no. 56-76 f185 
(cat. f152), 5 GId. no. 79C f130 (cat. f90), 
10 GId. no. 80 f250 (cat. f250), 5 GId. no 100 
f58 (cat. f50), 10 GId. no. 101 f210. 

Bij de gestempelde zegels bevond zich o.a. de 
1% cent 3-gaats roltanding, die voor f490 (cat. 
f450) vlot van de hand ging. Een postfrisse serie 
Armenwet bracht f66 op, het kwartje Telegraaf 
f140, de Ruyter-portserie f74 (cat. f62,45), enz. 
enz. 

J. K. RIETDIJK n.v. 
T E L E F O O N (070) 1170 20 GIRO 420875 

De catalogus onzer 

244e Postzegelveiling 
die 13, 14 en 15 februari a.s. zal plaatsvinden, is 
echter nog veel belangrijker en ook veel groter. 
Ons werd de verkoop toevertrouwd van enige 
kostbare collecties met vele rariteiten, wij noe
men slechts:" 

N E D E R L A N D ongebruikt 
Bontkraag 15 cent no. 65C (11x11%) 
10 op 17% cent no. 1198 (11% tanding) 
Jub. 1923 div. variëteiten 5 Cent bovenrand 
ongetand no. 465v. 
Dubbel opdruk 12 op 10 cent nr. 709 F 
Grote afdeling Portzegels in typen en tan
dingen 
Roltanding 7% et. 3-gaats gebr. en onge
bruikt 
Roltanding no. 53a blok van 4 stuks ge
bruikt. Enz. enz. 

Vraagt per omgaande de rijk-geïllustreerde 
catalogus aan, een document dat het bewaren 
waard is. De oplaag is niet onbeperkt! 

Met de samenstelling van onze 245e Postzegel-
veiling hebben wij reeds een aanvang gemaakt. 
Voor deze veiling ontvingen wij reeds een prach
tige verzameling Nederland en O.R. en vele 
Europa-landen. Goed materiaal kan op dit 
ogenblik nog worden bijgevoegd, doch wacht 
u niet te lang, anderen kunnen u voor zijn. On 
danks veel betere veilingopbrengsten zijn 
onze verkoopcondfties zeer gunstig. Neemt 
u eens contact met ons op. Indien gewenst: 
vooruitbetalingen en zonder rente-bereke
ning! 

- DEN HAAG 
LANGE P O T E N 15A 
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NEDERLAND Eerste Emissie, Zeldzame Proeven, Foutdrukken, enz. 
Uit de beroemde „BURRUS"-collectie: 

C U R A ( ; A 0 en SURINAME collectie van ± 32.000 gId. catalogusw. 
Verder WERELDVERZAMELING per land verkaveld. 

EUROPA-verzameling w. i. belangrijk Luxemburg, Vaticaan, enz. 
Verder Afghanistan, Engelse Koloniën, enz. 

Catalogus gratis op aanvrage. De volgende veiling is in bewerking en bevat 
de collecties van pijlen J. J. A. van der Horst-Leiden. 
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0,45 
3,75 
1,05 
0,31 
0,8!! 
5,25 
4,25 
5,25 
1,51 
0,31 
4,15 
1 , — 
0,4) 
0,45 
0,52 
0,82 
3,25 
3,— 

et Tellier 1963. 
ng bij aankoop bover 

J. VAl 
E R D A M 1 

S M 

1107 
1108/1113 
1114 
1117 
1118/1119 
1121 
1122/1123 
1124 
1125/1131 
1132/1138 
1140/1141 
1142/1145 
1152/1155 
1157/1160 
1161/1164 
1165 
1176 
1177/1178 
1189 
1190 
1191 
1192/1194 
1196 
1197 
1198/1202 
1203/1206 
1207/1212 
1217 
1220 
1221/1223 
1225 
1226/1227 
1264 
1319/1322 
1328 
1335/1337 
1345/1350 
Luchtp. 23 
Luchtp. 28 

0,30 
4,25 
0,72 1 
0,30 1 
2,60 
0,82 
2,50 
0,38 1 
3,25 
3,75 
1,10 
1,65 
1,50 
1,25 
2,50 
0,32 
0,90 
1,20 
0,30 
0,30 
1,05 
3,— 
0,52 1 
0,30 
2,15 
2,25 
3,95 
0,90 
0,30 1 
1,70 
0,75 
1,05 
0,30 
*•-0,60 1 
1,20 
2,95 
1,25 
2,85 , 

Dienst 17/21 1,85 

f25,—. 

ASTRIGT 

P O S T Z E G E L V E I L I N G 
Onze eerstv. veiling vindt plaats op zaterdag 2 febr. 
a.s. in gebouw „Patrimonium", Dordrecht. Aanvang 
2 uurn.m. Bezichtiging vanaf 9.30 uur. Catalogus gratis. 
Inzending voor onze maandelijkse vellingen Is steeds 
mogelijk. 

D O R D T S E POSTZEGELVEILING, Schiestraat 36 
Dordrecht, tel. 20733. 

Sawnenêverking 
Htet mooiste voorbeeld van samenwerking tussen ver
zamelaar en handelaar zult u afgespiegeld vinden In 
onze boekjes van 

EXGELAND & KOLONIËN 
en 

FRAXKRIJK & KOLOXIËN 
Alleen doordat zich In de loop der jaren zo vele ver
zamelaars om ons schaarden, zijn wij nu In staat u 
boekjes voor te leggen waarvan alleen al de bezich
tiging u veel genoegen zal verschaffen. 
Dikwijls zal het door de rijkdom van de sortering 
moeilijk zijn uw keuze te bepalen, maar het grote 
voordeel is, dat u daartoe 3 volle dagen de gelegenheid 
heeft. U behoeft dus niet, zoals in een winkel, direct 
te beslissen, maar u kunt alles rustig bekijken en over
wegen. 
Neemt u eens een proef met deze meest geperfectio
neerde manier van 

ZELFBEDIENING 
Het kost u niets, want bij de eerste zending be
talen wij ook de retourporto, ook al koopt u er 
niets uit. Alleen bij regelmatige toezending zal 
de min. uitname ƒ 15,— moeten bedragen, maar 
daarvoor betalen wij dan ook de retourporto. 

Postzegelhandel 

VawÊ, MPuyn A Verhage 
Rotterdam — Noordsingel 1811) — Telefoon (lU) MZM. 



NV. PostzegelveiUng R . P O S l H V f A 
Singel 276' Amsterdam Telefoon 24 97 49 

■ 

Onse 174e 

» 

0 

. 

veiling 
vindt plaats 

31 januari, 

1 en 2 februari 1963. 

In deze veiling zijn o.a. opgenomen 

een aardige afdeling Nederland en O.G., 

een mooie afdeling Engelse Koloniën, 

een grote afdeling moderne series 

van de gehele wereld, alsmede 

diverse mooie klassieke zegels 

van de gehele wereld. 

Tevens een zeer belangrijke afdeling 

collecties en restanten. 

CATALOGUS GRATIS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR 

Wij maken van deze gelegenheid gebruik u allen 

een gelukkig en voorspoedig 1963 toe te wensen. 



Aangeboden Variaties Suriname „postfris' 

132 f f 25,— 
205 c f 13,— 
205 d f 32,— 
213 c f 5,— 
213 d f 11,50 

luchtpost 23 c f 18,50 
23 d f 47,50 
24 f f 30,— 

en ten slotte DO X zonder punt, complete serie op 
gehele brief, vermoedelijk uniek, prijs f 850,—. 

