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Help u sielf 
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 & VERHAGE 
Rotterdam. Noordsingel 181 b 
Tel. 010/48209. 



U.S.A.-BANKPOST!! 
WEDEROM ONTVINGEN WIJ 7 KILO U.S.A.-BANKPOST! Onafgeweekt en on
gesorteerd! Allemaal grootformaat herinneringszegels der laatste maanden! Een 
ongeloofli jk mooi sort iment voor weinig geld. (Uitsluitend bijzondere zegels). Alles 
word t voor de hand afgewogen. Vele vondsten! # ,4 «% ^ « # % 
ENORM AANTAL ZEGELS! per 100 gram slechts f 1 3 9 0 

plus 50 et porto 

Zolang de voorraad st rekt verkopen wi j 100 VERSCHILLENDE RUIMTEVAART
ZEGELS IN luxe kwali teit , inclusief de zo schaarse Roemeense „ t r i p t i eken" , voor 

f 18,95 
franco! 

Idem 50 verschillende Ruimtevaart, eveneens bijzonder mooi, en met vele zéér 
schaarse exemplaren voor slechts I X O K 

franco! 

Eveneens juist ontvangen: 
31 verschillende complete series van ALBANIË (97 ex.) alles licht gestempeld en met een werkelijk 
ENORME catalogusv^aarde. Alleen bij ons 31 series voor slechts f29,95. 
Wij gaan verder: 

50 verschillende SYRIË, bijna allemaal groot formaat, per pakket toch maar slechts . . . f 3,50 
100 „ Portugal, bijzonder mooi f 2,95 
200 „ „ iets prachtigs f 8,45 
300 „ „ iets zeldzaams f 16,50 
500 „ „ dat moet U zien! f 47,50 
268 verschillende grootformaatzegels van China, een schitterend geheel met een niet te be
cijferen cataloguswaarde, per pakket toch maar slechts f 13,50 
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verschillende Beieren, iets moois voor slechts f 
Verschillende België, alleen groot formaat „plaatjeszegels". Formi
dabel! Zo iets zag U nog nooit. Alleen bij ons slechts f 
Verschillende België, waarbij zeer lastige zegels, alleen bij ons slechts f 
Verschillende België, een werkelijk schitterend pakket met enorm 
veel „beeld"-zegels, herinneringszegels enz. Een sprookje! Pak mee f 
verschillende België, zeer mooi, slechts f 
verschillende groot formaatzegels van China, w.o. Gigantzegels, 
Rode Kruis, e tc , e tc , werkelijk iets fantastis^ voor slechts f 
verschillende China, pak mee! T f 

f 
f „ „ bijna een land compleet voor het koopje van 

verschillende COLUMBIA! Bijna allemaal grootformaatzegels. Werke
lijk iets ENORMS! Bloemen, vlaggen, christelijke motieven. De rest 
is bijna allemaal luchtpost. Zeer hoge waarde. Zoiets moois zagen wij 
maar zelden. Bij ons voor slechts f 
verschillende Duitsland, een koopje voor slechts f 
verschillende Drfitsland, zeldzaam mooi, gaan weg voor f 

„ Oost-Duitsland, weggeefprijs f 
„ „ zéér mooi! f 
„ „ alléén grootformaat! Een droom ge

l i jk! Dieren, sport, bloemen enz. Slechts f 
verschillende EGYPTE! Prachtige collectie met het modernste goed 
erbij grootformaat!). Een nieuwe collectie, maar voor de oude prijs 
van slechts f 
verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN (zeer moo i ) . . . f 
verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN (Iets geweldigs!) f 
verschillende GROOTFORMAAT herinneringszegels van FRANKRIJK 
waarbij veel postfris. Thans slechts f 
verschillende FRANKRIJK, ontzettend veel grootformaatzegels. Juist 
iets voor u ! Gaan weg voor f 
verschillende FRANSE KOL. en GEBIEDEN (Monaco!) Bloemen, 
vlinders, etc.! f 
verschillende zegels van GHANA, mooie afstempeling, meest complete 
series met hoge shillingwaarden (o.a. 1 / - , 1/3,1/6, 2/-, 2/6, 5/- en 10/-). 
ENORM HOGE CATALOGUSWAARDE! (o.a. complete voetbalserie 
is aanwezig!) NU BIJ ONS SLECHTS f 
verschillende grootformaat van HONGARIJE, buitengewoon mooi, 
slechts f 
idem, (dus alleen grootformaat herdenkingszegels en dergelijke) sport, 
bloemen, dieren, torren, kevers, ontzettend veel luchtpost, pak maar 
mee f 
verschillende Nieuw-Zeeland, een wonderbaarlijk mooi pakket met 
enorm veel herinnerings- en toeslagzegels, slechts f 
verschillende PHILIPPIJNEN, bijna allemaal grootformaat gedenk-
zegels!! Een lust voor het oog, slechts f 
idem van Roemenië, zeldzaam mooi! f 
ROEMENIË, liefst ± 140 grootformaatzegels! Iets unieks, gaan weg 
voor , f 
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100 verschillende San Marino, postfris, bijna allemaal grootformaatzegels, 
bloemen, dieren, sport, enz. Een enorm pakket voor slechts f 6,95 

100 verschillende grootformaat-gedenkzegels Tsjechoslowakije, veel sport! 
Koopje f 4,95 

250 verschillende GROOTFORMAAT TSJECHOSLOWAKIJE, allemaal 
herinneringszegels. Veel bloemen, planten, dieren, sport, auto's, 
schepen enz. Zoiets kocht U nog nimmer voor slechts f 12,50 
verschillende Tsjechoslowakije, een lust voor het oog! Slechts . . . f 19,50 
verschillende Tsjechoslowakije, iets aparts, bijna een land compleet! 
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Koopje 
verschillende Turki je! Mooi! Alleen bij ons voor f 9,75 
verschillende TURKIJE! Zeldzaam mooi. Toch maar voor f22,95 
verschillende Zweden, prachtig! Pak maar mee voor f28 ,50 

GOUDDELVERS-DOZENI 

Schitterend goed van NEDERLAND EN DE OVERZEESE RIJKSDELEN tegen 
een fragment der werkelijke waarde. 

BOORDEVOL AVONTUURI 
U vindt o.a. NEDERLAND, gebruikt en ongebruikt, véél weldadigheid, NEDER-
LANDS-INDIË, INDONESIË, NIEUW-GUINEA, NED.-ANTILLEN, CURASAO 
en SURINAME. 
Wij garanderen: Elke doos bevat minstens 600 to t 650 verschillende zegels. 
Elke partij heeft minstens een cataloguswaarde van f 110,—. 
De winkelwaarde zou terecht f88 ,— moeten bedragen, maar U betaalt slechts 
f 36,95 + 50 et portokosten. 
Nog zijn wij er niet! Bovendien ontvangt elke koper GEHEEL GRATIS de 
zeldzame First Da/ Cover van de K.L.M.-openingsvIucht Mexico-Nederland van 
oktober 1952 (waarde f5 ,—) . 
Deze aanbieding is vrijblijvend op voorraad. Uiteraard is slechts een beperkt 
aantal dozen beschikbaar. 

En nu voor diegenen die iets willen verdienen: 
G O L I A T H - P A R T I J E N , zoiets kocht u nog nimmer! 
Ruim f 100,— handelswaarde voor slechts f25 ,— franco. Elke partij bestaat uit 725 
tot 750 waardevolle zegels. Vorig jaar verkochten wij in vijf weken 1(X) van deze 
partijenen moesten nadien vele gegadigden teleurstellen. Thans hebben wij we4)erom 
100 partijen gereed. Uitvoerige omschrijving op aanvraag. 
1040 verschillende Nederland en Rijksdelen, Indonesië enz. Ruim f250,— 
cataloguswaarde, gaan weg voor f79,— franco, met gratis Suriname 
Hammerskjöld-blokken. 
100 verschillende MONACO! U weet niet wat u ziet! Schitterend mooi! 
Enorm veel motiefzegels, veel sport! Toch gaan ze maar weg voor slechts f 12,95 

Partij stroken (zeer dun papier!) van de Poolse pakketpost, op elke strook dikwij ls 8 t o t 10 zegels. Enorm veel hoge waarden luchtpost, 
o.a. t ientallen 5 Zloty 's ( V e r t N.F. 3,—). 
Oorspronkel i jk aan ons verzonden in postverzegelde kilodozen, door het vervoer echter volkomen gekraakt! W i j wogen alles opnieuw in 
partijen van Y, ki lo. Deze gaan thans weg voor slechts . . . f 18,95 franco. 
U.S.A.-Bankpost, onafgeweekt en ongesorteerd! Allemaal grootformaat-herinneringszegels der laatste maanden! Een ongeloofli jk mooi sort i 
ment voor weinig geld. (Uitsluitend bijzondere zegels). Alles word t voor de hand afgewogen. Vele vondsten! per 50 gram, slechts f 6,95. 

HEEFT U 'N POSTZEGELMANIE ? DAN MET SPOED NAAR FiORANI I 
P O S T Z E G E L - E N G R O S H A N D E L 

H. F IORANI 
A F H A A L A D R E S S E N : Voor Amsterdam en omstreken: Pekelharingstraat 13, Amsterdam-O. Tel. 59428. 

Voor Den Haag en omstreken: Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 362348. 
POSTORDERADRES: (alléén bij vooruitbetaling of rembourszending) Beatrixlaan 9, De Kaag (Post 

Abbenes). Tel. (02534) 397. Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. 
Wi j nemen ook bundel- en massawaar in betaling! Vraagt onze inkooplijst. 



PRIJSLIJST NEDERLAND 
gratis op aanvraag. 

Deze prijslijst, keurig geel boekje, bestaande uit iß 
pagina's, geeft u een inzicht van onze voorraad Neder
land. 

U treft hier aan de goedkope, zowel als de duurdere 
zegels, o.a. tandingverschillen, foutdrukken enz. 

Stuur ons nu direct een kaartje en wij zenden u de 
voordelige prijslijst Nederland omgaand toe. 

Van Nederland en Overzeese Rijksdelen, Zwitserland, 
Frankrijk en Sport hebben wij goed gesorteerde 
ZICHTZEN DINGEN voor u gereed liggen. 

Minimumafname f 10,—. Bij een aankoop boven f25,— 
5 % korting. De zendingen zijn zowel voor de heen-
als retourzending gefrankeerd. Bij aanvrage a.u.b. op
geven pasbeginnend, gevorderd of vergevorderd. 

P0STZE6ELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - ROTTERDAM-1, 

Telefoon (010) 14 35 80 • Giro 661478. 
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ALASSE 
' RÜSSEL 

welke in APRIL en JUNI worden ge
houden zullen o.a. SPANJE en 
P O R T U G A L en verschillende andere 
landen bevatten. 

W I L L Y BALASSE 
de „veilinghouder" van de eerste verkoop BURRUS, 45a rue du Midi -
kavels uiteen doen vallen van 23 f e b r u a r i t o t 2 m a a r t 1963 In 

Brussel, zal bij opbod In 
het bijzonder de afdeling 

BELGIË en BELGISCH CONGO 
van dtt 

beroemde verzameling BURRUS 

Meerdere honderden kavels! Ontebruikte en (ebruiktc zeldxeamhedenl Talrijke unieke stukken in het biizonder verworven 
op de beroemde veilincen Ferrari , Hind en Caspary. 
Zendt 5 gulden (per internationale postwissel, bank-cheque, nieuwe en in koersxijnde postzesels) en u ontvanft: A. de luxe cata
logus Burrus, schitterend getllustreerd. Talrijke afbeeldingen in kleur. B. twee catalogi betreffende de belangrijke algemen« 
Europa-verzameling, bevattende het grootste deel van de zeldzame moderne series in ongebruikte staat, alsmede «en selectie 
van de luxe ongetande zegelt der eerste klassieke uitgiften. 

Van 24 april to t k mei : 
een algemene verzameling, een gespecialiseerde verzameling België en «en belangrijke gespecialiseerde verzameling 
van de eerste uitgiften van R O E M E N I Ë . 

van 2 tot 7 september: 
samenvallende met de grote internationale tentoonstelling A E R O P H I L A 63* de te gelde making van een zeer belangrijke ver
zameling L U C H T P O S T , voorlopers, series, zeldzame stukken, vouwbladen en semi-officiile stukken. 

van 19 to t 26 oktober: , 
een zeer belangrijke verzameling Groot-Brittannie en koloniën (klassiek en modern). 

van 14 to t 21 december: 
een zeer rtiooie algemene verzameling en gespecialiseerde tezamen behorende stukken van de eerste orde. 

Indien u alle veiling-catalogi wenst te ontvangen welke in de loop van het jaar 1963 zullen verschijnen (BURRUS en andere veilingen) zendt ons dan de somma van 7 gulden. 
De eerste in 1963 gedane aankoop verzekert u automatisch de gratis, verstrekking van onze catalogi in 1964. 

EEN B U I T E N G E W O N E G E L E G E N H E I D l VERKOPERS! Trek voordeel van de publiciteit en de ingenomenheid welke de'veilingen B U R R U S verwekken! Laat uw 
zeldzaamheden en verzamelingen opnemen in de veilingen die samenvallen met deze buitengewone te gelde making. 

Speciaal bestudeerde condities en aanvullende details op verzoek. 

Alle filatelisten die het verloop van de BURRUS-veilingen zouden willen volgen zullen belang hebben bij een abonnement op het „BALASSE MAGAZINE" het geïllustreerde 
ülatelistische tijdschrift op mooi glad papier. Jaarabonnement: 5 gulden. 
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1953  STORMRAMP 1963 
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Tien dagen na de rampnacht van tien jaar geleden verscheen de fran

keerzegel van 10 cent met de opdruk 19153]lOcl+lOIWATERSNOOD, (3), 
een toeslag voor 'de slachtoffers van de stormvloed die in de nacht van 
31 januari op 1 februari 1953 ZuidwestNederland teisterde en die uit

eindelijk aan 1.835 mensen het leven bleek te hebben gekost. Niet alleen 
onze Overzeese Rijksdelen, Antillen, (2), NieuwGuinea en Suriname, (1), 
boden hulp door middel van toeslagzegels, ook Denemarken, (4) en 
IJsland (Yvert 243, 244) gaven opdrukzegels uit ten behoeve van de 
getroffen Nederlanders. 

Het gebruik van postzegels na overstromingen komt al voor in 1913, 
toen in Hongarije de koerserende zegels met een aanhangsel werden uitge

geven, (12, 13). In 1940 verscheen in Hongarije een speciale weldadig

heidserie met toeslag ten bate van watersnoodslachtoffers, (6). In 1921 
kwamen in Oostenrijk zegels uit met de opdruk Hochwasser 1920, waar

voor driemaal de frankeerwaarde moest worden betaald, (7). In 1926 
gebruikte België een ontwerp uit 1911 voor zegels met onderschrift na 
een overstroming, (8, 9). In hetzelfde jaar stelde Joegoslavië in de maand 
november het frankeren met toeslagzegels verplicht, (11), (Yvert 182203). 
In 1956 gaf WestBerlijn een opdrukzegel uit na de watersnood in Noord

Duitsland (10) en in 1959 verscheen in Frankrijk een opdrukzegel met 
toeslag na de overstroming van Fréjus, (5). 
Men zou nog kunnen noemen: D.D.R. Yvert 169, 184; San Marino Yvert 
P.A. 89; Chili Yvert 289, 290, P.A. 205, 206; Indonesië Yvert 233255; 
ZuidKorea Yvert 189 en wellicht nog meer. 
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De Haarlemse postwaardenproduktie in dt 

1876 

1870 

1880 1884 

Tot 1 juli 1876 moest de CP het werk alleen doen. Toen 
kreeg hij een „adsistent" en op het tijdstip van vereniging 
van Controle en Magazijn bestond zijn staf uit vier ambtena
ren, alhoewel het werk flink gegroeid was: 

1866 postzegels voor Nederland in drie waarden, 
1869 postzegels voor Nederlandsch Oost-Indië, 
1870 briefkaarten voor Nederland, 
1872 postzegels voor Suriname en Curagao, 
1876 telegramzegels voor Nederland, 
1880 post- en plakzegels voor Luxemburg, 
1884 post- en plakzegels voor de Zuid Afrikaansche Repu

bliek en plakzegels voor Nederland en Koloniën. 
1894 postzegels voor Perzië, 
1898 Nederland. Inhuldigingszegel in plaatdruk. 
Het Hoofdbestuur der Postenjen, oorspronkelijk een af

deling van het Departement van Financien, werd op 6 no
vember 1877 ') overgebracht naar het nieuw ingestelde 
Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

Per 15 april 1893 werd het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie zelfstandig, na het overlijden van de Hoofd-
Directeur J. P. Hofstede in maart van dat jaar. 

Controleurs over de Postzegelfabricatie waren: 
te Utrecht 
6.10.1851 - 30. 9.1866 \ ^^ j ^ p ^^^^^ ^^^ Heeckeren 
l . l S ? ™ 2. 3.1875 i -^»^ Brandsenburg 
1. 5.1875 - 15.11.1875 W. H. Muntendam 

16.11.1875 - 30. 6.1891 D. M. L. Baron Sweerts de Landas 
1. 7.1891 - 30. 4.1903 J. v. d. Poll 

van 1. 7.1893 af Controleur-Magazijnmeester. 

Controleurs-Magazijnmeester te 's-Gravenhage: 
6.12.1851 - 19.11.1856 C. P. Tuckermann 

19.11.1856 - 30. 6.1872 J. C. Medenbach 
1. 7.1872 - 30. 6.1893 G. Blom. 
Van beide overdrachten in 1875 bleven de voor ons zeer 

belangrijke inventarissen bewaard. 

I,- Cl 

xÄ^^ 
Î - Cl • 

- 1 ^ ' ^ . 

1870 1872 1884 188« 

1898 

WERKWIJZE 
Voor de manier waarop gewerkt worde zijn de instructies 

bepalend. Wij vinden achtereenvolgens: 

1. RESOLUTIE VAN DEN MINISTER VAN FINANCIËN 
van 18 December 1866 No. 54 Afdeelmg Posterijen met 
de bijlagen: 

a. Instructie voor den Controleur over de Postzegelfabricatie als
mede voor de Commissie van onderzoek wegens de gemelde 
fatncatie. 

b. Contract wegens het vervaardigen van Nederlandsche Postzegels 
met de firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem. 

Voor de inhoud van deze zeer belangrijke stuk
ken verwijs ik naar bijgaande teksten. 

2. RESOLUTIE VAN DEN MINISTER VAN FINANCIËN 
van 29 September 1876 No. 3788a, Afdeelingen Telegra
fie en Posterijen met bijlage: 
Instructies voor den Controleur over de fabricatie der 
Postzegels. ') 

3. RESOLUTIE VAN DEN MINISTER VAN FINANCIËN 
van 24 Februari 1877 No. 60, Af deeling Posterijen met bij
lagen: 
La A Voorschriften omtrent het van wege het Hoofdbestuur te 

houden toezigt. 
La B Instructie voor den Controleur over de fabricatie der 

Postzegels 
La C Instructie voor den Adsistent bij de Controle. 
De uistructies sub 2 ei» 3 zijn principieel met gewijzigd, doch 
wel veel gedetailleerder ten aanzien van de administratieve 
voorschriften. Beide lopen in de meeste bepalingen parallel. 
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Proees-verbaal van cfe emissie 7872 ƒ 2,50. Deze processeî verbaaf werden 
eigenhandig door de C.P. Mr. J. C. P. Baron van Heeckeren van Brancfsen-
burg geschreven. 

Uit de jaren 1851—1875 bestaan nog de processen-verbaal 
van keuring en overname en een aantal overzichtstaten, 
waaruit de oplagen jammer genoeg niet meer zijn op te 
maken, daar slechts de afleveringen aan het Magazijn ver
meld worden. 

DE PROCESSEN-VERBAAL TOT EINDE 1874 
Gezien het grote belang der processen-verbaal is het wel 
wenselijk deze aan de hand van een voorbeeld te bespreken. 

Wij nemen hiervoor het proces-verbaal der ƒ 2,50 van 1872, 
omdat hiervan slechts één oplage is gedrukt (zie afbeel
ding). 

r DE PAPIERVERANTWOORDING. (Artikel 3 der instructie). 
Zeer begrijpelijk moeten de drukkers volgens contract 

alle verstrekte vellen terugleveren. De verstrekking ge
beurt in theorie iedere dag, maar in de praktijk is men 
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hiervan afgeweken door verstrekkingen in ronde aantallen 
van één of tweeduizend vellen, later zelfs nog meer! Na de 
teruglevering moet de CP de keuring uitvoeren en de afge
keurde vellen apart opbergen. "Dit alles houdt in, dat de 
teruglevering dadelijk na het gereed zijn plaatsvindt. Dit 
is ook zeer begrijpelijk daar anders een goede controle 
onmogelijk wordt. Toeh is er in ieder proces-verbaal 
sprake van een — soms zeer groot — 

„getal veUen wit postzegelpapier 't welk nog door de 
Heeren Enschedé te verantwoorden bUjft". 

In ons geval 138 vellen. Uit de inventaris van 16 novem
ber 1875 blijkt echter, dat deze 138 vellen in de voorraad van 
de CP zijn opgenomen! 

Er zijn 5000 vel besteld en om deze te kunnen afleveren 
worden 5450 vel aan de drukkers gegeven, daar rekening 
gehouden dient te worden met een zekere hoeveelheid mis-
druk. Deze 5450 vel worden natuurlijk alle bedrukt, daarna 
gegomd en geperforeerd en door de CP gekeurd. Er worden 
312 vel afgekeurd en 5000 naar het Magazijn te 's-Graven-
hage gezonden op 16 mei ld72. 

Het restant (138) bestaat natuurlijk uit geheel afgewerkte 
goedgekeurde vellen die in feite boventallig zijn aange
maakt en onder berusting van de CP komen. Voor het 
geval deze 138 vellen geheel of gedeeltelijk niet geheel ge
reed zouden zijn geweest, dan waren zij in 1891 afgewerkt 
en zodoende van de perforatie 11 Vi voorzien, hetgeen onge
twijfeld door verzamelaars zou zijn opgemerkt! (De lijn 14 
werd in 1875 van dikkere pennen voorzien en verdween 
in 1888, zie deel II). 

Buffervoorraad 
Met deze 138 vel zijn we gekomen aan de buffervoorraad, 

die ontstaat doordat het onmogelijk is de oplagen der druk
kerij precies op de bestellingen te laten uitkomen wegens 
het onbekende aantal vellen misdruk. 

De belangrijkste conclusie hieruit is wel, dat we de afle
veringen uit de processen-verbaal niet gelijk mogen stel
len aan de oplagen der drukkerij. Het vaststellen hiervan 
in verband met de verschillende perforaties is voor de ja
ren vóór eind 1875 onmogelijk geworden op enkele uitzon
deringen na. Van minder courante waarden, waarvan 
maar kleine bestellingen gedaan worden — het minimum 
is 250 vel — worden soms grotere oplagen aangemaakt, 
waaruit twee of meer bestellingen kunnen worden uitge
voerd (iVi cent wapen en 50 cent Koning). Ook het omge
keerde komt voor bij grote bestellingen voor overzee, die 
dan in gedeelten worden afgeleverd en verzonden'. 

Het spreekt vanzelf, dat op 1 juli 1893 bij de overbren
ging van het Magazijn naar Haarlem deze buffervoorraad 
voor Nederland automatisch vervalt. De buffervoorraad 
blijft echter nog wel bestaan voor de koloniën, Luxemburg 
en de Zuid Afrikaansche Republiek. Voor de koloniën ver
dwijnt zij in 1900 door aflevering aan het Koloniaal Etablisse
ment te Amsterdam. 

II RESULTAAT DER KEURING (Artikel 7 en 10) 
De CP moet de afgeleverde vellen controleren en de 

misdruk apart houden, evenals de voor de druk ongeschik
te vellen, die echter — indien aanwezig — onder I verant
woord worden. 

De goedgekeurde vellen worden in pakken van 500 ver
pakt en normaliter bewaard tot de dag der overname in 
dit geval 27 juni 1872. In bijzondere omstandigheden ech
ter, zoals bij de f 2,50, die op 1 juli 1872 aan alle postkanto
ren verkrijgbaar moet zijn, ontvangt de CP opdracht van 
de HdrP. de bestelling of een gedeelte daarvan dadelijk 
na gereed komen naar het Magazijn op te zenden. Hiervan 
wordt dan melding gemaakt in het proces-verbaal (zie af
beelding). De door de CP uitgeschoten misdruk wordt offi
cieel afgekeurd door de Commissie op de dag de,overname. 

Hoewel de Commissie bevoegd is tiende gedeelten van 
vellen te accepteren, heeft zij zich beperkt tot gedeelten 
vaa 25 zegels of veelvouden daarvan, dus één achtste van 
200, één zesde van 150 of één vierde van 100, waarschijnlijk 
ter vereenvoudiging der administratie, die op het aantal 
vellen gebaseerd is. In ons geval zien we uitsluitend hele 
vellen van 50 stuks. 

De punten I en II verdwijnen in 1875 uit de processen-
verbaal. 

Afdeellng Posterijen No 54 
EXTRACT uit het register der resolutlën van den Minister van 

Financiën. 
's Gravenhage den 18 December 1866 

DE MINISTER, Gezien het rapport van. den Inspecteur der Po«te-
rijen te Utrecht, 16 dezer No 900, ten geleide van een contract In 
duplo, door hem namens het Rijlc aangegaan met de Heeren Johs. 
Enschedé en Zonen te Haarlem, wegens de vervaardiging van Post
zegels, zoomede op een rapport van den Inspecteur der Posterijen 
te 's Gravenhage, 18 December No S02, waarbij ter goedkeuring 
wordt Ingezonden een door hem namens het Rijlc gesloten contract 
met den Heer J. M. van Kempen te Voorschoten wegens het ver
vaardigen van drulcplaten voor de PostzegeUabricatie. benoodlgd, 
een en ander ingevolge de daartoe verstrelcte magtlglng WJ de Re
solutie van 10 bevorens No 151; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
1 enz. 
2 Intestellen eene Commissie van onderzoelc wegens de fabricatie 

van postzegels, wellce zal bestaan uit den Hoofd Directeur der 
Posterijen en den Inspecteur der Posterijen te Utrecht, die daar
toe mits deze worden uitgenoodigd en gecommitteerd. 

3 Vasttestellen de Instructie voor den Controleur der Postzegel-
fabriek alsmede voor de Commissie van onderzoek sub 2 ver
meld, zooals die met de daarbij behoorende tabellen nevens deze 
resolutie is gevoegd. 

4 Mede Intestellen eene Commissie van keuring voor de drukplaten, 
die in de fabriek van den Heer J. M. van Kempen te Voorschoten 
worden vervaardigd, bestaande uit een der Leden van de firma 
Johs. Enschedé en Zonen alsmede uit den Heer Mr J. C. P. 
Baron van Heeckeren van Brandsenburg, Controleur der Post-
zegelfabriek, die daartoe mits deze worden verzocht en gecom
mitteerd. 
De Commissie zal de drukplaten aan een naauwkeurig onderzoek 

onderwerpen en voorts beslissen of zij in alle opzigten aan de ver-
eischte voldoen en de noodige geschiktheid hebben om daarmede 
door middel van 'de gewone plaatdrukpers volkomen gaye en zui
vere afdrukken te vervaardigen. 

De bedoelde keuring zal desverklezende mede kunnen worden 
bijgewoond door den Heer J. M. van Kempen of zijnen gemagtigde 
en van de keuring en overname der platen proces verbaal in triplo 
worden opgemaakt 't welk door de leden der Commissie alsmede, 
casu quo <loor den leverancier of zijnen gemagtigde zal worden 
onderteekend. Een exemplaar zal aan den fabriekant worden uit
gereikt en de beide anderen bij dit Departement worden Ingewacht, 
terwijl het tijdstip, waarop bedoelde keuring zal plaats hebben aan 
de Commissie wordt overgelaten, onder verpligting om daarvan 
aan den fabriekant kennis te geven. 

Extract dezer met een afschrift van het met de Heeren Johs. 
Enschedé en Zonen gesloten contract en van de bij het 3e lid vast
gestelde Instructie en staten te zenden aan den Heer Mr J. C. P. 
Baron van Heeckeren van Brandsenburg, Controleur der Postze-
gelfabriek te Haarlem, tot informatie en narigt. 

Accord.t met voorz: register 
De Secretaris Generaal 

w.g. van Hoytema 

I I I O F F I C I Ë L E V A S T S T E L L I N G D E R A F L E V E R I N G (a r t i 
ke l 12) 

Hoewel slechts een k le in o n d e r d e e l v a n he t gehele p r o 
ces -verbaa l , is d i t ju i s t he t be l ang r i j k s t e voor de v e r a n t 
woord ing van de Cont ro leur Magaz i jnmees te r (CM),' d a a r 
h ie rdoor zijn o n t v a n g s t k a n t officieel w o r d t vastgelegd. 

Hie rom w o r d t ook een afschr i f t v a n he t p roces -ve rbaa l 
ingezonden a a n de A lgemene R e k e n k a m e r , die he t ook 
g e b r u i k t voor d e ver if icat ie v a n d e r e k e n i n g de r d r u k k e r s . 
He t is u i t s lu i tend dit gedeel te , d a t v a n 1876 af overblijft, 
m a a r d a n in één p roces -ve rbaa l p e r k w a r t a a l gecombineerd, 
dus ook br ie fkaar ten , por tzegels e n dergeli jke omva t t end . 