H. KOOPMAN 
N.Z. VOORBURGWAL 3 U 

AmsterdamC, Tel. 33473 

P O S T G I RO 5 1 3 4 2 7 

DE POSTZEGEL 
Vlaams Maandblad voor Filatelie - Actueel en betrouwbaar - 24 
pagina's per nummer-abonnementsprijs f 6,— per jaar. Proefnummer, 
advertentietarief op aanvraag. 
Administratie voor Nederland: Esdoornlaan 26, Putten (G.) 

54. Dornhöfer-Auktion am 7., 8. und 9. Februar 1962 in Mannheim 

Bestes Material aus aller Welt! 
Kataloge mit Photos an 
ernsthafte Interessenten 
kostenlos, 

HEINRICH DORNHOFER Briefmarken  Auktionen 
6800 Mannheim/West-Deutschland, Elchendorff Str. 29 
Postfach 571 - Telefon 52929 

S P E C . A A N B 
New York '4« 
Moskou 
Tunis 
Londen herd. 
Par.-A'dam 
DC8 
Conakry 
Budapest 

. zéér GOEDE KWAL. K L M  V L U C H T E N (vele potl. afz. adret ) : 1 
2,95 Houston 1,95 
1,25 Tripoli 0,70 
0,70 DC8. N.Y. 2,25 
0,85 Cur.-A'dam ld. 3,— 

Monrovia 0,95 
3,— Sofia 1,25 
0,95 Saigon 0,95 
1,25 Mystery 1,75 

Alle mooie frankering -

DC8. Tokio 0,95 Lup. Wenen 2,25 
Accra 0,95 Biak Pool 1.25 
Lagos 0,95 Tokio Pool 1,90 
Belgrado 1,25 Amman 0,95 1 
Sg. retour 3,50 Tok.-A'dam 3,— 1 
Jeddah 0,95 Casabl. 0,95 
DC8. Biak 1,20 DC8. Joh. 
L. Palmas 0,95 burg 1,25 1 
PORTO EXTRA s.v.p. 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE, KERSTROOSSTRAAT 9 C, 
ROTTERDAM12 ■ TELEFOON r18.42.00GIRO: 50.74.07  G.N. 

Speciale aanbieding 
No*s volgens Yvert *63 

No. ongebr. 
7Az.gom 3,— 
13 
15 
16 

25.— 
42,50 
62,50 

Horizontaal 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 22,50 
Verticaal 
23 
Horizontaal 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29a 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
*i 
47 
49 
50 
52 
53 

0,90 

0,20 
0,25 
0,25 
0,40 
0,50 

0,25 

3.50 
Verticaal 
39 
*^ 43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
SI 
52 
53 
54 
55/58t 
59 
60 
61/76t 
77/92t 
109/124t 
113A 

0,35 

3,— 
9,— 
6,50 

1 , — 
25,— 
zonder 

3,50 

Uw 
KRUISWEG 

gebr. 

6,— 

0,20 
0,20 
0,25 
0,20 
0,20 
3,50 

10,— 

0,15 
0,20 
1,25 
0,85 
0,15 
0,10 
0,15 
0,15 
0,10 
0,05 
0,15 
1 , — 
0,80 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,35 
0,20 
0,35 

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,10 
0,10 
0,10 
0,15 
0,10 
0,30 
0,20 
1,50 
1 , — 
6,— 

1 , — 
0,50 
9,— 

3,50 

manc 
43 -

113A 225,— 
129 0,25 
130/31 0,50 
134 0,20 
135/36 0,40 
137/38 0,05 
139/49t 1,75 
144B 0,05 
146B 0,05 
147B 8,75 
U9B 0,20 
150/52 0,35 
zonder A 
153/56t 3,— 
157/58t 0,25 
157a/58ct 0,25 
157b/58bt0,35 
159/63t 1,40 
159B 0,30 
160B 0,30 
161B 0,30 
163B 0,25 
164/66 1,90 
166A/67 0,40 
168/69 0,20 
168/69t 
dun pap. 0,20 
170/74t 2,10 
185/88t 0,75 
189/95t 1,15 
189a 12,50 
196/200t 2,35 
201/04t 0,40 
205/08t 0,30 
213/15t 12,50 
218/22t 0,35 
223/26 3,25 
231/«5At40,— 
246A 
246B 
247A 0,15 
248 A 0,15 
248B 
249A 0,20 
249B 
250A 
250B 
251A 0,25 
252A 0,25 
252B 
253A 0,30 
253B 
254A 0,40 
254B 
255A 0,40 
255B 
256A 
256B 0,50 
257A 
257B 0,75 
258A 
258B 
259A 6,25 

olijst naar: 
HAARLEM 

t Zijn 

2,50 

2,65 
0,40 

32,50 
1,25 
0,50 
0,15 
0,10 
0,75 
0,15 
1,50 
0,40 
0,50 
0,20 
0,15 
0,20 
0,25 
1 , — 
0,30 
3,75 
0,15 
0,60 
1,00 
0,30 

20,— 
0,75 
0,35 
0,35 
1 , — 

P 
- T 

los verkrijgbaar 

259B 
260A 
261A 
262A 3,25 
263A 3,75 
264A 7,50 
265A 20,— 
266/69 3,50 
270/73 4,— 
282/86 3,50 
287/304t 18,— 
287/307t 
328/31 7,— 
332/35 7,— 
336/37t 
336a/37at 40,— 
336b 
338/39 4,25 
340/41 5,50 
345/47 3,75 
348/50 4,25 
351/53 7,— 
354/56t 25,— 
357/58 4,50 
359/60 1,50 
361/62 1,15 
363/64 1,20 
365/66 2,60 
374/80 5,— 
381 2,— 
382 2,— 
385/91 17,50 
392/405t 2 1 , — 
406/11 15,— 
412/15 6,— 
416/18t 25,— 
419/20 2,40 
421/22 6,75 
423/35t 10,— 
436 1 , — 
444/47 7,50 
448/49 2,— 
450/53 5,50 
454 0,75 
455 3,75 
455A 
456 4,50 
457/59 2,75 
457/59n *.— 
460 2,25 
462/67t 30,— 
468 4,25 
469/70 22,50 
473/75 
476/96t 
497/99 3,25 
503 
504/08 30,— 
514/18 
519/20 8,— 
521/22 
523/26 
530/35 30,— 
536/40 

OSFZ 
slefoon 15515 

Rusland tot 1950 
1,50 
1 , — 
0,75 
0,75 
0,60 
2,25 
3,25 

15,— 

7,50 
6,— 
4,— 
2,— 

5,— 

1 , — 
2,— 

0,75 
0,75 

8,— 

6,— 
0,75 

3,50 
0,30 
5,— 

4 , -

0,75 
2,— 
1,50 

2,— 
12,50 
4,50 

1 1 , — 
1,75 
0,50 

12,50 
7,— 
3,— 
3,50 
5,— 

15,— 
20,— 

E€ 
- G 

551/54 
555/64t 
565/68 
569/72 
573/76 
577/79 
580/82 
583/88 
589 
590/95 
596/603 
604/07 
608 
611 
612 
613 
613a 
614/16 
617/20 
621/27 
628/31 
632/34 
635/46 
647/50 
651/57 
658/69 
670/75 
676/84 
685/89 
698/704 
705/07 
709/10 
709/1 o n 
711/13 
730/33 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741/48 
749/51 
752/54 
755/58 
759/62 
763/67 
768/72 
773/77 
778/81 
783/99 
800/03 
804/09 
804/09D 
810/16 
817/24A 
824A 
825/28 
829/30 
834/35 
836/37 
852 
871/78 