IV V E R N I E T I G I N G (Art ikel 10 e n 11) 
I n di t laa ts te deel w o r d t de ve rn i e t i g ing door v e r b r a n 

ding gecons ta teerd v a n al le ve l l en m i s d r u k en even tue le 
p roeven a lsmede van de vellen, d i e ongeschikt w a r e n b e 
v o n d e n voor de d ruk . S inds 1875 w o r d e n h i e rvan a p a r t e p r o 
cessen-ve rbaa l opgemaak t . 

V a n deze p rocessen -ve rbaa l w e r d e n dr ie afschrif ten e n 
één kopie gemaak t respect ievel i jk be s t emd voor: 
a. de f i rma Joh . Enschedé en Z o n e n t e r décharge. 
b . de Algemene R e k e n k a m e r (nu t e v i n d e n in S c h a a r s b e r -

gen), 
c. he t D e p a r t e m e n t v a n F inanc iën , n a november 1877 voor 

he t D e p a r t e m e n t v a n W a t e r s t a a t , H a n d e l en Nijverheid, 
d. kopie voor de CP (nu in he t a rch ie f der Controle). 

') K.B. van 6 november 1877 SB 194 (Circulaire 1042). 
') Voornaamste bepalingen uit het contract met Enschedé: Jubileum
boek Ned. Maandblad 1932, pagina 102. 

Verbeteringen: 
Lees in de verklarende tekst bij het schema op bladzijde 9 van het 
januarinummer rechts boven: Hkt- Hulppostkantoor (in plaats van 
Hoofdpostkantoor). Op dezelfde bladzijde in de derde alinea van 
boven links: Vergelijking van de cijfers der portzegels (in plaats van 
postzegels) 1881, enzovoort. Men leze voorts in de verklarende tekst 
die geplaatst is bij schema n , maar behoort bij schema I in de 
tweede regel: De CP zond (in plaats van zonder). 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, 
OOK DIE VAN VERTALING COPYRIGHT 1963 BY J. DEKKER 

{wordt vervolgd) 
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De postzegels van Israël en hun bijbelse achtergrond 

Over de postzegels van Israël valt wel het een en ander te 
vertellen. Niet in de eerste plaats over foutdrukken, raritei
ten of andere bijzonderheden, zoals die ook bij andere landen 
voorkomen, maar over de gewone postzegel op zichzelf. Het 
plaatje, om het eens denigrerend te zeggen. Zo men wil het 
visitekaartje. En niet alleen de aanblik van de zegels, maar 
de achtergronden ervan. 

Als visitekaartje zijn de zegels van Israël mijns inziens 
zeer geslaagd. In Israël is men zich daarvan bewust en men 
ziet hierin een goedkoop reclame- en propagandamiddel voor 
het land. Alhoewel het nog een raadsel is waarom van 
regeringswege het onovertroffen blad „The Holy Land Phi
latelist" geen steun kreeg en ter ziele is gegaan. De post
zegels zijn toch een zeer welkome bron van inkomsten voor 
het land, evenals dit voor andere regeringen het geval is. 

Het nationale bewustzijn van Israël komt door zijn zegels 
sterk naar voren, alhoewel men zich niet voor de hele wereld 
luid schreeuwend op de borst slaat. Dë eerste zegels die voor 
een toelichting in aanmerking komen zijn de zegels van de 
twaalf stammen van Israël. Zo worden ze tenminste genoemd, 
ook in Israël, al is dit niet juist. Levi en Jozef waren geen 
stammen volgens het Oude Testament en vielen als zodanig 
af. Hiervoor in de plaats kwamen de zonen van Jozef, Efraim 
en Manasse. 

De afbeeldingen op deze zegels zijn maar niet zo wille
keurig gekozen. Ze hebben een bepaalde achtergrond. Indien 
men er belang in stelt, zal men deze moeten nagaan aan de 
hand van het Oude Testament. 

De eerste zegel heeft, zoals de „tab" vermeldt, betrekking 
op Ruben. Er staat een plant op, de dudaim, in het Neder
lands „alruin" (liefdesappel). Uit deze plant, de wortels, 
stengel, bladeren en bloemen kon men een drank trekken. 
Een zogenaamde „liefdesdrank". En nu wordt het tijd dat 
men zijn bijbel pakt en Genesis, het eerste boek van het 
Oude Testament, opzoekt, hoofdstuk 30 vers 14. Daar lezen 
we: „Toen Ruben in de dagen van de tarwe-oogst naar buiten 
ging, vond hij op het veld liefdesappelen die hij aan zijn 
moeder Lea bracht. En Rachel zeide tot Lea: Geef mij 
toch enige liefdesappelen van uw zoon (dudaim staat er in 
de oude vertaling voor liefdesappelen). 

U weet misschien dat Jakob, Rubens vader, bij zijn oom 
Laban werkte, zeven jaar lang, en hiervoor diens dochter 
Rachel ten huwelijk vroeg. Rachel was de jongere zuster 
van Lea. Toen de zeven jaren om waren, bedroog Laban 
Jakob echter en gaf hem Lea inplaats van Rachel, waarop 
Jakob nog zeven jaar diende. Al was dan Lea Jakobs eerste 
vrouw, zij stond by Jakob op de tweede plaats en zij was 
zich hiervan zeer wel bewust. Lea schonk Jakob eerst vier 
zonen: Ruben, Simeon, Levi en Juda. Rachel was echter on
vruchtbaar en benijdde Lea hierom. Rachel ziet in de tover
drank van de dudaïm haar kans om kinderen te krijgen en 
vraagt dus om de plant. Lea geeft haar gevat ten antwoord: 
Is het niet genoeg, dat gij mijn man genomen hebt? En nu 
ook nog de liefdesappelen van mijn zoon nemen? 

Rachel verkoopt of verhuurt als het ware haar bevoor
rechte positie aan Lea voor de plant, hetgeen blijkt uit de 
verzen 16 enzovoort. 

Dit is wel een afbeelding met geschiedenis en toch niet zo 
maar een plaatje, maar wel degelijk een zegel met inhoud en 
achtergrond. 

De tweede zegel betreft Simeon, Lea's tweede zoon. Op 
de zegel staat de afbeelding van een poort in een stadsmuur. 
En wel van de plaats Sichem, in het Arabisch Nablus in het 
tegenwoordige Jordanië. Ook deze afbeelding staat er niet 
op omdat het een mooi poortje is. Lees er maar eens Gene
sis 34 op na. Jakob koopt voor honderd geldstukken een 
stuk land van de zonen van Hemor. Eén van deze zonen 
heet Sichem. Dina, Lea's dochter en zuster van Simeon en 
Levi, gaat eens uit om de vrouwelijke bewoners van het land 
te bezoeken. 

Sichem komt ten tonele, ontmoet Dina, vergaapt en ver
grijpt zich aan haar. De broers zijn woest en stellen als eis 
tot toestemming voor het huwelijk tussen Sichemieten en 
dochters van Israël dat de Sichemieten zich eetst laten be
snijden. Deze vliegen er in, en op de derde dag na de alge
mene operatie worden alle mannen van Sichem, die nog 
slecht ter been zijn, door Simeon en Levi over de kling ge
jaagd. Bovendien nemen ze alle vrouwen en kleine kinderen, 
vee, inclusief huisraad en veldgewassen meda Eén en ander 
tot misnoegen van hun vader Jakob, die zich dan ook als 
volgt hierover uitspreekt: Gij hebt mij in het ongeluk ge
stort door mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners 
van dit land . . . (zie Genesis 34 : 30). 

Ook dit is een zegel met geschiedenis. 
De derde zegel uit deze serie toont een horizontale recht

hoek, verdeeld in twaalf hokjes. Dit is het teken dat de 
priesters droegen. Levi was de stam die geen land kreeg, 
maar de priesterdienst werd toebedeeld. In Exodus 39 staat 
het volgende: „ . . . vier rijen stenen: een rij rode jaspis, chry-
soliet en malachiet, de eerste rij; de tweede rij: haematiet, 
lazuursteen en prasem; de derde rij: barnsteen, agaat en 
amethist; de vierde rij: turkoois, chrysopraas en nefriet". 
Deze edelstenen zijn gevat in kassen van goud en op het 
borstschild bevestigd. In iedere edelsteen was de naam van 
een van de zonen gegraveerd. 

Het komt mij voor dat de zetting verkeerd getekend is. 
Deze moet verticaal gezet worden. Wij lezen namelijk vier 
rijen stenen, en dan telkens drie hiervan genoemd. 
Almelo ABR. H. JANSEN 
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Nobelprijswinnaars op postzegels (II) 
door M. J. van HeerdtKolff, F.R.P.S.L. 

De uitreiking van de Nobelprijzen (vervolg) 

De uitreiking van de Nobelprijzen voor natuurkunde, 
scheikunde, medicnnen en letterkunde heeft plaats om de 
vijf jaren te Stockholm op 10 december, de herdenkings
dag van Nobel's overlijden. 

De uitreiking van de vredesprijs geschiedt om de vijf ja
ren te Oslo. De uitreiking van de Nobelprijzen geschiedt 
tijdens een plechtige bijeenkomst in tegenwoordigheid van 
de Zweedse koninklijke familie, leden van de regering, van 
de buitenlandse diplomaten, van de vertegen^voordigers 
van Zweedse instellingen van wetenschap, letterkunde, 
staatsadministratie en leidende personen uit de intellectue
le wereld en de maatschappij in het algemeen. 

Zo mogelijk moeten de winnaars persoonlijk hun prijs 
in ontvangst nemen en een korte uiteenzetting geven over 
de inhoud van het onderwerp, waarvoor zij de Nobelprijs 
toegewezen kregen. 
De prijzen hebben een waarde van 220.678 Zweedse Kro
nen (ongeveer 150.000 gulden). 

• 
De bekroonde persoon ontvangt de prijs uit handen van de 
Zweedse koning, respectievelijk van de Noorse koning. In 
sommige gevallen wordt de Nobelprijs gedeeld tussen twee 

personen, die op hetzelfde gebied bijzondere resultaten 
hejjben bereikt. 

Wanneer de prijswinnaar zelf niet aanwezig kan zijn, neemt 
de gezant van zijn geboorteland de Nobelprijs in ontvangst. 

Na afloop van de prijsuitreiking wordt een galadiner ge
geven in het stadhuis. De volgende dag is het de gewoonte, 
dat de Zweedse koning te Stockholm of de Noorse koning 
te Oslo* aan de prijswinnaars ten paleize een galamaaltijd 
aanbiedt. 

Van de prijswinnaars wordt verwacht, dat zij binnen zes 
maanden een openbare lezing zullen houden aan de uni
versiteit of aan een andere wetenschappelijke instelling 
waaraan zij verbonden zijn. 

Ook van de winnaars van de vredesprijs en van de let
terkundeprijs wordt verwacht, dat zij in het land, waar zij 
woonachtig zijn, een openbare lezing houden. 

De winnaars van de vredesprijs ontvangen deze uit han
den van de koning van Noorwegen te Oslo met hetzelfde 
ceremonieel als te Stockholm. 

•) De Nobelprijs voor de vrede wordt door de koning van Noor
wegen te Oslo uitgereikt. 

De Nobelprijs voor N A T U U R K U N D E 
Toegekend in 1901 en uitgereikt aan 
Wilhelm Conrad Röntgen (Duitser 1845
1923), professor aan de universiteit 
van München, ontdekker van de naar 
hem genoemde Röntgenstralen. Afge
beeld op de 25 pf. 1939 van de stad 
Danzig, op de 30 pf. van 1951 van West
Duitsland, op de 7Vï c. + 22V2 c. en de 
27V4 c. i J2J^ c. van de weldadig

' '̂  m^ef 
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Hendrik Antoon Lorentz (1853—1928), 
professor aan de Hogeschool te Leiden. 
Afgebeeld op de 7'/2 c. + 2V2 c. welda
digheidszegels 1928 van Nederland (af
beelding 6) en op de Zweedse serie 
1962, ter herdenking van de één en zes
tigste jaardag van de stichting van de 
Nobelprijs. Afgebeeld op de 50 öre
waarde, te zamen met de Duitse schei
kundige professor Hermann Emil 
Fischer (1852—1919) en zijn landsman 
professor Pieter Zeeman (18651943). 

Pieter Zeeman (1865—1943), professor 
aan de universiteit van Amsterdam. 
De Nobelprijs voor natuurkunde werd 
hem te zamen met professor Lorentz 
toegekend voor zijn onderzoekingen van 
de invloed van magnetisme bij stra
lingsverschijnselen. 
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heidsserie 1961 van Suriname (afbeel
ding 4), op de Zweedse serie van 1961, 
uitgegeven ter herdenking van de zes
tigste jaardag van de stichting van de 
Nobelprijs, met drie andere Nobelprijs
winnaars (afbeelding 5). 

Toegekend in 1902 en uitgereikt en ge
lijk verdeeld tussen professor Lorentz 
en professor Zeeman. 

« A 

Professor Zeeman is afgebeeld op de 
Zweedse serie 1962 (op de 50 örewaar
de) uitgegeven ter herdenking van de 
één en zestigste jaardag van de No
belprijs, te zamen met de scheikundige 
professor Hermann Emil Fischer en de 
natuurkundige professor Lorentz (zie 
ook aldaar, afbeelding 6a). 

Toegekend in 1903, uitgereikt en gelij
kelijk verdeeld tussen professor Becqué
rel en het echtpaar Curie. 
Henri Antoine Becquérel (Fransman, 
1852—1908) professor aan de Poly
technische School te Parijs. 

Afgebeeld op de 2 + 3 francs van 
Frankrijk (afbeelding 7) en het echt
paar CurieSklodowska. 
Professor Pierre Curie (Fransman 
1859—1906), professor in de natuurkun
de en in de scheikunde aan de hoge
re Normaalschool te Parijs en aan zijn 
echtgenote professor Marie CurieSklo
dowska (Poolse van geboorte, 1867— 
1934), professor in de scheikunde en in 
de natuurkunde. 
De Nobelprijs voor natuurkunde werd 
gelijkelijk verdeeld tussen professor 
Becquérel en het echtpaar CurieSklo
dowska ter ere van de buitengewone 
resultaten door hen bereikt op het ge
bied van stralingsverschijnselen. 
Het echtpaar Curie is afgebeeld op een 
Franse zegel van 1.75 fr. + 0,50 c. van 
1938 (afbeelding 8). De toeslag kwam 
ten bate van de Internationale Vereni
ging tot bestrijding van de kanker. In 
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hetzelfde jaar werd met dezelfde af
beelding en toeslag en in hetzelfde for
maat, van voornoemde zegel ook uitge
geven in de volgende Franse koloniën: 
Cameroun, Dahomey, Frans Equato
riaalAfrika, Frans Indië, Frans Poly
nesië, Franse Soedan, Guadeloupe, In
dochina, Ivoorkust, Madagascar, Mar
tinique, NieuwCaledonië, Niger, 
Reunion, St.Pierre et Miquelon, Sene
gal, Somalikust en Togo. 
Het echtpaar Curie is ook afgebeeld op 
de 65 c. + 25 c. van Monaco, uitgege
ven in 1938. De toeslag was eveneens 
bestemd voor de Internationale Vereni
niging ter bestrijding van de kanker 
(afbeelding 9). Marie Curie alleen is af
gebeeld op de 50 k. waarde van de 
Turkse senie der beroemde vrouwen, uit
gegeven in 1935; op een Poolse zegel 

10 

11 

van 40 gr. 1951 (zie ook onder schei
kunde) en op de 7V2 c. + Vk c. en 27V2 
c. + 97V2 e. weldadigheidszegels van 
Suriname, 1950 (afbeelding 10). 
Pierre Curie alleen is afgebeeld op de 
40 k. 1956 van Rusland, de 55 b. 1956 
van Roemenië (afbeelding 11) en op de 
2.1.1956 van Bulgarije (zie ook onder 
scheikunde). 