Volgende maand vanaf 1950 

25,— 

12,50 

3,50 

1,75 

0,50 
0,15 
0,45 

0,50 

14,— 

7,— 

4,— 

0,20 
0,40 
8,50 
1 , — 
2,25 
3,75 
6,50 

10,— 

14,— 
50,— 
4,50 
5,— 
1,75 
1,75 
1,25 
2,50 
0,30 
3,— 
2,75 
1,25 
0,25 
0,10 
0,30 
0,40 
0,30 
0,80 
3,25 

3,50 
2,50 
3,75 
3,— 
4,50 
9,— 
3,50 
7,50 
4,25 
7,— 
3,75 
1 , — 
2,75 
1,30 
2,75 
0,10 
0,10 
0,20 
0,60 
1,30 
2,25 
4,— 
4,— 
1,10 
1,75 
2,— 
3,50 

6,25 2,25 

4,— 

7,— 
15,— 

4,— 

1,75 

3,50 

3,25 
5,— 
2,50 

15,— 
2,— 
3,50 
3,— 
2.75 

1,25 
2,50 
0,75 
1,10 
1.75 

12,— 
4,— 

879/82 
883/87 
893/94 
895/98 
895/98n 

2,50 
1 , — 

899/900+ 14,50 
901/04t 
405/08 
909/10 
911/12 
913/14 
915/16 
919/23 
924/27 
928/30 
931/35 
936/37 
938/42 
938/42n 
943 /a 
945/46 
947/52t 
947/52n 
953/59 
960/63 
960/63n 
964/66t 
967 
968/70 
971/73 
971/73D 
974/76 
977/82 
983/84 
985/87 
988/89 
990 
991/95 
996/97 
998/99 
1000/01 
1002/05 
1006/08 
1009/10 
1011/12 
1013/14 
1015/29 
1030/31 
1032/35 
1036 
1037/39 
1040/42 
1043 
1044/47 
1048 
1049/50 
1051/58 
1059/66 
1067/71 
1072/73 
1074 
1075/76 

4,25 
1,15 
1,10 
6,25 
9,50 
5,— 
1,50 
1.05 
3,50 
1 , — 
4,50 
4,50 
1,30 
1 , — 

7,50 
4,— 
4,— 

2,50 
1,75 

1,50 
t6,— 
3,25 
2,25 
1,50 
0,75 
0,60 
5,— 
1,15 
1,40 

2,25 
2,50 
1 , — 
3,— 
1 , — 
7,50 
0,90 
1,40 
0,30 
1,35 
5,50 
1,25 
1,60 
0,75 
0,75 
3,25 

10,— 
1,75 
1,25 
0,40 
1 , — 

1075/76n 1 , — 
1077/78 1 , — 

2,50 
0,90 
0,40 
0,60 
0,60 

6,— 
1,50 
0,35 
0,40 

4,— 
1,50 
0,75 
0,55 
1,10 
0,35 
1,50 
1,50 
0,50 
0,40 
1,25 
1,25 
3,50 
1,30 
1,30 
2,— 
0,80 

0,70 
0,70 
2,50 
1,30 
0,55 
0,65 
0,30 
0,20 
2,25 
0,45 
0,50 
0,50 
0,40 
1,05 

1,10 

0,35 
0,50 
0,15 
0,50 
1,05 

0,70 

0,35 
1,50 

0,60 

0.l"5 
0,45 
0,45 
0,45 

;ËLHAXDEL P I 
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1079/80 
1081/83 
1084/85 
1086/87 

0,80 
1,40 
1,15 
0,80 

1088/1104 9,25 
1088/110J 
1105/07 1 , — 
1105/070 1 , — 
1108/09 
1110 
i i ion 
1111/14 
1115/16 
1117/20 
1121/35 
1136/41 
1142/43 
1144/49 
1150/59 
1160/65 
1160/6511 
1166/76 
1177/80 
1181/84 
1185/87 
1188/89 
1190/91 
1192/98 
1199/120C 
1201/08 
1209/10 
1211/13 
1214/17 
1218/20 
1221 
1222/23 
1224/27 
1228/29 
1230/31 
1233 
1236A/B 
1237/38 
1239/45 
1246/48 
1256/59 
1260/61 
1262/63 
1264/66 
1267/68 
1269/70 
1271/77 
1278/80 
1281/85 
1286/91 
1292/94 
1292/94r 
1295/1305 
1303/04 
1305/07 
1308 
1309/10 
1311/17 
1318/19 
1320/21 
1322 
1323/25 
1326/31 

I IL . 
)ank -

0,70 
0,75 
0,75 
3,50 
1,60 
3,25 

4,25 
2,— 
6,— 
5,— 

6,25 
8,75 
2,60 
3,— 
1,90 
1,25 
1,50 
6,— 
1 , — 
6,50 
1,40 
2,90 
3,7S 
2,25 
0,60 
1,35 
2,75 
2,15 
1,40 

7,50 

2,75 
4,50 
2,65 
2,50 
2,— 
2,25 
2,50 
6,75 
3.15 

9,50 
2.75 
2,75 
6,— 
2,50 
3,50 
1.75 
2,50 
8,— 
2,50 
2,25 
0,90 
3,50 
5,— 

\1 

0,45 

3,— 
1,90 
0,35 
0,35 
0,40 
0,30 
0,30 
1,10 
0,55 
1,75 
9,— 
1,35 
0,60 
1,90 
1,35 
2,25 
2,25 
3,10 

1,15 
0,45 
0,45 
2,— 
0,35 

0,55 
0,90 
1,10 
0,65 
0,20 

0,75 

0,65 
0,60 

0,65 
1,75 

0,70 

3,25 

0,65 

1,50 

0,65 

2,25 

IE 
C. WILDE 

1332/33 1,65 
1334/36 3,40 
1337/38 2,50 
1339/40 2,50 
1341/45 7,50 
1346/47 2,50 
1348/49 2,50 
1350/51 2,50 
1352/53 2,15 
1354/55 2,15 
1356/65 6,25 
1366/67 1,85 
1366/67n 8,50 
1368/75 10,— 
1376/77 2,15 
1378/83 8,— 
1384 3,— 
1385 4,50 
1386 0,75 
1387/88 2,15 
1389/91 2,90 
1392/93 2,25 
1394/95 2,15 
1396/1400 11,— 
1401/04 4,50 
1405 0,75 
1406/08 

Luchtpost 
1 2,50 
10/13 9,— 
14/17 3,50 
18/19 5,— 
t12 20 5,— 
t 12 21 7,50 
t l O ' / 21 9,— 
22/26 25,— 
22/260 37,50 
26B 1,15 
t l 2 27/30 40,— 
31 15,— 
31a 17,50 
33/37 5 0 , -
38/40 60,— 
41/45 
MW 41/45 
46/48 
49/58 
60/66 
66A/E 
67/69 9,— 
70/71 3,25 
72/89 18,— 
90/97 15,— 