Toegekend in 1909 en gelijkelijk ver
deeld tussen 
Guglieimo Marconi, Italiaan (1874— 
1937), en Ferdinand Braun, Duitser 
(18501918). De prijs werd aan hen sa
men uitgereikt vanwege hun aandeel 
ten opzichte van de ontwikkeling der 
draadloze telegrafie. 

12 
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Marconi is afgebeeld op de 20 c , 50 c. 
en 1.25 1. van de Italiaanse serie van 
1938 (afbeelding 12) en op de 60 h. 
waarde van 1959 van Tsjechoslowakije. 
Braun is niet op een postzegel afge
beeld. 

Toegekend en uitgereikt in 1913 aan 
Heike Kamerlingh Onnes (1853—1926), 
professor aan de Hogeschool te Lei

den. De Nobelprijs werd hem toege
kend voor zijn onderzoekingen op het 
gebied van het verkrijgen van extre
me lage temperaturen, die tot de ont
dekking van vloeibaar helium hebben 
geleid. 

Professor Kamerlingh Onnes is afge
beeld op de IV2 c. + IV2 c. welda
digheidszegel 1936 van Nederland (af
beelding 13). 

Toegekend in 1918 en uitgereikt in 1919 
aan 
Max Karl Ernst Ludwig Planck, Duit
ser (1858—1947) professor aan de uni
versiteit van Berlijn. Hij ontving de 
Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn 
ontdekkingen op het gebied van de 
quantentheorie. Professor Planck is 
afgebeeld op de 30 pf. zegel van 1952— 
1953 van WestDuitsland, op de 12 pf. 
1950 van OostDuitsland en op de 20 pf. 

14 

15 

1958 van OostDuitsland (afbeelding 
14). Op de 10 pf. ziet men het symbool 
van de quantentheorie. De afbeelding 

van de formule is afkomstig van de 
eerstedagbriefomslag (afbeelding 15). 

Toegekend in 1921 en uitgereikt in 1922 
aan 
Albert Einstein, Duitser (1879—1955), 
professor aan het keizer Wilhelm In
stituut (thans Max Planck Instituut) te 
Berlijn. De Nobelprijs werd hem toe
gekend voor zijn onderzoekingen op het 
gebied van de theoretische natuurkun
de en speciaal voor zijn ontdekking van 
de wet, die betrekking heeft op de 
leer van de relativiteit. Professor Ein
stein is afgebeeld op de 350 p. van 
Israël 1956 (afbeelding 16) en de 60 gr. 
zegel van, Polen. 

® 
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Toegekend in 1926 aan 
Jean Baptiste Perrin, Fransman (1870 
—1942). Verbonden aan de Sorbonne te 
Parijs. De Nobelprijs voor natuurkunde 
werd hem toegekend onder andere 

17 L 

voor zijn ontdekkingen en studies op 
het gebied van sedimentatieeven
wicht. Perrin is afgebeeld op de 8 fr. 
zegel van Frankrijk van 1948 (afbeel
ding 17). (Wordt vervolgd) 

Bij de bekende Duitse filatelistische uitgeverij en hande
laar firma Sieger te X,orch, Württemberg verscheen de 
zeventiende druk van de Zeppelin catalogus. Zoals gewoon
lijk bij dit huis munt het werk uit door een goede indeling, 
duidelijke en vele afbeeldingen. Voor het eerst wordt de 
volledige lijst van bekende Zeppelinvaarten vóór 1914 opge
geven, een goede hulp om gevaarlijke falsificaten die van 
deze zeldzame vaarten bestaan te kunnen identificeren. Ook 
de prijzen zijn aangepast aan de huidige hoge marktwaar
de. Men kan dan ook dit werk van meer dan 250 bladzijden 
met ongeveer 850 afbeeldingen warm aanbevelen in iedere 
aërophilatelistische bibliotheek, ondanks de vrij hoge prijs 
van DM 24.—. Deze catalogus kan bij de uitgever besteld 
worden. 
Amsterdam, R TOCILA. 

Boeken

plank 
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DE FRANSE ZEGELS 
MET RECLAMESTROOKJES 

I n deze tijd van commerciële radio, commer
ciële televisie en helaas ook commerciële fila
telie ontdekte ik een gebied, dat, hoe commer

cieel dit ook op het eerste gezicht moge lijken, 
een nog onbedorven filatelistisch terrein blijkt 
te zijn; ik doel op de Franse zegels met recla
mestrookjes, de timbres avec bande-publicitaire, 
of korter publicitimbres, of nog korter PUBS. 
Dit is een gebied dat naar mijn mening nog 
veel te weinig aandacht heeft gehad. Natuur
lijk kennen de Frankrijk-verzamelaars de twee 
die de Yvert onder nummers 188 en 188a 
vermeldt (Phéna en Minéraline): de 10 cen
times groen in het type Semeuse. Deze beide 
zegels zijn afkomstig van de in 1927 uitgegeven 
postzegelboekjes (camets) en werden abusieve
lijk gedrukt van het cliché van het type Semeu-
se-maigre (het dunne lettertype, zoals de in 
1906 verschenen 10 c. en 35 c. Yvert nummers 
135 en 136). Hierdoor is er dus een verschil 
te constateren met de in 1922 reeds verschenen 
10 c. groen (Yvert nummer 159). Maar waarom 
deze twee zegels in de catalogus, en daardoor 
dus ook in de meeste verzamelingen, als enige 
apart zijn vermeld, is niet duidelijk. De oplage 
van deze beide zegels bedraagt 328.000 totaal, 
waarvan vermoedelijk ruim tweederde met 
Minéraline en eenderde met Phéna. Waarom 
de prijs van Minéraline dan ook vijf maal zo 
hoog moet zijn dan die van Phéna, is een 
van de vele raadsels die elke prijscourant nu 
eenmaal vroeg of laat opgeeft. 

Maar laten we ons eens wat verder in deze PUBS ver
diepen. De filatelisten die zich in dit soort zegels speciali
seren, zeggen, en mijns inziens zeer terecht, dat deze „ban-
des publicitaires" een publiciteit vormen welke PTT offi
cieel heeft gesanctioneerd; de druk geschiedde terzelfder tijd 
met het zegelbeeld, met dezelfde inktsoort, in dezelfde kleur 
en op dezelfde drukpers. Een reden te meer in dit gebied 
eens wat nader te grasduinen. Immers de meeste PUBS 
zijn afkomstig van postzegelboelues (camets) aanvankelijk 
van tien, later echter van twintig zegels. Er zijn enkele ty
pen bekend die ook in vellen zijn verschenen. De postzegel
boekjes van twintig stuks zijn samengesteld uit twee vel
letjes van tien; elk velletje heeft weer twee rijen van vijf. 
Bij de bovenste twee rijen van vijf is het reclamestrookje 
boven de zegel, bij de onderste twee rijen onder de zegel. 
Bij gelijke reclametekst kan men dan weer onderscheid ma
ken tussen bovenrand en onderrand, (afbeelding 1). 

De druk geschiedt, zoals gezegd, tegelijk met de zegel, 
aanvankelijk in plaatdruk, daarna in rotatiedruk, door de 
dienst die ook alle andere Franse zegels pleegt te drukken, 
1'Atelier Boulevard Brune, te Parijs. Vóór 1929 was de fabri
catie minder geperfectioneerd. De zegels werden eerst ge
drukt in vellen voor zes camets tegelijk en werden daarna 
van omslagen voorzien. Pas daarna, toen de rotatiepersen 
van het systeem-Chambon in gebruik kwamen, drukte men 
omslagen en zegels apart. Ze werden automatisch samen
gevoegd en in het midden vastgeplakt, in tegenstelling mgt 
de tot dusver gevolgde hechtmethode met nietjes (deze vast
gehechte middenstrook droeg het opschrift: „vente au detail 
formellement interdite" = verkoop per stuk streng verbo
den). 

Er bestaan zegels afkomstig van camets, welke ongetand 
bleken te zijn; deze zijn echter zeer zeldzaam. Ook werden 
aan firma's die een bestelling gaven aan PTT om haar re
clame op de strookjes te drukken, zogenaamde bewljs-carnets 
afgegeven, teneinde te kunnen controleren of de druk van 
de tekst juist en volgens opdracht was gebeurd. Deze zegels 
werden van een speciaal vernietigingsstempel voorzien en 
zijn natuurlijk ook uiterst zeldzaam. 

Hoewel het (behalve dan de hiervoren genoemde Phéna 

door D. de Vries 

en Minéraline) geen kostbare affaire behoeft te worden om 
een verzameling van dit soort zegels op te zetten, blijkt het 
in de praktijk toch heel lastig, om tot een min of meer 
complete collectie PUBS te geraken. De eerste zegels met 
reclamestrookjes verschenen in 1923. Sinds 1959 accepteert 
de Franse PTT geen bestellingen meer op deze bandes-
publicitaires; men geeft nog slechts postzegelboekjes van 
acht zegels uit, echter zonder reclame op de strookjes. Het 
schijnt dus dat we een afgesloten periode voor ons hebben, 
die het verzamelen zeker aantrekkelijk maakt. Maar het 
zal moeilijk zijn voldoende materiaal te vinden, want hoe
wel het om heel goedkope zegels gaat, zijn de reclame
strookjes er meestal vroegtijdig afgescheurd, zodat het 
soms nog makkelijker is ongebruikte dan gebruikte zegels 
te vinden. Complete camets, respectievelijk strips, zijn vrij 
schaars. Wij zouden dan ook willen adviseren, wil men tot 
een bevredigende verzameling komen, gebruikt en onge
bruikt voorlopig door elkaar te verzamelen. 

Want er bestaan in totaal een kleine 1.400 verschillende 
PUBS, verdeeld over tien verschillende zegeltypen, met in 
totaal 23 verschillende zegelwaarden. Er zijn zegels die 
slechts één enkel type reclamestrookje hebben, er zijn er 
ook die vele tientallen verschillende teksten van één firma 
hebben (waarbij dan weer het onderscheid gemaakt moet 
worden tussen b(oven) en o(nder)-strookje); er zijn er die 
als strip van vijf samen een zin vormen (Afbeelding 2), 
waarbij de tekst dient om reclame te maken voor het ope
nen van een rekening-courant bij de posterijen; hier is dus 
geen particuliere firma maar PTT zelve op de PUBS aan 
het woord . . . 

Aan het eind van deze verhandeling geven we een vol
ledige opstelling van alle verschenen zegels met deze re
clamestrookjes. Deze lijst werd ontleend aan een bijzonder 
goede catalogus die over dit gebied is verschenen, de „Ca
talogue des Publicitimbres et des Camets de France" van 
Dr. J. Braun. Deze catalogus werd uitgegeven onder auspi
ciën van de A.C.C.P., een vereniging van speciaal-verzame
laars van camets en publicitimbres, die onder haar leden 
vele zeer vooraanstaande Franse filatelisten heeft. 

Ook werd bij Cérès in Parijs een (eenvoudige) goedkope 
catalogus van deze PUBS uitgegeven, die weliswaar zeer 
goed bruikbaar is, doch slechts tot 1950 gaat. 

Wanneer we ons afvragen hoe we dit soort zegels gaan 
verzamelen, volgens welke methode we ze gaan rangschik
ken, dan moeten we ons realiseren dat het hier gaat om 
drie verschillende groeperingen, namelijk het type van de 

Television Grammont :::=. televisie (toestel van het merk) Grammont 
Demandez l'ouveriure d'un compte courant posfal = Vraaq opening van 
een posfa/e rekening-courant. 
Lampe Mazda = (Gloei) lamp (van hel merk) Mazda 
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zegel, de f r a n k e e r w a a r d e van he t t ype en de t eks t v a n h e t 
reclamestrookje . Het lijkt ons dan ook he t mees t a a n b e v e 
lenswaard ig een verzamel ing volgens dit schema op te ze t 
ten. Men zou bi jvoorbeeld ook alfabet isch op f i rmateks t 
k u n n e n opzetten, m a a r d a n k o m e n de t y p e n door e lkaar , 
omda t vele t eks t en op mee r zegel typen k u n n e n voorko
men. Wanneer we een verzamel ing P U B S opzet ten volgens 
he t schema v a n de opstel l ing die wij h i e rna zul len geven, 
komen w e tot een overzichteli jk geheel, waa rb i j w e d a n 
enige concessies a a n d e chronologische volgorde voor lief 
moe ten nemen. 

He t gehele gebied da t wij onder deze P U B S k u n n e n r a n g 
schikken is, n a a r onze mening, de moei te v a n he t v e r z a m e 
len dubbel en d w a r s waa rd . Er bes taat , zoals gezegd, in 
F rank r i j k reeds heel veel belangste l l ing voor di t soort z e 
gels en beha lve de P h é n a en Minéra l ine zijn e r a l hee l w a t 
zegels die met rec lames t rookje een veelvoud v a n h u n prijs 
bij de l iefhebbers opbrengen. Zo is bi jvoorbeeld Yver t n u m 
m e r 199 met s t rookje „Documenta t ion U n i q u e " a a n de on 
de rkan t zeker zo moeili jk te v inden als een P h é n a of Miné 
ra l ine . D a n gaa t di t soort special isat ie ve rde r , door v a n 
een bepaa lde r ec lame ook w e e r de versch i l lende t eks t en t e 
onderscheiden, zodat v a n een bepaa lde f i rma gehele series 
compleet te m a k e n zijn; BYRRH heeft er v i j f t i g . . . 
MAZDA onderscheid t er v ier (onderstrookjes) en vier (bo-
venstrookjes) (afbeelding 3). 

Zoals bekend w o r d e n zegels m e t officiële f i rmape r fo ra 
tie niet mee r als beschadigd beschouwd; deze f i rmaper fo 
ra t i e zou men ook als een v o r m v a n rec lame k u n n e n b e 
schouwen, terwij l de P U B S een r ec l amevorm zijn, die de 
zegel in tac t l a a t en, zoals aan h e t begin w e r d opge
merk t , filatelistisch zo in te ressan t zijn omda t ze w e r d e n 
gedruk t volgens een a p a r t e me thode t en d iens te v a n de 
postzegelboekjes. Er zijn ve rzame laa r s v a n di t speciale ge
bied die nog v e r d e r gaan en drukaf wij k ingen in de teks ten , 
respectieveli jk c l iché-fouten gaan ondersche iden bij deze 
P U B S . Een ieder is vrij h ier in wel of n ie t door te gaan, 
doch he t lijkt ons al m e e r d a n voldoende ons voorlopig 
op de bes t aande 1400 „hoofdnummers" v a n di t gebied te 
concentreren. 