Bloes 
1 1,75 
2 1,75 
4 

Expres 
1/3 

Taxe 
1/8 1 ,— 
9 0,90 
10/16 3,25 

L P H I 

1.15 
0,80 
0,70 

0,50 
0,65 

1,35 
0,65 

3,— 
0,55 

0,35 
0,60 
0,65 

0,60 
2,50 
1,15 

0,70 1 

2,25 

*.— 9,— 

0,45 

6,— 
8,50 

12,50 
17,50 
20,— 
27,50 
4,— 

30,— 
7,50 
4,50 
2,50 
0,70 

7,50 

1.30 

3,50 

1 , — 

A 
RS - HAARLEM 



N o 

2 * 
3 * 
8 * 
8 
10 
14 
1 5 * 
3 A * 
4 A * 
13A 
3 Ax* 
4Ax* 
13Ax 
4B 
SB 
lOaB 
13B* 
13B 
3 D 
4 D * 
4 0 
5 D 
1 0 D 
10aD 
17 
1 8 * 
18 
2 0 * 
20 
22 
22a 
22v* 
22fv* 
23* 
23 
23 i w St. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30* 
30 
31 
32 
33 
3 4 
35 
3 6 * 
37 
38 
39 
3 8 A 
38D* 
3 6 D 
41 of* 
«2« 
43 
44 
45 
46 
4 7 
48 
50 
51 
54 
55 
56 
4157* 

Goedkope aanbieding 
S U R I N A M E ■ BIJ aankoop 

Prijs 

0,30 
0,50 
9 , — 
3,20 
5,25 

27,50 
55,— 
15,50 
12,50 
31 ,— 
16,— 
12,50 
31 ,— 
7,75 
3,90 

12,50 
13,— 
9,50 
1,75 

14,50 
16,— 

6 , — 
8,25 

1».— 
0,45 
1,50 
0,80 
7,75 
1,40 
0,15 
2,40 
1,60 
«.— 

11 ,— 
2,— 
1,25 
2,75 
0,80 
0,80 
2,30 
0,80 
2,25 

25,— 
24,— 

2 , — 
3,75 
2 , — 
4 , — 
7,50 
7,50 
2,75 
1,20 

1 6 , 
160,— 

4 , — 
4,75 
0,55 
1,20 
1,20 
0,32 
1,25 
0,25 
2,75 
0,80 
4,25 
2 , — 
*,25 
3 , — 

15,— 
135,— 

Mrs 5057 schaars 
5 8 * 
58 
59 
59a* 
6 0 * 
« 2 * 
62 
63 
6 4 * 
65 »of 
66*of 
67*of 
6 8 * 

2,20 
2 , — 
3,25 

21.— 
0,40 

42,50 
<6,— 

3,50 
55,— 
0,20 
0,40 
2,50 
3,25 

7 4 * 
7 5 * 
7 6 * 
7 7 * 
7 8 * 
8 0 * 
8 2 * 
82a* 
82B* 
8 7 * 
8 8 * 
90* 
92* 
95 
96 
97 
9 8 * 
9 9 * 
100 
101* 
102* 
104* 
105* 
107* 
108 
109c* 
110* 
112* 
118* 
120* 
121* 
121 
122* 
123* 
125* 
127* 
128* 
129* 
130*of 
131* 
132* 
133* 
130136* 
145* 
150 
151* 
157 
158161* 
162*of 
163166* 
167* 
172 
173 
175* 
175 
176 
177 
167A* 
167A 
168A* 
168A 
169A* 
170A* 
170A 
171A* 
172A* 
173A* 
174A* 
179* 
183186* 
186 
187189* 
187 
188 
190193* 
192* 
194 
195 
196 
197199* 
200201* 
Rode Kruis 
202a* 
202a 
204a* 
204a 

Untea zegels worden nog steeds 

N I E U W  G U I N E A opdrukken 

Serie 1, 5 
Serre 1, 5 

10, 17, 25, 30 en 40 
10, 17, 25, 30, 40 et 

Zelfde serie met 5 gid 
Complete 

0,30 
0,75 
1,40 
0,45 
0,50 
0.70 
0.55 
2.50 
0.55 
0.55 
0,70 
0,80 
1.50 
2.30 
0.30 
0.60 
5 .— 
4 . — 
0.75 
2.40 

20.— 
0,50 
0.90 
8.50 
9 . — 

40,— 
55,— 
0,75 
0,55 
1 , — 
1,15 
0,55 
5,25 
5,25 
1,40 
0,90 
1 , — 
1,10 
0,20 
0,30 
0,25 
0,9B 
6,50 
0,65 
0,95 
0,90 
0,15 
0,65 
0,20 
0,95 
0,30 
1 , — 
0,80 
1,50 
0,95 
1,40 
5 ,— 

60,— 
16,— 
1,40 
0,95 
3 , — 
2,75 
1,10 
6 , — 
2 , — 
2 , — 
3,20 
1,15 
3,75 
1.15 
2,40 
0.40 
0.60 
3,75 
0,80 
3,90 
3,30 
0,40 

24,— 
0,95 

3,75 
4 , — 
3,75 
*.

aan clie 

„ U N 1 

et 
en 1 gl 

serie van 11 stuks dus met d 
De 2 et en de 2 gId afzonderlijk 
De nieuwe waarden in plaats van 8 st., 

Degenen d ie mij geld gezonden hc bben, k 
van 7 stuks nemen naar verkiezing, de 80 

Hendrik ven der LOG'S Postzegelhanc 
berglaan 192, Den Haag, Tel 07085019( 
Nederl. Handel Mij, Kantoor He rengrac 

Bezoek aan huis liefst na telefonische afsp 
van Staatss^oor lijn 6 en 17 Halte hoek Ji 

boven 10 gulden 10°/, korting 

205a* 3.75 
205a 4.— 
202b* 4.50 
202 b 4.75 
204b* 4,50 
204b 4,75 
205b* 4,50 
205b 4,75 
205c* 5 met 
puntig einde 
in plaats van 
bal 12,50 
Idem ge
stemp 12,50 
205d* 5 met 
grote krul 32,50 
ld gestemp 32.50 
206209* 3.25 
206207* 1.10 
207 0.40 
210213* 1.65 
210a* 0.12 
210b* 0.40 
210c* 0.65 
212a* 0.25 
212b»of 3.50 
212c 1,40 
213a* 0,45 
213b 3,50 
213c* 5,25 
213c 5.25 
213d* 10.— 
213d 10.— 
214219 9.50 
220» 0,45 
221* 1,70 
222* 0,55 
223* 0.45 
224* 0.65 
226228* 2.70 
230* 0.80 
233* 1.40 
238* 2.40 
239* 3,20 
240* 4,— 
241* 6,75 
242* 15,— 
243* 27,50 
228231 0,70 
232 0.65 
237233 0.95 
239 0.50 
240 0.90 
241 1.15 
242 5,— 
243 14,— 
24446* 0,50 
246 en 246a* 6,— 
24748* en 2 
LP 29en30 6,— 
257273* 17,— 
262 en 264 0,45 
266 0,50 
270271 0,75 
272 0,55 
273 1 , — 
274275* 0,80 
278279* 7,50 
279 3,25 
284293* 6,— 
294* 2,50 
294 0,65 
295296* 2,70 
297307* 3,90 
304, 306, 307 0,70 
308* Blok 16,50 
312315* 9,— 
316* 0,40 
317320* 3,— 
321322* 3,90 
323* 0,25 
324* 0,45 
326329* 2,90 
330*of 0,25 
331334* 26,— 
335* 2,75 