Wij wi l len d i t overzicht n ie t bes lu i ten zonder nog te v e r 
melden da t (zoals da t in de m o d e r n e fi latelie n u e e n m a a l 
gebruikel i jk dre ig t t e worden) ook bij deze pub l ic i t im-
bres sp rake is v a n „voorlopers" . Deze voor lopers w e r d e n 
onder ande re al on tdek t bij he t type Napoléon lauré , w a a r 
bij een f i r m a n a a m w e r d gedruk t op de- r u g v a n de zegel. 
Wij wil len in he t m i d d e n la ten of h i e r sp r ake is v a n p a r t i 
culier m a a k w e r k ; zeker is da t he t bij he t minis te r ië le b e 
schikking v a n 20 d e c e m b e r 1873 ve rboden werd , d i t soor t b e 
schadigingen v a n de zegels toe te passen (de we t sp reek t 
h i e r van „mut i la t ion du t imbre") . 

Van 1906 af tot oms t reeks 1930 ve r schenen de zogenaam
de „Vignettes", r ec lamekaar t j es , ongeveer t w e e m a a l de 
hoogte en de b r eed t e v a n een postzegel; de zegel w e r d in 
he t midden opgeplakt en he t gehele „vignet" w e r d d a a r n a 
als f ranker ing opgeplakt . De rec lameteks ten op dit soort 
v ignet ten va r ië ren v a n par t icu l ie re hande l smerken , tot r e 
ligieuze of ant i -a lcohol is t i sche leuzen t o e . . . . Deze v igne t 
ten zijn veelvuldig bekend op echt gelopen s tukken , doch 
zijn n ie t temin wel moeili jk t e v inden (afbeelding 4). E r zij 
h ie r nog opgemerk t da t op dit soort v igne t ten ook nog teks t 
onder de zegel s taat , die dan na tuur l i jk nauwel i jks m e e r 
leesbaar i s . . . . 

Het verzamelen v a n F r a n s e zegels me t rec lames t rookjes 
is zeker d e moei te w a a r d . Wij geloven stell ig d a t deze s p e -

De rectamesfrookies van hef kaasmerk „La vache qui rit = de koe die 
lacht — qeven met de postzeqels van de Maaqd van Orleans een lach
wekkende combinatie, waarvan „La vache qui rit en excursion == de koe 
die lacht tijdens een uitstapie — aan blasfemie grenst. Verfalinqen van de 
andere onderschriften: pour la cuisine = voor de keuken en pour les 
enfants zz voor de kinderen. 

cialisatie in de toekomst moei l i jker w o r d t omda t ook h ie r 
he t „ m o d e r n e r e " gebied m e e r en m e e r beoefenaars za l 
kri jgen, w a a r d o o r he t m a t e r i a a l s chaa r se r zal worden . 
Ams te rdam, D. DE VRIES. 
Literatuuropgave: 
1. Dr. J. Braun - Catalogue des Publicltimbres de France; 
2. Dr. Braun et de Belleville - Catalogue des Timbres avec bande-

lette public!té; 
3. G. Tournier - Les Timbres Publicité. 
4. Wanos & de Belleville - Catalogue des variétés; 
5. Dr.' R. Joany - Nomenclature des Timbres-poste de France, 

Tome IV. 

Opstelling van de Franse zegels met reclamestrookjes (PUBS). 
De cijfers vóór de zegels geven het Yvert-nummer aan; de cijfers 

achter de zegels geven het aantal Pubs aan, dat in dit type bestaat, 
waarbij boven- en onder-strookjes van hetzelfde merk of dezelfde 
tekst, voor twee worden geteld; 

188a 
188 
189 
190 
140 

191 
192 

360 

193 

194 

217 

199 

Semeuse 10 c. g roen (4) Minéra l ine , P h é n a 

Semeuse 15 c. v iole t -
b r u i n (18) 
Semeuse 20 c. l i la - rose 
(16) 
Semeuse 25 c. b leu (56) 

Semeuse 30 e. rose (19) 

S e m e u s e 30 c. b leu (33) 

Semeuse 30 c. b r u i n 
rood (16) 
Semeuse 40 c. olijf (16) 

Semeuse 40 c. v e r m i l 
joen (28) 
Semeuse 25 op 30 c. 
b leu (20) 
Semeuse l ignée 50 c. 
rood (298) 

257 

272 

283 

J e a n n e d 'Arc 50 c. b l eu 
(131) 

Exp . Colon. 50 c. r ood 
(53) 

Type P a i x - L a u r e n s 50 c. 

365 

368 

517 

813 

886 

1011 

rood (234) 

T y p e P a i x - L a u r e n s 65 c. 
b leu (72) 
Type P a i x - L a u r e n s 90 c. 
b leu (51) 
Pé t a in F 1.50 r o o d b r u i n 
(20) 
M a r i a n n e d e G a n d o n 
15 f. rood (28) 
Mar i anne de G a n d o n 
15 f. b leu (65) 
Mar i anne -Mül l e r 15 f. 
rood (77) 

lOllB Mar ianne-MüUer 20 f. 
b leu (78) 

Type Infanterie FM 
zonder waarde-aandui
ding (20) 

938 Rode Kruis 15 + 5 fr. 
(10) 

Rolland, Vlrgile Chareyre 
Byrrh, Poste 
Amourette, Annales, Bénédictlns, Ber-
not, Bisquit, Eco, Evian, Grey-Poupon, 
Guyot, Jif, Koto, Louvre, Olibet, Ro-
zan, Secours, Vichy 
Aequitas, Evian, Grey-Poupon, Oxy-
menthol, Pivolo, Secours 
Aequitas, Evian, Florent, Gibbs, 
Grey-Poupon, Menier, Oxymenthol, 
Pivolo, Secours 
Byrrh, Poste 
Grey-Poupon, Guyot, Gyraldose, Uro-
donal 
Evian, Gibbs, Grey-Poupon, Lesieur, 
Secours, Vittel 
Florent, Gibbs, Menier, Secours 
Annales, Benjamin, Blédlne, Bussang, 
Calvet, Cheval vert, Coq, Delft, Do
cumentation Unique, Evian, Falières, 
Florent, Gibbs, Gitanes, Goa, Grey-
Poupon, Guilhon, Guyot, Gyraldose, 
Jaffelin, Kwatta, Laines St. Epin, 
Lesieur, Madon, Mazda, Mireille, Moet 
& Chandon, Montpeyroux, Osram, 
Phénix, Plombières, Provins, Pupier, 
Quinzaine Phil., Radium, Redoute, 
Rema, R & C, Sanglier, Sans Rivale, 
Secours, Shyb, Sphere, Tolle d'Avion, 
Touring Club, Urodonal, Vache qui rit, 
Vichy Ideal, Virgile Chareyre, Vittel, 
Vouvray 
Annales, Bénédictlns, Bussang, Cham-
pigneulles, Coq, Falières, Floravene, 
Florent, Havre, Lux Radio, Mireille, 
Phila-Gallia, Provins, Shyb, Touring 
Club, Vache qui rit, Vals, Vin 
Benjamin, Blédlne, Doe. Unique, 
Grey-Poupon, LaCroix, Mazda, Moet 
& Chandon, Redoute, Ripolin, Sphere 
Arc en clel. Art Vivant, Benjamin, 
Bernard Moteurs, Blédlne, Bon Sei, 
Byrrh, Calvados, Conord, Courtois, 
Doe. Unique, Fauroy, Fer a Cheval, 
Gal. Barbès, Gitane, Gondolo, Grebel, 
Kahn, Hercule, JU, Ledun-Fecamp, 
Mazda, Moet & Chandon, Monléon, 
Nelombo, Nuptia, Parizot, Poisson de 
Dieppe, Pommade FM, Poste, Poudre 
la Perle, Pougues, Prud'homme, Re
doute, Rema, Rlcqlès, Ripolin, Risban, 
Tetra, Valisère 
Byrrh, Fer a Cheval, Hahn, Poste, 
Telea, Tetra 
Byrrh, Fer a Cheval, Hahn, Poste. 
Secours National 
Hahn, Poste, Seccotine 
Bic, Excel, Hahn, Kangourou, Pemot, 
Poste, Provins, Seccotine 
Assurances Générales, Avla, Bic, 
Excel, Grammont, Hahn, Jif-Water-
man, Liebig, Lincoln, Poste, Prlmagaz, 
Provins, RoUa, Satam, Slavia, Whip 
Akylon, Ass. Générales, Calberson, 
Chateau-Thierry, Compt. Moderne, 
Elaul, Elco, Excel, Frimatic, Gram
mont, Gueules Cassées, Hahn, Prima-
gaz, Provins, RoUa, Satam, Slavia, 
Thlaude. 
Deze zijn niet met firmareclame, doch 
met officiële tekst bedrukt. 

N.B. Herinnerlngs-bloks en velletjes, uitgegeven onder andere ter 
herdenking van tentoonstellingen enzovoort met teksten op de 
velranden, worden niet als „publicité" beschouwd en behoren 
niet thuis In een verzameling PUBS. 

47 



AGENDA 

van fikitelistisehe gebeurtenissen 

Het Nederiandse Postmuseum 

Zeestraat 82 , Den Haag, telefoon (070) 63 09 49 
15 februari t/m 15 maart 1963 

EXPOSITIES: 
- De kunst van de ontwerper. 
- Schenkinqen in 1962. Van 15 februari t/m 15 

maart 1963. Zie ook afzonderliik bericht. 
- Keur en kleur. Schatten van Nederland en 

Overzeese RijJisdelen. 
- De totstandkominq 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, Tsjechoslowakije, Vaticaan
stad en de Verenigde Naties. 

- De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, de scKrijf-
Icunst, de brief. 

- Haagse postmerken. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 

1963 

4, 5 en 6 maart: 
's-Gravenhaqe. Veiling. Van Dieten met onder 
andere Curacao en Suriname uit de collectie-Bur-
rus. 

16 maart; 
Assen. Regionale (Bonds)vergaderinq, rayon 
Noord. Hotel-restaurant Overcingel. 

24 maart: 
Rotterdam. Ruilbeurs Europoort. Blauwe zaal. 
Meent 110. 12.00-18.00 uur. C. de Wi t , Bern. 
Gewinstraat 3ób, Rotterdam>l. 

30 maart: 
Hilversum. Nationale ruildaq van het 25-iariqe 
Hilversum en Omstreken. Totohal, 09.00-18.00 uur. 

31 maart: 
Winterswijk. Grote internationale ruildaq. Café-
restaurant „De Harmonie", Groenloseweq, 10.00-
17.00 uur. De Globe en Landesverband Rheinland-
Westfalen. 

13 april: 
's-Gravenhaqe. Regionale (Bonds)vergaderinq, 
rayon West I. Hotel „De Kroon". 

13-21 april: 
Luxemburg. Internationale 
ling Melusine 1963. 

postzegeltentoonstel-

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. 

10 mei.' 
Breda: 54ste Algemene (Bonds)verqadering. 
11 mei: 
Breda: 51ste Filatelistendaq met Bekertoernooi. 

31 mei, 1, 2 juni: 
Utrecht. Jubileumtentoonstelling. Tivoli. Neder-
land-lsraël Philatelie tien jaar. 

15 augustus-15 september: 
Geneve. Postzegels en PTT-documenten op de ten
toonstelling „Honderd jaar Rode Kruis" in het 
Paleis der Exposities. 

1-8 september: 
Brussel. Intel-nationale luchtposttentoonstelling 
Aerophila 63 en FISA-conqres. 

7-15 september: 
Istanbul. Internationale tentoonstelling Istanbul 
1963 onder FlP-patronaat. FIP<ong'res op 13-15 
september. 

Het voorlaatste nummer BELGISCHE MYSTIFICATIES 

Vond u dat nummer van december ook zo zwart? Het 
kwam zeker van de donkere dagen voor Kerstmis. Maar er 
stond machtig veel in, anders. Ik ben tenminste dadelijk gaan 
kijken of mijn vierkante 60 cent van de oude Koningin, u 
weet wel, die van Indië soms ook een verticaal watermerk 
had, maar niks hoor. En dan die meneer Lutkeveld, die weet 
nog eens wat te vertellen. Zelfs de oude arbeidslijst van 
kantoor is een filatelistisch stuk, omdat er een stempel op 
staat. Dat wist u nog niet, hè? Maar ik wel en nu heb ik de 
oude lijst gekregen, van kantoor; er was toch een nieuwe 
nodig door de vijfdaagse. Zo heb ik nu een heleboel filate-
listische stukken, alleen omdat er een stempel van het post
kantoor op staat. Ik heb een boekje vol, maar dat krijg ik 
niet. In dat boekje moet ik de aangetekende stukken op
schrijven en op ieder vakje staat een stempel. Als het vol is 
krijg ik het wel en dan heb ik prachtig ruilmateriaal, voor 
zaterdag op het Noordplein. Dat van die kerstzegels is ook 
de moeite waard, maar op die zegels staat nu nooit een 
stempel. Ik heb het wel geprobeerd op het postkantoor er 
een filatelistisch stuk van te laten maken, maar ik kreeg 
m'n briefje terug. Zonde van dat zegeltje van zes cent, met 
die koetjes in de wei. Ze stempelden niets niemendal af. 
Meneer Weidema is ook een grapjas; hij moet eens naar 
Rotterdam komen, daar bouwen we ook een Alexandrië. 
M'n vader heeft zich al opgegeven voor een huis daar, maar 
voorlopig zijn we nog niet aan de beurt. Op kantoor vroeg 
ik aan mijnheer Christiaan, dat is de oudste grote baas, of 
we in Alexandrië ook een privaatpost zouden krijgen, maar 
hij zei, dat ik m'n vieze praatjes voor me moest houden. Die 
meneer Fl. vind ik een sof; heb ik een paar weken geleden 
zo'n mooi paartje zegels van Duitsland geruild met Tag der 
Briefmarke en die oude Hindenburg naast elkaar, nog 
wel voor een zegel van £ 1 (maar er was een hele hoek af) 
en nu mag dat niet in m'n schrift met Duitsland of ik moet 
er een speciaalverzameling van maken. Ga maar zitten. En 
weet u wat ik zo stom vind, dat ze de inhoud al in december 
geven. Onzakelijk, zegt onze boekhouder. Wie bedanken wil, 
moet voor een volgend jaar weer betalen om een inhoud te 
krijgen. WIMPIE 

P.S. Van m'n oom Cor, die bij de KLM is kreeg ik voor m'n 
Kerstmis een serie van de UNTEA, die kocht hij op zijn 
laatste reis in Biak. 