Met envelop 
1edagaf
stemp 3,25 
336339* 4,25 
3403a* 5,75 
345346 1,60 
347348* 1,75 
Op envelop 
1 edagafst 2,75 
348 0,80 
349353* 7,— 
Luchtpost 
17* 7,— 
Nr 8 en 10 
op echt gel 
brief 35,— 
Nr 9 en nr 
10 2 X 3ex 
op br 52,50 
15* 2,— 
16* 7,50 
17* 12,50 
19* 75,— 
21 • 2,— 
21 0,60 
22* 21 ,— 
Rode Kruis 
23a* 3,90 
23b* 5,— 
23c* 5 met 

puntig einde 
in plaats van 
bal 16,50 
23d*5met 
grote krul 40,— 
2426* 32,50 
25* 12,50 
24f* 35.— 
2728* 1.75 
2930 Zie 
postz no 
247248 
31* 1.50 
32* 0.70 
34 en 33a 5,— 
Portzegels 
1 2.75 
3 Vol stempel 
Paramaribo 37.50 
3 Zeer licht 
stemp 45.— 
3 Type IV 
licht dun 
plekje 150.— 
5 Type 1 12,— 
6 Type 1 17,50 
6 Type III 1.50 
7* Type 1 11.50 
7* Type III 4.75 
7* Type IV 150.— 
8 Type III 2.25 
8 Type II 3.25 
9 20* of 10* 0,20 
Type II 2,75 
11* Type 1 7,50 
12* Type III 1,50 
14* Type 1 1,50 
13* Type II 80,— 
13* Strip van 
3 ex Type III, 
1 en II zeer 
schaars 100,— 
1725 1,80 
26* 0,75 
28 0,40 
29* 5,75 
29 7,50 
30* of 0,70 
31*of 1 , — 
32* of 1,40 
3335 2,40 
33 0,40 
35 0,50 
45» 9,50 
46* 10,— 

uen bestellers afgezonden 

r E A " 1e uitgave Postfris 

f 4,50 
d f 7,50 

n 6 , 5 0 
e 2 et en de 2 gId f 27,50 

f 1 2 , 
7 st zonder de 80 et f 5,50 

jnnen hun geld terug verlangen of de serie 
et wordt door mij gezocht 

et filatelisttsch Bureau, Juliana van Stol
), Giro 24392, Bank R Mees & Zoonen, 
It, Den Haag 

raak Te bereiken van Holl Spoor lijn 17, 
I V Stolberglaan en L v N O 1 

(3 X 12. 

Wordt er bij u nog ouderwets opgeteld' 
Neem d a n t o c h een m o d e r n e t e l m a c h i n e ! Di Neem d a n t o c h een m o d e r n e t e l m a c h i n e ! D e 
A D D I M A T k o s t m a a r 35 gnüden! 
De ADDIMATtelmachlne telt op tot 99 999.99 en verme
nigvuldigt accuraat en vlug. Dit handige Italiaanse reken
wonder (15x13x9 cm  600 gr) Is de oplossing voor u en uw 
bedrijf, overal waar u geen f 200  of meer voor een tel
machine wilt uitgeven. Optellen van kolommen, bonnen, 
rekeningen enz enz. het gaat zo gemakkelijk Het is dan 
ook geen wonder, dat wij In 7 maanden 4357 ADDIMATS 
hebben verkocht Doe als die anderen: stuur ons de bestel
bon en probeer de ADDIMAT een week lang. Ondervindt 
zelf hoeveel geld, tijd en moeite u met de ADDIMAT 
bespaart. 
17̂  A Ml» TUT BERGWEG 64  afd. 229 
V AJ>IK.lllilj BOTTBRDAM11  POSTBUS 3067 
Zend TOii franco onder rembours een ADDIMATtelmachine. 
Ik betaal f 35,/3 x f 12,. Bevalt hU mlj niet, dan mag ik hem 
binnen 8 dagen terugzenden, waarna ik het betaalde bedrag 
terugontvang. 
NAAM 
ADRES: 

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

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

filatelistisch adviesbureau: 50 j . ervaring te uwen dienste: 
taxatie (kosten 2 % minimum f 12,50), keuring, catalogisering, enz. 

enz. (kosten 2 — 4 % catalogus minimum f2,50 per zegel). 

millaard 
beëdigd filatelistisch makelaar-expert, specialist in filatelistisclie makelaar-expert, specialist 

onderwerpen 

hoveniersweg 18, t i e l , t e l . 3879. 

BLOEMEN - PLANTEN -
Afghanistan 564 578* 14.— 

579/588* 9.— 
blok 13* 

get en onget 10.— 
Columbia 443/448* 7.50 

579/580 en 
Lp 351/361* 11 .— 
Formosa 255/258* 3.— 
Guinee Indep 16/20* 3,50 

Haiti Lp 58/60* 
Itahe tabak " 
Macao 363/372* 
Mongohè 163/170* 
Ryu-Kyu1/7* 
St Tomé e Princ 
344/353* 
Salvador 664/667 en 
Lp 170/173* 

Bestellingen uitsluitend op giro 946507 Verder r 

VRUCHTEN 1 
15.— 
12.50 
20.— 

5 .— 
32.50 

»5.— 

6.50 

Salvador blokken 
6. 7, 8, 9* 20,— 
Som It 236/242* 5,50 
Syne 90 en 
Lp 122/123* 3,— 
Port Timor 299/308*32,50 

„ 299/308» 12,50 
Tripoll 125/129* 4,— 

og vele series bloemen en planten. 1 
Postzegelhandel H . WIJFJES, Ketelstraat 2. Ede. Tel (08380)8085 

INKOOP BUNDELS 
WOLF BETAALT HOGERE PRIJZEN ! ! 

Zie het meinummer. Vraagt gratis inkooplijst 

J. A . M. Wolf - Anemoonstr. 1 - Amsterdam ( N ) 



Te koop 
gevraagd: 

POSTZEGELS {«bruikt en postfris van 

WEST-DUITSLAND 
SAARGEBIED 
DUITSE RIJK 
BERLIJN 

Aanbitdinff ln mat volUdJge opgave amn 

P. J. M. BIEMANS LANDSTRAAT 80 
Giro 34 20 91 VLAARDINGEN 

KLEINE ANNONCES 

A A N G E B O D E N 

Vi KILO BUITENLANDSE ZE
GELS. Wél afgeweekt maar onge
sorteerd I Enorm veel landen, alles 
door e lkaar! ± 12.500 exempl. 
(twaalf e n een half duizend.). Al
les wordt voor de hand afgewo
gen. Zolang de voorraad strekt en 
alleen bij vooruitbetaling of rem-
bourszending. SI. ƒ 37,50 franco. 
Enkele l'/l kl lopakketten zijn be
schikbaar voor ƒ 75,— franco 
(± 25.000 ex.) . H. Fiorani, Beatrix-
laan 9, D e Kaag. Postgiro 41511 
t.n.v. I. J. Mark. 

GOUDEN MUNTEN voor verza
melaars: Dukaten: Westfr. 1590 
ƒ 160,—; Idem 1592 ƒ 180,— ; 1927 
ƒ 55,—; 1 G. Phil ips de Goede 
1482-1506 ƒ 175,—; Chaise d'or Wil
l em V 1346-1^59 ƒ 230,—; '/« Cava
lier d'or Westfr. 1583 ƒ 450,—; 6 St. 
Westfr. Scheepje 1751 ƒ230,—; Vt 
Goud. Rijder 7 G. 1749 ƒ 170,—; 
idem 1760 (kabelr.) ƒ 150,—; Tien
tjes: Willem n 1848 ƒ 1.200,—; 1898 
ƒ90,—; ZUv. dukaton 1760 HoU. 
kabelr. ƒ 45,—; Egypte Nasser loo 
piaster ƒ 90,—; Vaticaan Joh. XXIII 
100 Lire ƒ 125,—; Turkije Abdal 
Medjed 1255 (Ar. jaart.) 50 piaster 
ƒ 35,—; Phillipijnen Isabella II 1 
peso 1861 ƒ 45,—; Spanje Ferd. VII 
Vi escudos 1817 ƒ 60,—; Perzië '/. 
pahlevi 1960 ƒ 35,—. J. Wleringa, 
n iegal i te i ts laan 112, Groningen. 
Tel. (05900) 51387. 

Israei-PhilatelleH Waardevol, waar
devast!. Wat weer verscheen: 
Postfr. /gebr. m. tab F.D.C. 
»5 Jr. Centr. Israël Actie 0,35 0,50 
Dr. Janusz Korczak 0,50 0,65 
Rode-Zeevis . 4 waarden 0,50 0,65 
J. P. Ros, Rijnstr. 7, Amsterdam-Z. 
Tel. 71.12.19. Giro 489485. Gem. Giro 
R 332. Hoofdagent „The Holy Land 
PhUatelist" Ltd. 

SPECIAAL OPHET GEBIED 
VAN DE RülMTeVAART 

VCX)R P O S T Z E G E L S 

TASMA/ZSTRAAT 13 
D6N H A A G 

Nieuw-Gulnea. Opdruk UNTEA, 
compleet (19 waarden) ƒ 16,90. Vrij
blijvend, porto extra. C. de Wit, 
Oude straat 3, Amstenrade (L.). 

ETSINGNUMMERS: Ontwerp 
KREISLER Ned. Indië 1934-1939 te 
koop gevraagd, liefst postfris. Wil 
ook rul len tegen doubletten van 
bovengenoemde resp. andere uit
gaven van Ned. Indië of tegen 
etsing- resp. plaatnummers van 
Zwitserse uitgaven. Corresponden
tie te richten aan: P. W. Künzli, 
3 chemin de 1'Escalade, Geneve. 
(Lid No. 416 N.V. V. P.V.). 

SIGARENBANDJES. De bekende 
zéér grote Lugano banden, serie 
Zwitserland, thans uitgebreid tot 
15 stuks voor ƒ 2,25. Pakketten met 
40, 80 of 175 veirschillende bandjes 
voor ƒ 0,45, ƒ 0,75 of ƒ 1,50. Uit
sluitend door overmaking op giro 
605149. Pozeko-Engros, Den Haag. 
Postbus 1101', tel. (070) 673255. 

Sportverzameling, waarde ± 3500 
NF, in 3 albums. J. T. H. Post, 
Van Duylstr. 37A, Rotterdam. 

Ned. Nw.-Gulnea. Te koop: Gals-
seau Parachute Post 1959, fdc. Pa
radijs nr. 25 (1 ct.), Juliana nr. 32 
(40 ct.), Hollandia-Lae 1959, Juliana 
nr. 37 (ƒ 1,—), Marine Post, l e 
Poolvluchten in 1961 en 1958, di
verse fdc's van N. N. G., F. Hugen-
holtz, v. d. H. V. Oordtlaan 4, 
Apeldoorn. 

Verzameling Zwitserland, mooie 
kwaliteit, Yvert frs. 3300,—. Prijs 
ƒ 1.350,—, bovendien verz. Luxem
burg, Yvert frs. 1100,— v. ƒ 400,—. 
Bezoek alleen na afspraak. Leeu-
wenbekl . 11. Tel. 1744. Son (NB.). 

Te koop; verzameling Rusland in 
2 albums. Waarde Michel '63: D.M. 
6.300,—. Tegen elk aannemelijk bod. 
J. F. van Burck, Binnenweg 21 te 
Loblth-Tolkamer. 

Te koop: postzegelverzameling, 
hoofdzakelijk bestaande uit bloe
men- en (Üerenzegels. Waarde ± 
3200 francs (naar Yvert). Voor 
meestbiedende. A. W. Goedhart, 
Daendclstr. 3, Den Haag. Tel. (070) 
722367. 

MASSA WAAR. 25 töt 40*/t Cat. be
talen wij voor uw betere massa
waar. Prijslijst gratis bij de N.P.C., 
adm.: J. Bijlsma, Schimmelp. laan 
3, Zutphen. 

Te koop: Vaticaan, Frankrijk, N e 
derland en Zwitserland k f 0,50 per 
goudfrank. A. van Elk, Wllhel-
minalaan 6, Beuningen. (Gld.). Tel. 
(08807) 218. 

INTERNATIONALE POSTZEGEL 
RONDZENDCENTRALE., Inl ich
tingen: A. Wegman, 1ste S w e e -
Unckstr. 13-11. S.v.p. brieven aan 
postbus 1403, Amsterdam-C. 

Verzamelaar ruimt wegens leeftijd 
op FDC 's met vele doubletten. 
Brieven aan: Krediet, Dickmans-
straat 45, Overveen. 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse f l latel ist lsche ti jdschrift - verschijnt 
om de 14 dagen — gemiddelde omvang 88 pagina s — fotopagina's op 
kunstdrukpapier — abonnementsprijs f 7,90 per half jaar, franco. Vraag 
gratis proefnummer. 
Woordadvertenties- opschriftwoorden: 45 cent; tekstwoorden; 18 cent. 
VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND: 
P. C. V. Andel - Postbus 54 - Katwijk a/Zee - Giro 516928 - Tel . (01718) 4068 

Steltzer-veilingen 
Tot nu to« vonden 

y^ 90 veilinsan 
plaats. 

IN FRANKFURT/M. 

Rudolf Steitzer, 
Frankfurt/M. 

SchHessfach 2 3 2 4 

Telefon 21718 

Inleveringen van grote verzamelingen, 
waardevolle losse zegels en series steeds 
gevraagd. 
In Duitsland worden zeer hoge prijzen 
geboden. 
Uitbetaling van de veilingopbrengsten 
is onbeperkt mogelijk in alle gewenste 
valuta!! 
Grote objecten kunnen desgevraagd 
persoonlijk overgenomen worden. 

Stuur mij 25 (of veelvoud hiervan) 
postzegels en u ontvangt een ge
lijkwaardig aantal retour. H. J. de 
Jongh, Zenostraat 13, Rottea-dam 
(Lombardijen). 

Te koop of te rullen voor Neder
land (tot 1900): 2 X blok van 4 
(postfris), nr. 124 (Jubileumzegel 
1923), lijntandlng 12 x llVi (zeld
zaam). M. Schoel)er, H. Driessen-
straat 9, Horst (L.). 

GEVRAAGD 
Bod gevraagd op verzameling 
Frankrijk, ± 1500 verschillende, 
waarvan 1280 ongebruikt, l e plak
ker. Yvert ± Fr. 3200,—. A. Hul-
zink, Hengelo, Vijverlaan 51. 

Nederland Telegramzegels te koop 
gevraagd, prima gebruikt, de 25 
cent en de 2 gulden. Duitsland, 
5 Mark Relchspost. Aanbieding 
met prijs aan M. Poeth, Spoor-
straat 57, Tegelen. 

Handboek dier Postwaarden van 
N e d . Indië, dl. 2; andere literatuur 
over porten Ned.; porten 1881, 
mogen beschadigd zijn. L. Gold
hoorn, Karel Doormanlaan 82, 
Utrecht. 