De misdiruk(?) van de 40+10 van de laatste Belgiische 
antiteringzegels is natuurlijk ieder bekend. Maar de poste
rijen mogen toch wel eens publiceren, wat er precies aan de 
hand is geweest. Op de reclamefolder, die tevoren verspreid 
werd en hier voor mij ligt, is de juiste zegel geclicheerd, met 
het goede monogram in sierletters. De misdruk is van een 
geheel andere plaat gedrukt en het lettertype valt ogen
blikkelijk op. Hoe hebben de verkeerde zegels alle controles 
kunnen passeren? Waarom is deze andere plaat gemaakt? 

Over de zeldzaamheid behoeft niemand zich illusies te 
maken. Toen ik 28 december in Brussel was, bezocht ik eerst 
het toeristisch informatiecentrum op de Plaats Brouckêre 
— daar is namelijk de filatelistische dienst. „Hoeveel mis-
drukken wilt u hebben, vijftig, honderd, duizend?" 

Op de hoofdpost dito, dito. Stapels vellen! 
's-Gravenhage, DR. E. A. M. SPEIJER 

Boekenplank 
DE BEELDFILATELIST 

Voor ons ligt nummer 6 van de elfde jaargang van de 
Beeldfilatelist; een lijvig boekdeel van meer dan tweehon
derd pagina's druk: een sprekende getuige van de enorme 
werkdrift der organisatoren. 

Enkele artikelen trokken onze bijzondere aandacht, onder 
andere Orde en Eretekens van W. J. Frenzen; een van veel 
studie getuigende bijdrage over Religie en Mythologie en 
een knap geschreven artikel over Wapens van de heer Van 
de Pol. 

Zeer lezenswaardig waren de bijdragen over „Vlaggen" 
en „Zonnestelsel", terwijl de heer Bloemen er blijk van 
geeft wel een en ander te weten van „Ruimtevaart"-. Van 
harte juichen wij toe, dat er meer en meer aandacht aan 
afstempelingen wordt besteed. 

De rubriek „Landbouw" zit blijkbaar in goede handen, 
\v'at we trouwens wel van de hele redactie zouden willen 
zeggen. 

S. 
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Militaire postdiensten 
Toen Turkije zich echter bij het uit

breken van de eerste wereldoorlog bij 
de Centrale mogendheden aansloot, 
werd deze dienst opgeheven en alle 
buitenlandse kantoren verdwenen. De 
stukken uit de oorlogsjaren zijn dus per 
landpost gegaan en dragen censuur-
stempels. en -zegels. 

Dit is een hoofdstuk op zichzelf, sa

men te .vatten onder het hoofd Turkse 
militalire postdiensten. 

Toen Turkije zich op 30 oktober 1914 
bij de Centrale mogendheden aansloot, 
trok het achtste Turkse Legerkorps, 
versterkt met de Duitse militaire 
missie onder kolonel Kress von Kres
senstein, op naar het Suezkanaal. Zij 
stuitten echter op de Britten en moesten 
de opmars stopzetten. Toch bereikte 
één colonne, na een mars van 275 kilo
meter dwars door de Sinai-woestijn, de 
kanaalzone, maar ze werd op 2 februari 
1915 verslagen en verstrooid. 

Dat het de Turken werkelijk tegen-
liep, bewijzen de nie t tot gewone uitgif
te gekomen zegels met de Rotsmos
kee in Jeruzalerfi (afbeelding 7), een 
Turkse soldaat op wacht in Beersjeba 
(afbeelding 5) een Turkse colonne in 
de Sinai-woestijn (afbeelding 6)). 

Op deze postzegels was heel optimis
tisch de piramide en de sfinx van 
Cheops afgebeeld, hoewel het maar een 
heel kleine afbeelding was onderaan 
de zegel. 

5. Turkse postzegel mef afbeetdïnq van een 
Turkse schildwacht op post bij Beersieba. Aan de 
onderzijde, evenals bij de afbeeldingen 6 en 7, 
de sfinx en de piramiden van Cheops. 
6. Turkse postzegel met afbeelding van een 
Turks legeronderdeel op mars in de Sinal-Vfoestijfi. 
7. Turkse postzegel met afbeelding van de Rots
moskee te Jeruzalem. 

Deze postzegels zijn later, in 1918, 
met opdruk ter gelegenheid van de 
Wapenstilstand en ter herdenking van 
één jaar wapenstilstand toch in omloop 
gekomen. i 

Het achtste Turkse leger onder Ven 
Kressenstein had; als hoofdkwartier 
Gaza en het zeveiide Turkse leger on
der Pasha Fevzi had als hoofdkwartier 
Tel Sheriva en Beersjeba. 

Gedurende de jaren 1917 tot 1918 
werden deze. legers door de Britse 
Egyptian Expeditionary Force opge
rold en teruggedrongen. De Turkse 
legers hadden veldpostkantoren in ge
bruik die stempels gebruikten waarop 
in het Turks-Arabisch, veldpost, datum 
en afdeling stonden. 

Het hoofdveldpostkantoor zetelde in 
Istanbul, vanwaar de verspreiding van 
alle post geschiedde. De gewone post 
voor de soldaten en onderofficieren 
was vrij van port, terwijl de officieren 
hun brieven en andere stukken gewoon 
dienden te frankeren. 

8. Turkse liefdadigheidspostzegel van 1917 met 
overdruk Militaire Cehsuur (de zegel van 1916 
beeft geen overdruk). Beide zegels zijn afgestem
peld met het stempel van het Turkse veldpost-
kantoor nummer 46 van 1917, dat toentertijd te 
Tulkarem was .qesfaf/oneerd. 

In de laatste maanden van de eerste-
wereldoorlog werd een aantal Turkse 
zegels met een vijf- (afbeelding 8) dan-

wel een zespuntige ster bedrukt. Dit 
was verordonneerd door de generale 
staf van het Turkse leger om het de 
militaire censuurafdeling mogelijk te 
maken gefrankeerde stukken van de 
Turkse en Duitse offictieren, die gewone 
frankeerzegels dienden te gebruiken 
voor hun post, van elkaar te onderschei
den. Ook censuurstempels met de 
vijfpuntige ster waren in gebruik. Aan 

de Turkse periode kwam een einde op 
20 september 1918 toen het Britse leger 
Nazareth innam, waar lange tijd het 
Turkse hoofdkwartier gevestigd was, 
Enorm verzamelgebled 

Op 20 oktober 1918 werd de wapen
stilstand afgekondigd. De Turkse pos
tale historie in het Heilige Land is 
daarmee tot de geschiedenis gaan be
horen en heeft aan de verzamelaar een 
enorm verzamelgebied achtergelaten. 

Dit gebied vindt men uitgebreid om
schreven in het boekwerkje „The Tur
kish Post in the Holy Land" dat ons 
welwillend ter beschikking werd ge
steld om als bron te dienen voor dit 
artikel. 

Wanneer men belangstelling heeft 
voor dit gebied, dan valt ook de Duitse 
veldpost in Turkije tussen 1914 en 1918 
onder deze Turkse postgeschiedenis 
(Zie januarinummer 1962, bladzijde 6, 
afbeeldingen 1 en 2). 

De uitgebreide historie der Duitse 
veldpost kan men vinden in het vorig 
jaar uitgekomen boekwerkje „Die 
Deutsche Feildposten in der Türkei 1913-
ß l 8 " , een uitgave van Collegium Phila-
telicum, Heft 1, 1962. Dit boekje is 
een mooie aanvulling op het bovenge
noemde. Het bestrijkt ook weer een 
enorm veldpoststempelgebied. Het Hei
lige Land neemt een belangrijke plaats 
in de wereldgeschiedenis in, maar het 
heeft eveneens een bijzonder uitge
breide postale historie die wonderlijk 
boeiend is door haar verscheidenheid 
v̂ an achtergronden: politiek, econo
misch, godsdienstig en wat u verder 
maar wilt opnoemen. 

In de Verenigde Staten is een vereiiiging op-
SPORT gericht van verzamelaars van SPORT op post-

zegels, onder de naam: Sports Philatelists In-
Q p temational. De secretaris van de nieuwe organi

satie, Lawrence McMillan, 3261 Los Coyotes 
ZEGELS Boulevard, Long Beach 8, California, U.S.A., 

verstrekt gaarne inlichtingen aan belangstellen
den. 

TURKSE POST IIV HET HEILIGE LAND 
( I I en slot] 

d o o r B . H. C o h e n , I s r a e l 



De driemaal 50 cent gestempeld „Aangeteekend" 

Enige officiële gegevens 

EERSTE PUBLIKATIE VAN HET 

BONDSDOCUMENTATIECENTRUM 

Hierbij gaat als vanzelf onze gedachte uit naar de uiterst 
zeldzame 50 cent goud in lijntanding 14, uitsluitend bekend 
met puntstempel 85 van Oosterhout. (Afbeelding). 

Aangezien in 1868 naast de kam 12V2 : 12A voor het nor
male formaat ook nog de kam ISVj grote regelmatige gaten 
beschikbaar was en de lijn 14 in dat jaar voor het eerst in 
gebruik kwam voor de nieuwe drukwerkzegels in groter 
formaat, moeten we aannemen, dat de drie bestellingen 
der 50 cent alle zijn geperforeerd met de kam 12V2 : 12A. 

De interessante discussie in het Maandblad over boven
staand onderwerp heeft ons aanleiding gegeven enige ge
gevens op te zoeken over aangetekende brieven met aange
geven waarde en de 50 cent 1867 zelf. 

De mogelijkheid tot het verzenden van aangetekende brie
ven met aangegeven waarde werd opengesteld bij de Post-
wet van 12 april 1850 (Stb. 15) met ingang van 1 september 
1850. Voordien was het verboden geldswaarden per brief te 
verzenden. De voorschriften werden nader uitgewerkt in 
het K.B. van 28 juni 1850 (Stb. 34, Circulaire 416). 

De brieven met een aangegeven waarde van meer dan 
ƒ 1000,— moesten open worden aangeboden. Dit voorschrift 
verviel in 1869 (Circ. 754, K.B. 30.5.1869, Stb. 101). 

In onderstaande tabel zien we de ontwikkeling van deze 
verzendingswijze, waarbij tevens worden opgegeven de aan
tallen gewone aangetekenden tegen een aantekengeld van 
10 cent. 

Het voert te ver deze cijfers te bespreken. We dienen 
echter te bedenken, dat het bankwezen zich nog niet had 
ontwikkeld en dat er van postgiro nog geen sprake was. 

J a a r 

1850 
1851 
1852 
1853 
1854—57*) 
1858—«!•) 
1862—65«) 
1866 
1867 
1868 
186» 
1870-
1871 

m e t 
a a n g e g e v e n 

z o n d e r 
w a a r d e 

a a n t a l l e n 
67.051 
99.967 

119.184 
136.793 
190.825 
257.391 
350.312 
440.734 
475.111 
505.217 
580.441 

n i e t g e v . 
596.683 

— 375 
397 
483 
803 

1234 
2230 
3203 
3764 
3676 
3899 
4641 
5140 

g e m i d d e l d 
p e r b r i e f 

— v a n 1.9 af, 
ƒ 839,52 
ƒ 750,45 
ƒ 970,36 
ƒ 682,67 
ƒ 621,62 
ƒ 514,67 
ƒ 598,05 
ƒ 505,39 
ƒ 506,75 
ƒ 510,75 
ƒ 691,62 
ƒ 613,98 

g e e n o p g a v e 

•) gemiddelde per jaar 
Bronnen: Bijlage bij de Memorie van Toelichting op het wetsont
werp tot wijziging van de Wet van 12 april 1850 (blz. 1142 der Bij
lagen Handelingen der Tweeda Kamer der Staten-Generaal 1869-1870 
en voor de jaren 1870-1871: Circulaire 853 van 30 mei 1872). 

In de eerder genoemde periode van 15 januari tot 8 febru
ari 1868, 25 dagen dus, zijn er ongeveer 250 brieven ver
zonden met een gemiddelde aangegeven waarde van ƒ 506,75 
zodat een brief met een aangegeven waarde van ƒ 1000,— 
toch'niet zo zeldzaam geweest moet zijn! 

Mr. H. J. Bemsen opperde de mogelijkheid van het da
teren van de zegels zelf, maar dit is ons inziens onmogelijk, 
daar in korte tijd een voorraad van 1250.450 zegels werd 
aangemaakt, waarvan einde 1871 nog 479.400 of 2397 vel in 
het Magazijn te 's-Gravenhage aanwezig waren — bijna de 
gehele derde bestelling — ongeacht de voorraden der post
kantoren. 

Afleveringen der 50 cent in vellen van 200 stuks. 

> eerste bestelling 
tweede bestelling 
derde bestelling 
restant (buffervoorraad) 

Totale oplage 6252Vi vel van 200 zegels. 
Bron: Archief Algemene Rekenkamer, Schaarsbergen. 

V o o r a f l e v e r i n g 
P r o c e s - v e r b a a l 
P r o c e s - v e r b a a l 
P r o c e s - v e r b a a L 
P r o c e s - v e r b a a l 

12. 9.1867 
12.10.1867 
28.12.1867 

4. 7.1868 
29. 3.1872 

1000 
1500 
1250 
2500 • 

2V4 

Afbeeldinq naar de fofobi'ilaqe van De Neder-
landsche Posfzege/vei'/f'ng, januari 1959. De op
brengst was inderiijd ongeveer f 4000,—. 

De vroegste gebruiksdata van zegels met lijntanding 14 
of 13V! X 14 zijn respectievelijk maart en februari 1871, 
gevonden bij de 5 cent (Gerrish: London Phil. 1959 p. 15). 

Met deze gegevens komen we tot de conclusie, dat de 
50 cent getand 14 afkomstig moet zijn uit het restant van 
tweeëneenkwart vel. De oplage zou maximaal 450 stuks 
kunnen bedragen, maar gezien het feit, dat deze uitsluitend 
bekend is van het betrekkelijk kleine kantoor Oosterhout, 
is ons inziens de kans groter, dat slechts het kwart vel van 
50 zegels met de machine lijn 14 is geperforeerd, waarbij 
driekwart vel moet zijn mislukt, daar dit werd afgekeurd. 

OPROEP 
In de avond van dinsdag 18 december 1962 is bdj mij een 

inbraak gepleegd, waarbij onder andere drie postzegelalbums 
zijn verdwehen. Deze albums bevatten: 
a.) Nederland en Nederlands-Indië. 

Het overgrote deel der postzegels is inmiddels bij verschillende 
handelaren boven water gekomen, 

b.) Nederlandse puntstempels (op losse zegels), lopend van num
mer 101 tot en met 259. Hieronder bevinden zich onder andere 
de volgende uiterst zeldzame exemplaren: 
nummer 147 op 2Vi cent port (1881), 
nummer 149 op 15 cent Ko.ning (1872), 
nummer 150 op Vli cent hangend haar (1891), 
nummer 155 op 50 cent Koning (1872), 
nummer 159 op 20 cent Koning (1872), 
nummer 259 op 5 cent Koning (1872), 
nummer 259 op 5 cent hangend haar (1891). 