Alle soorten bundels tegen hoge 
prijs te koop gevraagd; tevens ki
logoed enz. A. V. d. Heijden, Hen
gelolaan 1196, Den Haag. Tel. 670875. 

Te koop gevraagd speciale Vluch
ten, (vliegbrieven) zend brief
kaart. W. J. Lenting, v. d. Wate
ringelaan 154, Voorburg. Tel. 725793. 

Gevr.: willek, zegel v. Suriname 
met puntst. 207, In ruil voor zelfde 
zegel met andere stempel plus bij
betaling. H. J. Nijland Visser, Har-
tenlustlaan 1, Bloemendaal. 

Contact gezocht met platers van 
4 op 4'/t Bontkraag. L. Goldhoorn, 
K. Doormanlaan 82, Utrecht. 

RUILEN 

Ruil met buitenlandse verzame
laars! Interessant, leerzaam en 
verrassend! Kies uit onderstaande 
lijsten ä 25 adressen per land: 
USA - Caqada - Engeland - Duits
land - Australië - Nieuw-Zeeland 
- India - Israël. Prijs per lijst 
ƒ 1,50. Betaalbaar in postzegels. 
DCB, Postbox 3052, Voorburg. 

W. V A N SPLUNTER BIEDT A A N : 
Suriname Diaconessenhuis 0,70 Dierenbescherminf 1,05 
Liechtenstein Hinnestrelen 3,— Kerstmis 2,10 
Frankrijk Schilderiien 2,10 Rode Kruis 0,65 
Omgaande franco toezending na ontv. bedrag op giro 522124. 
Vraagt U eens een zichtzending Frankrijk, Ned. 8t O.R., Zwitserland of Diversen. 
Prijslijst op aanvraag. 

V. Adr ichemweg 376 - F lat „ H o l l a n d t " - Rot terdam-8 

ZICHTZENDINGEN 
Nederland en O.G. - Europazegels 

liggen met prachtig materiaal, gebruikt en ongebruikt 
(de laatste zonder plakker!) voor U gereed. Elk zegel 
apart geprijsd. 
Gaarne bericht beginnend of gevorderd verzamelaar. 

' Vraagt deze mooie boekjes, met opgave van referen
ties, aan bij 

H. FIGGE Jr. - EINDHOVEN 
Kle ine Berg 34 B - T e l . 22120 



GRATIS bij de N.P.C ! l l 

Naontv v f0 ,24( in postz ) voor onk zenden wij U gratis 1 zesel Ned Cat W f1,50. 
benevens onze nieuwste pri)sli)st Ned O G en Indonesiè met meer dan 800 goedk 

aanbiedingen 

100 versch Tsj Slowakiie, uitsl gr form f 2 25 Idem 140 versch f 3,50 Div landen 
250 versch gr form f 5,50 Geen geld vooruit 

Best enz aan j B i |Uma. Schimmelp. laan 3, Zu tphen 

* = oncestampetd (No s cat Yvert] 
Duitsland 
No 414/20* 

*21/25« 
Vip 20/2«* 
Italië 
No 140/42» 

339/43» 
364/67* 

Vaticaan 
f 3 5 , — No 72/9» 
f 3 5 , — Vip 33/34* 
f79 ,50 T T 1/6* 

f 3 3 , — No 1 
f 40,— 21 
f 2 3 , - 325* 

Postzeielhandel „ 1 . C R E N Z E N ' 
Giro 481779 

alle aanb 

f 1 2 5 -
f 23,50 
f 5 5 , -

f 1 9 , -
f 30,— 
f 1 5 -
Bergselaar 

vri)bli)vend 
TE KOOP GEVRAAGD 

Verzamelingen gebruikt en 
ongebruikt 

Liechtenstein 
San Marino 
Ned & O G 

22Sb, Rotterdam, Tel 48886, 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ D E V E L U W E " 
NIEUWSTRAAT 66- APELDOORN - Tel 20919 

Wenstal zijn clientèle en relaties een voorspoedig 
1963, zo mogelijk wordt U ook dan weer van sto
rende manco's voorzien Voorradig vele F D C 's 
van Ned -f O R En boekjes van West-Europa, 

J V d Berge Eng Kol , U S A 

Voor de gevorderde verzamelaar ! 
Aangekocht een schitterende collectie Franse Kolomen tot 1942, waarin zich o a 
bevinden 

Afnque Equatoriale 
165/166 22,50 Gest ' 
167/180 45,— Gest < 

beide op bnefstukjes 
Algerije 
58/70 3 0 — Ongest 
84 25,— Ongest 
Cöte d'lvoire 
146/150 12,— Ongest 
Cöte des Somalis 
33 B,— Gest 

Gabon 
Taxe 12/22 8,50 Ongest 
Saint Pierre & Miquelon 
159A/159E 15,— Ongest 
Tunesiè 
185/204 75,— Ongest 
Ook andere landen voorradig 
Basis Yvert 1963 
Uitvoering van mancoltjsten Franse 
Kolomen 

P O S T Z E G E L H A N D E L MAHIAN DAUB 
Winkel Jan van Galenstraat 165, Amsterdam-W 
Telefoon (020) 88683 

De vraag naar 

DUITSLAND & GEBIEDEN 
nam de laatste jaren enorm toe Voor ons was het 
dus zaak daar speciale aandacht aan te besteden, het
geen wy deden en waardoor wij nu over boekjes 
met een mooie sortering beschikken, zowel van het 
VOOR- als NAOORLOGSE DUITSLAND 
Liefhebbers van klassieke zegels zullen in de boekjes 

OUDDUITSE STATEN 
prachtige stukjes aantreffen, zowel in het goedkopere 
als het duurdere genre. 

Ook 

SAARGEBIED - MEMEL - DANZIG 
en andere gebieden zijn steeds goed vertegenwoordigd 
Wat weerhoudt u er van eens een proef te nemen» Er bestaat 
bü zo n eerste zichtzending immers met de minste koop-
dwang' 
Alleen als u besluit de zendingen geregeld te laten komen, 
dan moet de uitname minstens ƒ 15,— kunnen bedragen 
Maar dan kost het u verder ook niets, want wij betalen ook 
de retourporto 

POSTZEGELHANDEL 

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

Fl. 15,— PER KILO 

betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op 
papier Ieder kwantum, snelle afwikkeling Uitgezochte kilo
waar van Nederland te koop gevraagd k f 2,75 p kg 

„NOViOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

NEDERLAND 
Vlugge en goedkope afwikkeling van mancolijsten 

EUROPA 196Z 
en andere nieuwtjes van West-Europa koopt u het voordeligst bij-

K. KEIZER — TILBURG. 
Burg Mutsaersstraat 32 - Telefoon (04250) 2 31 02 

JAC. ENGELKAMP BIEDT A A N : 
N E D E R L A N D : 

No 

1 pracht exemplaar eest 
2 pracht exemplaar gest 
3 pracht exemplaar gest 

15,— 
15,— 
50,— 

6 de 15 et Koning Wil lem III gest 28,— 
28 de 1 gid Koning ongebr 
« de 2 / , gId K H H gest 
45 de 2'/, gId K H H ongebr 
48 de 5 gId K H H ongebr 
<8 de 5 gId K H H gest 
46 de 50 et K H H ongebr 
80 de 10 gId Oranje ongebr 
80 de 10 gId Oranje gest 
99 de2V', gId Jub 1913 ongebr 
101 d d O g l d Jub 1913 gebr 
104 de 2 50 op 10 gId ongebr 
104 de 2,50 op lOg ld gebr 
105 de 2,50 op 10 gId ongebr 