Voorts een groot aantal zeldzame nummers. In totaal ruim 
1800 postzegels en 400 portzegels. 

c.) Nederlandse afstempelingen (op losse zegels), van halfrond dag-
tekenstempel (Velllnga 30, Korteweg 55) tot en met grootrond-
sterstempel van de postkantoren beginnende met de letters 
P. tot en met Z., alfabetisch gerangschikt. 
Een deel van de gestolen zegelt Is te herkennen aan potlood-
aantekenlngen op de achterzijde over type, tanding, plaatfout 
en nummer van het puntstempel. 

Degene die omtrent de gestolen zegels enige inlichting kan 
vertrekken wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk met on
dergetekende in verbinding te stellen. Kosten worden ver
goed. 
Amstelveen IR. C. VERSTEEG 
Plantsoen Laanhorn 15, telefoon (02964) 3 25 05. 
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U i KOMAMCÜ 

Valse 

Europa-eerste-

dagenveloppen 

• mm w iwi + K1JASÖ.I 
Vi/s Bchl 

WAARSCHUWINGEN 
Op 24 juli 1961 gaven de Spaanse posterijen een viertal 

postzegels uit, met propaganda voor de zevende expositie 
van de Raad van Europa „Romaanse Kunst" in Barcelona. 
De voorga"ande zes tentoonstellingen, in Amsterdam, Brus
sel, Rome, München, Londen en Parijs leverden tot zover 
geen zegels op. Maar nu was toch het grote ogenblik aan
gebroken. Een aanwinst voor de Europa-verzamelaar en de 
oplage van 3Va miljoen series veroorzaakte ook geen moei
lijkheden. Wel de eerstedagenvelop, door de grote belang
stelling van de zijde der Europa-verzamelaars. Er waren 
eerstedagenenveloppen, maar slechts in beperkte hoeveelheid, 
zoals voor Spaanse series gebruikelijk is. Maar de onver
wacht grote vraag van de vele Europa-verzamelaars, deed 
de prijs snel oplopen; de meeste handelaren konden de en
veloppen in het geheel niet leveren. 

Deze toestand duurde een tweetal weken. Toen kwam er 
verandering; overal waren opeens voldoende enveloppen 
tegen redelijke prijzen. 

Indien u echter een F.D.C, uit de schaarse periode met de 
latere vergelijkt, dan valt u ongetwijfeld ook een verschil 
op in de letter- en cijfertype's van het stempel. Daarbij 
komt dat de Spaanse posterijen van het tweede stempel 
niets afweten. In zo'n geval spreken filatelisten van verval
singen. 

De stempelverschillen zijn, indien u de twee type's ziet, 
gemakkelijk vast te stellen, al was het alleen maar aan 
het cijfer 24 van de datum, dat bij de vervalsing veel gro
ter is uitgevallen. (Afbeelding,'links). 

Het is spijtig dat de postzegelhandel ons verzamelaars 
door gebrek aan voldoende voorlichting, met deze mooie 
vervalsing heeft opgeknapt. 

In 1962 gaf Wenen geen zegels voor de expositie. Misschien 
in 1963 Athene: „Byzantijnse Kunst". Bestel ze dan tijdig 
bij uw vertrouwde handelaar. 
Rotterdam, C. DE WIT. 

ZuidAfrikaansche Republiek 1885—1901 
De laatste tijd worden boekjes aangeboden met 63 zegels 

van de ZuidAfrikaansche Republiek, waarvan alle 27 op
drukken in ieder geval vals zijn en de niet overgedrukte 
zegels der emissies 1885 en 1895 op zijn best kunnen worden 
gekarakteriseerd als particuliere nadrukken. 

Zij zijn afkomstig uit de „restanten" die in 1911 in Parijs 
aan de markt kwamen in zo grote hoeveelheden, dat het 
toen zeer populaire verzamelgebied geheel in het diskrediet 
geraakte. 

Oudere verzamelaars en specialisten is dit alles wel be
kend, maar in deze tijd van postzegelhausse moeten de 
jongeren zeer voorzichtig zijn, omdat de stockhouders van 
deze en andere rommel van de gelegenheid gebruik ma
ken hun waren voor fancyprijzen aan de man te brengen. 

Deze „Collection de Timbres du Transvaal" bevatten al
leen ongebruikte zegels, maar ze komen ook voor met valse 
stempels. Men zij ook op zijn hoede voor „restantverzame-
lingen" van dit land, vooral daar er van de oudere emis
sies ook legio vervalsingen voorkomen, alsmede de zoge
naamde „Otto-herdrukken". 

Eerstedagenveloppen met UNTEA-zegels 
Er zijn eerstedagenveloppen met UNTEA-zegels in om

loop waarop zegels zijn geplakt van de nieuwe druk, die 
door kleurverschillen duidelijk zijn te onderscheiden van 
de oorspronkelijke zegels. De heer J. Mebus uit Amster
dam, die onze aandacht vestigt op deze valse eerstedagen
veloppen met het datumstempel 1 X 1962, heeft de nage-
drukte zegels vergeleken met zijn voorraad zegels zonder 
opdruk en de oorspronkelijke zegels met opdruk. Zijn be
vindingen met acht waarden zijn de volgende: 

Eerste 
7 cent 

12 cent 
15 cent 
20 cent 
45 cent 
55 cent 
80 cent 
85 cent 

flruk 
rood 
groen 
geel 
groen 
groen 
blauw 
grijs 
roodbruin 

Tweede druk 
doffer rood 
doffer groen 
doffer geel 
lichter groen 
grijsachtig groen 
dof blauw 
lichter grijs 
doffer roodbruin 

Zowel deze acht waarden van de tweede serie als de elf 
waarden van de eerste serie vertonen in de tweede druk 
dergelijke kleurverschillen en komen voor op geantidateer
de eerstedagenveloppen. 

Boekenplank 

Stanley Gibbons TWO REIGNS catalogus 1963, uitgave van 
Stanley Gibbons Ltd., 391 Strand, Londen W.C. 2, prqs 
10/6d. plus 9d. port. 

De grote belangstelling die in het Engelse verzamelge
bied voor deze catalogus bestaat wordt wel het beste be
wezen door de totale uitverkoop van de vorige druk in twee 
maanden tijd. Voor de verzamelaar van de in het Britse 
Gemenebest verschenen postzegels gedurende de regerings
perioden van Koning George VI en Koningin Elizabeth is 
deze catalogus in de laatste jaren tot een standaardwerk 
gegroeid, waarin alle postzegels met de bekende afwijkin
gen bijeengebracht zijn: 11.643 zegels en 3333 afbeeldingen! 
De prijzen voor de niet meer in koers zijnde Koninginne-
zegels, meest speciale emissies, zijn flink gestegen; ook de 
opdrukken zijn aanzienlijk duurder geworden. Gezien de dik
wijls zeer kleine oplagecijfers is dit niet te verwonderen. 

De druk is nu in rotogravure uitgevoerd, een verbetering 
wanneer men de catalogus vergelijkt met die van 1962. De 
omschrijving van iedere emissie is uitstekend. Als nieuw 
gebied verscheen de Indiase strijdmacht van de V.N. in 
Congo; Tanganyika en Uganda komen terug als afzonder
lijke verzamelgebieden. Een goede catalogus voor een zeer 
schappelijke prijs. 

H. 
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TENTOONSTELLINGEN 
EN RUI LD AG EN 

e^^^^mj^^^Bm^xy 

HENDRIK'HEER VAN BREDA 

Breda 
„BRETEP" 

Nog slechts enkele maanden scheiden 
ons van de grote nationale postzegel
tentoonstelling „BRETEP". Op 10, 11 
en 12 mei 1963, worden de deuren van 
de schouwburg CONCORDIA in BRE
DA opengezet, om de belangstellenden 
— verzamelaar of geen verzamelaar 
— de mooiste collecties postzegels, 
briefstukken of stempels, door verza
melaars bijeengebracht, te tonen. (Ten
slotte zijn ook niet allen die schilde
rijententoonstellingen bezoeken schil
ders). 

Een beroep daarom op de verzame
laar ook de „leek" op postzegelgebied 
onder vrienden en kennissen op te wek
ken deze tentoonstelling te bezoeken. 

Het is niet alleen de tentoonstelling 
die een bezoek waard is, doch ook de 
51ste Filatelistendag op 11 mei. In het 
tijdelijke postkantoor< (in een der zalen 
van CONCORDIA) wordt op die dag 
een bijzonder mooi filatelisten- en ten-
toonstellingsstempel op de aangeboden 
poststukken geplaatst Ook is er als ge
bruikelijk een speciale envelop ver
krijgbaar, een jaarlijks terugkerend 
evenement, dat duizenden verzame
laars doet besluiten deze envelop aan 
hun collectie toe te voegen. Bovendien 
wordt tijdens de tentoonstelling de Al
gemene Bondsvergadering gehouden. 

De verzamelaar interesseert zich 
echter niet alleen voor vergaderen, 
doch ook voor hetgeen op de tentoon

stelling te zien is. Als we de tot op he
den gemelde inschrijvingen bekijken, 
mogen we zeggen dat de bezoeker niet 
teleurgesteld zal worden. Van de „oud
ste" tot de „nieuwste" zegels zult u 
kunnen bewonderen. Wegblijvers zul
len spijt hebben, indien zij deze unieke 
kans, iets bijzonders op postzegelge
bied te zien, laten voorbijgaan. Stelt 
u zich eens voor de eerste emissie Ne
derland „perfect" met de hoogste prijs 
bekroond. Of een België-verzameling 
met alle facetten. Waarschijnlijk heeft 
u nog nooit zo iets moois gezien. En 
dan het moderne „studie"verzamelen, 
zoals biologie, geneeskunde op zegels, 
bloemen, dieren, geleerden op postze
gels, staatslieden, archeologie, geo
logie, astronomie, atomen, ruimte
vaart. En niet te vergeten de prachti
ge stempelverzamelingen en bijzondere 
briefstukken. 

Hoe graag zou u zelf niet een bepaal
de zegel in „levende lijve" willen zien. 
Nu, daarvoor krijgt u op deze nationa
le postzegeltentoonstelling de kans. 

Kosten noch moeite zijn gespaard 
om het tentoonstellingsmateriaal naar 
BREDA te brengen. 

Wij verwachten dat vele besturen 
groepsreizen naar de BRETEP or
ganiseren. Nogmaals wijzen wij er op, 
dat met het ocg op de seizoendrukte, 
groepsvervoer tijdig geregeld dient te 
worden. 

Namens de propagandacommissie, 
P. Boonstoppel, 
St.-Ignatiusstraat 61, 
BREDA. 
Telefoon (01600) 3 45 86 

Hilversum 
Op 30 maart viert de Postzegel-Vere

niging „Hilversum en Omstreken" 
haar 25-jarig bestaan met een groots 
feest. Voor bezoekers en leden een na
tionale ruildag in de Totohal in het 

sportpark (vlak, bij het station Soest-
dijkerstraatweg) van 09.00 tot 18.00 
uur, waar leden van verenigingen 
die bij de Bond zijn aangesloten toegang 
krijgen op vertoon van hun lidmaat-
schapskaart 1963. Anderen betalen 
ƒ 0,75. De jubilerende vereniging geeft 
bijzondere enveloppen uit, waarop een 
gelegenheidsstempel kan worden ver
kregen. Het hoofdmotief van zowel en
velop als stempel is de Hilversumse 
televisietoren. Kosten van de envelop 
bedragen ƒ 0,75 (inclusief porto). 

Het bestuur recipieert van 16.00— 
17.30 in het Hof van Holland, waar 
vooral bestuursleden van zustervereni
gingen hartelijk welkom zijn. Dan gaan 
de deuren dicht voor de buitenstaan
ders en zetten de Hilversummers het 
feest onder elkaar voort met een diner, 
gevolgd door een ouderwetse gezellige 
avond in het Hof van Holland, waar 
de pot zal worden verteerd tot een uur 
na midderi|acht. 

Bussum 
Ook de 25-jarige Nederlandsche Phi

latelisten-Vereeniging „De Verzame
laar" te Bussum gaf een bijzondere 
envelop uit, waarop op 16 en 17 februa
ri een bijzonder stempel kon worden 
verkregen. Bestelling van volledige en
veloppen door overschrijving van ƒ 0,35 
per envelop op postgirorekening 487732 
ten name van H. W. Kohl, Naarden. 

's-Gravenhage 
Postmuseum: Schenkingen in 1962 

Van 15 februari tot en met 15 maart 
1963 zijn in het Postmuseum, Zee
straat 82, Den Haag, de belangrijkste 
schenkingen van het laatste jaar op het 
gebied der filatelie geëxposeerd. 

Hiertoe behoort allereerst een t w e e-
d e reconstructie van een geheel vel 
herdenkingspostzegels van Nederlands-
Indië 1933 12V2 cent, samengesteld door 
de heer G. J. Scheepmaker te Voor
schoten. Zijn eerste reconstructie, die 
wij in november/december tentoon
stelden, bestond uit zegels in de zoge
naamde „vaste" kleur der tweede op
laag. Deze tweede, zo goed als volle
dige reconstructie, is samengesteld uit 
zegels in de zogenaamde ,.loslatende" 
kleur van de eerste oplaag. B e i d e 
oplagen van deze emissie zijn dus thans 
g e r e c o n s t r u e e r d vertegen
woordigd. Wanneer men beseft, hoe 
moeilijk de minieme kentekens van de 
rasterdiepdruk op de uiteraard niet-
meer-gave gestempelde zegels in de 
loslatende kleur zijn terug te vinden, 
zal men in het bijzonder deze laatste 

Personalia 
Over de grenzen 

De heer J. J. M. Kiggen, die op 26 januari zijn tweede 
filatelistische praatje voor de Nederlandse televisie bracht, 
heeft zijn artikel Telefonie en postzegels, dat in het oktober
nummer 1962 van het Maandblad verscheen, uitgebreid tot 
een verhandeling over Telecommunicatie en postzegels, die 
is verschenen in Range (nummer 21), het tijdschrift over 
telecommunicatie van Philips dat in de Engelse taal ver
schijnt. Wij ontvingen een schitterend uitgevoerde overdruk 

waarin de zegels in hun natuurlijke kleuren zijn samenge
bracht op een lichtgrijze papiersoort die zich uitstekend leent 
voor kleurenreprodukties. De drie automatiseringszegels van 
Nederland zijn in de oorspronkelijke kleur op vier maal de 
ware grootte bij de tekst afgebeeld. Een volledige lijst van 
de zegels, gerangschikt per land en naar Yvert-nummers, 
completeert het geheel. 