60,— 
36,— 

150,— 
200,— 

75,— 
16,— 

235,— 
170,— 

33,— 
160,— 

35,— 
28,50 
37,50 

No 
105 de 2,50 op 10 gId gebr 
131 de5g ld Jub 1923 gebr 
133 d e l g l d op de 17'/, et ongeb 

136-136 Tentoonstellingserie 
ongebr 

164 de 2'/, gId rood ongebr 
165 de 5 g)d ongebr 
212-219 Ol/mpiade 1928 serie 

ongebr 
244-247 A N W serie ongebr 
244-247 A N W serie gebr 
347-349 de 2 / „ 5,10 gId ongebr 

27,— 
39,— 

r 
17,50 

38,— 
1 1 , — 
40,— 

39,— 
24,— 
14,— 
43,50 

Roltandmg 1-18 ongebr paartjes 

VL IEGPOST 
No 12-13 ongebr 
No 12-13 gebr. 
BRANDKASTSERIE 
1-7 ongebr 

225,— 

125,— 
40,— 

150,— 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 — Amsterdam — Giro 312696 — Telefoon 30998 1 

TE K O O P A A N G E B O D E N : 

Kinderzegels 1961 

Kinderzegeis 1960 

Herdenl<ingszegeis KLM 1959 

Europazegels 1958 

Zorne rzegels 1958 

Rode-Kruiszegeis 1957 

Europazegeis 1957 

Herdenkingszegels de Ru/ ter 

Europazegels 1956 

Brieven 

1957 

met 

onder no 1 

ongebruikt 

ongebruikt 

ongebruikt 

ongebruikt 

ongebruikt 

ongebruikt 

ongebruikt 

ongebruikt 

ongebruikt 

opgave van biedprijs 

van di t blad. 

150 series 

200 series 

100 series 

200 series 

100 series 

89 series 

92 series 

54 series 

10 series 

^^g^ 
cin sitrntni At liouTo im JLinönei* ffiiizlcs-'Jtlü yunt 

Vraagt uitvoarig« | 1 k laurandruk , mone ta rb i sd N I E H A A G S M A ' i P O S T Z E G E L H A N D E L . Laauwanttra 
A D V E R T E N T I E S ^ ^ ^ ^ ^ ■ ■ ■ ■ ■ I H a B B I ^ H H B 

, H I L V E R S U M 



DE N E D E R L A N D S C H E POSTZEGELVEILING N.V. 
Rokin 58 - Amsterdam-C - Telefoon 30261 - 242380 

JANUARI-VEILING 
16 - 19 januari a.s., waarvan ZATERDAG 19 januari 1963 uiterst be-
/ongnjke r e s t a n t e n d a g . 

Voor onze ZEER IMPORTANTE MAART-VEILING, waarvoor reeds 
v e e l b e l a n g r i j k m a t e r i a a l in bewerking is, kunnen nog to t 15 
f e b r u a r i a.s. toevoegingen plaatsvinden. 

Grote objecten gaarne spoedigst, gezien de voor een doeltreffende 
verkoop vereiste behandeling en voorbereiding. 

Ook u kunt profiteren 
van de uitgebreide kapitaalkrachtige relatiekring in binnen- en buiten
land, die wij - mede door onze regelmatig in A talen verschijnende 
catalogi - in de loop der jaren hebben opgebouwd. 

partijen - KONINGIN ELIZABETH II . partijen 
Samenstellingen van prachtige zegels, cat.waarde NF 100,-
f 25,— - f 250,— (Tevredenheid gegarandeerd). 

-1000,—, prijs vanaf 

CANADA 
Een volledige collectie gebruikt, vanaf Yvert 219-heden met lp 11-12, port 14-19, 
aantal zegels over 120, prijs f 27,50 (cat.waarde NF 60,—). 

NOORWEGEN 
Gebruikt 
88/90 
108/11 
128-31 
U 1 / « 
147/50 
155-58 
1«0/63 
164/67 
195-98 
199/02 
203/06 
208/11 
212 
213/18 
219 
237/40 

101 ongeb 

2,— 
2,60 
1,40 
0.85 
0,85 
1 , — 
0,75 
8,25 
2,— 
2,25 
1.10 
2,— 

15.— 
1,10 
8.50 
1.75 

ruikt f 1 

241 
242/43 
249/52 
254/56 
273/75 
276 
277/78 
279 
280/83 
285/88 
293/03 
304 
305 
306/07 
308 
311/13 
314/16 

Nt 
30.— 

0.40 
0.20 
0,40 
1,50 
0,40 
0,35 
0,25 
0,12 
1,25 
0.30 
0.60 
0.25 
0.25 
0.20 
0,20 
0,25 
0,70 

DEI 

317/19 
332/34 
337/39 
343/43 
344 
345/47 
348 
349/51 
352/54 
355/57 
367/68 
369/70 
371 /72 
373/75 
376/78 
379/80 
381/90 

0.40 
0.40 
3.75 
0.30 
0.40 
2.25 
0.10 
0.35 
0,40 
0,45 
0,30 
1.10 
0.70 
1.40 
0,45 
0,30 
2,50 

ILAND 
130-31 

391 
392/93 
394/95 
396/97 
398/99 
400/01 
402/06 
407 
408 
409/12 
413/14 
415/16 
417/18 
419/20 
421/22 
423/24 
D 67/84 

ongebruikt 

0.05 
0.35 
0.35 
1.85 
0,35 
4,— 
0,60 
0,60 
0.30 
0.60 
0.50 
0.60 
0,40 
0,50 
0,50 
0.60 
4.— 

f 8 0 . -
(slechts enkele exemplaren in voorraad). 

Lid van Nederlands verbond van postzegel handelaren (Amsterdam), P.T.S. England, 
A.P.H.V. Duitsland, A.S.D.A. U.S.A., enz. 

POSTZEGELHANDEL mw 

HENRI KUIPERS 
P.O.B. 1488 - C i A R K S O N - ONTARIO - C A N A D A 

Help u %elf 
Daarvan gingen wij al jaren lang uit en daaraan is 
het ongetwijfeld te danken, dat onze zichtzendingen 
naar alle windstreken van ons land gaan. 
Omdat wij het voor de verzamelaars van de landen 
achter het 

IJZEREN GORDIJN 
zo belangrijk achten, proberen wij. door deze afzon
derlijke advertentie, er de aandacht op te vestigen, 
dat wij van de volgende landen: 
Hongarije, Rusland, Albanië, Polen, Tsjechoslowakije, 
Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, alsmede de Baltische 
Staten 
mooie zendingen beschikbaar stellen. 

U zult u zelf geen groter dienst kunnen bewijzen (en 
ons geen groter plezier kunnen doen) dan eens een 
proef te nemen. Zo'n eerste zending kost u niets, want 
u behoeft er niets uit te kopen en gefrankeerde retour
verpakking is al bijgesloten. 
Alleen als u een geregeld gebruik van de zendingen 
gaat maken, zal de minimumaankoop ƒ 15,— moeten 
bedragen. (Portokosten, heen en terug, voor onze reke
ning). 
Vele jaren geleden schreef dhr. K., accountant te H., 
ons al: 
„WAARHEID IN RECLAME 
IS BLIJKBAAR UW STELREGEL" 
en dat is nog steeds zo. 

POSTZEGELHANDEL 

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