Minder spectaculair, maar niet minder eervol is de pu-
blikatie in het Amerikaanse postzegelweekblad Linn's 
Weekly Stamps News van 10 september 1962, van het ons 
bekende Telefonie en postzegels. 
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reconstructie met belangstelling en be
wondering bekijken. Van deze zelfde 
schenker is tevens een zeer zeldzame 
gestempelde strip van vier zegels van 
Nederlands-Indië 1933 f 5,— met de 
beeltenis van Koningin Wilhelmina 
te zien. Eveneens door bemiddeling van 
de heer Scheepmaker ontvingen wij een 
gestempeld blokje portzegels van Suri
name 1956 2V4 cent met een typische 
fout (zegel 62), die bij een bepaalde 
oplaag slechts éénmaal op het vel voor
komt. 

Mr. J. C. A. M. van Hal te Rijswijk 
(Z.H.) schonk ons een interessant vel 
(niet uitgegeven) postzegels van Ne
derlands-Indië cijfertype 1912 van 
tweemaal honderd stuks 5 cent groen 
met witte tussenstrook. Dit vel, dat 
gedrukt is in offset, is voorzien van de 
letter A en bezit zowel een zogenaam
de numeroteur-afdruk (25) als „pas
kruisjes" (groene markeerlijntjes), ter
wijl de afmetingen (44.1 en 26 cm) 
eveneens in groen op het vel staan aan
gegeven. De gommüig is kennelijk met 

de hand geschied. Volgens de Contro
leur der Postwaarden te Haarlem is 
dit vel niet in Nederland gedrukt. De 
mogelijkheid bestaat, dat het afkomstig 
is van proefnemingen door de Topogra
fische Dienst te Weltevreden in 1926. De 
heer E. J. P. Mulders, secretaris van 
de Nederlandse Vereniging van Post
stukken- en Poststempelverzamelaars 
te Amsterdam was zo vriendelijk op 
dit laatste onze aandacht te vestigen 
en ons tevens enige fragmenten uit 
de jaarverslagen van genoemde Dienst 
toe te zenden. 

Nederland, type Veth 1924 
In het decembernummer 1962 heeft de heer F. H. M. 

Post over bovengenoemde emissie geschreven, met name 
over de vellen van honderd en tweehonderd stuks en ook 
over de merkwaardige velletjes van dertig stuks van de TVs 
cent geel. 

Om met de laatste te beginnen: over het bestaan en ont
staan van die velletjes is indertijd, thans bijna veertig jaren 
geleden, in het Maandblad geschreven. Ik heb er toen zelf 
een aantal gekocht aan het postkantoor te Middelburg, 
maar zij zijn natuurlijk ook elders verkrijgbaar geweest. 

Er bestaan twee duidelijk verschillende soorten: die 
waarvan de randen geheel blanco zijn (één daarvan is 
kennelijk in het bezit van de heer Post) en die, waarvan 
op de rechterrand een etsingnummer voorkomt, namelijk 
het nummer 31, voorafgegaan door een driehoekje. De 
beide soorten onderscheiden zich ook door de perforatie: 
bij de vellen zonder etsingnummer zijn de drie randen ge
heel doorgeperforeerd, bij die met etsingnummer zijn de 
boven-, en onderrand doorgeperforeerd, maar de rechter
rand niet. 

De heer Post heeft terecht opgemerkt, dat de linkerrand 
ontbreekt. Dit is altijd zo en de verklaring is de volgende: 
deze oplaag van de T'/a cent geel was bestemd voor de aan
maak van postzegelboekjes, welke blokjes van zes stuks 
(twee horizontale rijen van drie) moesten bevatten. Elk 
drukvel van 180 zegels bestond uit drie blokken van zestig 
stuks (tien horizontale rijen van zes stuks), van elkaar ge
scheiden door een witte tussenstrook. In zo'n blok van zes
tig stond de linkerhelft omgekeerd ten opzichte van de rech
terhelft, zodat elk van die blokken tien tête-bêche-paren be
vatte. Na het drukken en perforeren werden de vellen in 
twee helften gedeeld, waarbij de tête-bêche-paren werden 
gescheiden, zodat er daarvan dan ook geen bewaard zijn 
gebleven. 

De aanmaak van de postzegelboekjes met 7̂ /2 cent-zegels 
is niet doorgegaan wegens een voorgenomen tariefverla
ging voor binnenlandse brieven, welke het gebruik van deze 
zegels uiteraard sterk zou doen afnemen. Er is toen beslo
ten de tête-bêche-vellen normaal aan de loketten te verko
pen nadat ze, jammer genoeg voor ons filatelisten, gehal
veerd waren. 

Tegenwoordig worden de etsingnummers bij de veel 
gebruikte waarden voorzien van de letters L en R (links en 
rechts); in de eerste jaren van de serie in het type-Veth 
maakte men echter één etsingnummer zonder en één met 
een driehoekje er voor of er achter. Merkwaardigerwijze 
is de hier beschreven 7'/2 cent alleen bekend met „drie
hoek 31". Het etsingnummer 31 zonder driehoek, dat naar 
alle waarschijnlijkheid wel bestaan heeft, is, ondanks ijve
rig speurwerk, nimmer gevonden. 

Het spreekt vanzelf dat verscheidene speciaalverzame
laars uit de twintiger jaren deze velletjes hebben bezeten 
en ongetwijfeld zijn er daarvan nog enige bewaard geble
ven. In mijn eigen verzameling, later overgegaan aan de 
heer Van Nifterik en dus thans in het Postmuseum, bevon
den zich de beide velletjes met en zonder etsingnummer. 
Nog iets over de vellen van honderd,, respectievelijk twee

honderd, bij de emissie 1924. In de catalogus van de firma 
Van Dieten zijn de hoekstukken met telcijfer 10 mijns in
ziens ten onrechte als „proefstukken" beschreven. De gehe
le eerste oplaag van de door de heer Post genoemde waar
den 10, 12V2, 15, 20, 25, 30, 40 en 60 cent bestonden uit vel
len van honderd stuks en al die vellen waren voorzien van 
telcijfers 1 tot en met 10 links en rechts, zodat elk vel twee 
hoekstukken met telcijfer 10 had. Zeldzaam waren derge
lijke hoekstukken in die eerste tijd natuurlijk niet; er be
stonden er zelfs geen met het cijfer 20! Dat ze dit thans 
wel zijn is een gevolg van de omstandigheid dat slechts 
weinig verzamelaars er destijds op gelet hebben en dat er 
dus niet veel bewaard zijn gebleven. De vellen van hon
derd stuks zijn echter maanden lang overal aan de loket
ten verkrijgbaar geweest en hun oplaagcijfer is weliswaar 
niet bekend, maar het moet aanzienlijk geweest zijn. „Proef
stukken" waren deze vellen van honderd zeker niet. 

De heer Post maakt nog een juiste opmerking over num
mer 153a, de „roserode" 10 cent eerste oplaag. De Speciale 
Catalogus schrijft namelijk op bladzijde 62 (midden) dat 
deze eerste oplaag van dezelfde plaat is als de 10 cent ten
toonstellingzegel nummer 136 en dit is de algemeen gel
dende opvatting. Het is echter zonder meer duidelijk dat dit 
een onmogelijkheid is, want de tentoonstellingzegels wer
den gedrukt in vellen van 25, de rode 10 cent in vellen van 
100 en dus van een andere cilinder. Een kleine correctie in 
de Speciale Catalogus zou hier op haar plaats zijn. Beide 
zegels moeten gemaakt zijn naar één gemeenschappelijk 
voorbeeld, dat een klein foutje, het bekende „witte vlekje", 
vertoonde. 

Gaarne sluit ik mij aan bij de wens van de heer Post, dat 
de Speciale Catalogus bij elk serie de grootte der vellen 
aangeeft, zoals -dit hier en daar reeds nu het geval is. 
's-Gravenhage, Mr. G. W. A. de VEER. 

ff/afe/fsf/sc/i allerlei 
Zo zqn onze manieren! 

De Oostduitse autoriteiten hebben postzegelverzamelaars 
verboden, zegels met religieuze thema's of ontwerpen te ver
zamelen. Regeringsinspecteurs hebben het recht verzamelin
gen steeds te inspecteren. Wanneer in verzamelingen toch 
de verboden zegels worden aangetroffen, zullen deze in be
slag worden genomen, terwijl de eigenaars een zware boete 
zullen krijgen. Aldus een rapport in de „Gospel Banner". 

Wij herinneren ons nog de tijd, dat in het Duitsland van 
Hitler „verboden" boeken werden verbrand. Zijn nu in het 
Duitsland van Ulbricht „verboden postzegels" aan de beurt? 

Leiding voor leiders 
Op verzoek van de Filatelistische Stichting van New York 

houdt de bekende schrijver op filatelistisch gebied, Ernest 
A. Kehr, een serie van zes avondcursussen voor leerkrachten 
en bonafide leiders van erkende jeugdgroepen. De wekelijkse 
lessen en praktische demonstraties van de „les van de week" 
worden gratis gegeven. 

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

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

LANDSCHAPZEGEL VAN 4 CENT 
Nadat wij op het nippertje deze nieuwe 
zegel nog in het januarinummer konden 
melden, volgt nu: Dienstorder H. 1. van 
3 januari 1963: 

NIEUWE FRANKEERZEGEL VAN 4 CENT 

1. Algemeen 
Met verwijzing naar dienstorder 445/1962 wordt medegedeeld, 
dat de volgende zegel welke in de serie landschapzegel zal 
verschijnen, de zegel van 4 cent is, waarop koeltorens van de 
Staatsmijnen in Dimburg zijn afgebeeld. Het ontv/erp hier
voor is van de kunstenaar A. van der Vossen. 

2. Overige bijzonderheden 
Druktechniek: rasterdiepdruk in twee kleuren. 
Kleur: blauw met lichte blauw-grijze ondertint. 
Zegelgrootte: 25,34 x 20,80 mm. 
Beeldgrootte: 22,34 x 17,80 mm. 
Drukker: Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 

3. Voortgezette verkoop van de huidige frankeerzegel van 
4 cent 

De op de kantoren aanwezige exemplaren van de frankeer
zegel van het cijfertype van 4 cent moeten worden uitver
kocht, vóórdat met de verkoop aan het publiek van de nieuwe 
frankeerzegel van 4 cent mag worden begonnen. Indien ver
strekking van laatstgenoemde frankeerzegel bepaaldelijk 
wordt verzocht, moet hieraan worden voldaan. 

4. Verstrekking van de nieuwe frankeerzegel van 4 cent 
Door de Controle Postwaarden zal binnenkort ambtshalve 

een eerste voorraad van de nieuwe frankeerzegel van 4 cent 
aan de kantoren worden toegezonden. Na ontvangst kan — 
met inachtneming van het onder 3 bepaalde — met de ver
koop daarvan aan het publiek worden begonnen. Mocht de 
verstrekte voorraad niet voldoende zijn, dan behoort aan
vulling te worden gevraagd. De nieuwe zegels zijn mede 
verkrijgbaar bij de bij- en hulpkantoren, de postagentschap
pen en poststations alsmede bij de bestellers, belast met de 
behandeling van postzaken aan huis tijdens de bestelling. 

Persbericht nr. 2550/142 voegt hieraan nog het volgende 
toe: 
Zegelgrootte: 25.34 x 20.80 mm. 
Beeldgrootte. 22.34 x 17.80 mm. 
Kamtanding: 12'/2:13'/2. 
Vellen van: 20 x 10 is 200 zegels. 
Papier: met watermerk „cirkeltjes" verticaal. 
Gomming: normaal. 

Innïiddels kregen wij enkele veldelen onder ogen, die de 
volgende bijzonderheden vertoonden: 
Tanding: 

Etsingnummers: 
Telcijfers: 

Ponstekens en 
markeerboogjes: 

bovenzijde doorlopend, 
linker- en rechterzijden doorlopend, 
onderzijde twee gaten doorlopend. 
LR 1. 
boven 20 tot en met 1, liggend, 
onder 1 tot en met 20, liggend, 

geen. 

Deze bijzonderheden hebben betrekking op het rechter 
veldeel. 

Afwijkingen zijn tot dusver niet gemeld. 
Naar wij van het Hoofd van de Controle Postwaarden te 

Haarlem vernemen, zullen deze zegels vooralsnog niet op 
fluorescerend papier zonder watermerk verschijnen. 

De druk der zegels is verzorgd, de perforatie goed. De 
afbeelding is op dit kleine formaat erg val; ook de plaats 
van de waarde-aanduiding is ongelukkig gekozen, terwijl 
wij de gekozen kleur niet aantrekkelijk vinden. -Een uitvoe
ring op een tweekeer zo groot formaat zou de zegel spreken
der en mooier maken. 

NOORS ONTWERP VOOR DE EUROPA-ZEGELS 1963 
De postadministraties van de negentien landen die zijn 

aangesloten bij de Conférence Européenne des Admini
strations des Postes en de Telecommunications (CEPT) 
hebben voor de achtste uitgifte van de Europa-zegels, die op 
16 september verschijnen, het ontwerp gekozen van de Noor 
Arne Holm. De afbeelding toont vier in elkaar gevlochten 
lijnen, die in het midden van de tekening vier vierkantjes 
vormen waarin de letters C, E, P en T zijn geplaatst. 

ANTIHONGER-EMISSIE 
Op 21 maart zal in het kader van de antihonger-actie van 

de Verenigde Naties een speciale emissie verschijnen van 
twee zegels zonder toeslag in de waarden van 12 en 30 cent. 

Nederland schaart zich hiermede in de rij van ongeveer 
honderd postadministraties, die speciale postzegels voor pro
paganda van deze actie zullen uitgeven. 

ETSING- EN PLAATNUMMERS 
Gedurende het vierde kwartaal van 1962 werden onder

staande etsingnummers gebruikt: 
cijfertype, waarde 4 cent LR 49 en LR 50 

waarde 8 cent LR 7 
Koningin Juliana, waarde 10 cent LR 29 

waarde 12 cent LR 27 
waarde 15 cent LR 10 
waarde 25 cent LR 14 

FILATELISTENLOKETTEN 
Het bij wijze van proef te Zevenaar geopende loket is nu 

definitief geopend op de derde vrijdag van de maand van 
18.00 tot 19.00 uur. 

Met ingang van januari 1963 is bij wijze van proef geves
tigd Beverwijk, iedere tweede woensdag van de maand van 
18.00 tot 19.00 uur. 

In Ermelo is het loket nu definitief geopend op de derde 
dinsdag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur. 

AFWIJKINGEN 
Wij ontvingen een blokje van vier Kinderpostzegels 1962, 

waarde 12 cent, met aan de achterzijde een papierlas uitge
voerd door middel van een strook doorzichtige zelfklevende 
plakband (Scotchtape) van 5 cm breedte. 

Dan gaf de heer K. Visser te Haarlem ons ter inzage een 
blok van acht stuks van dezelfde zegel, waarvan de meest 
rechtse verticale perforatie (dus de randperforatie) naar links 
is verschoven, zodat een zegel van 19*/2 in plaats van 24 mm 
'is ontstaan. De foutperforatie is ontstaan door een hapering 
van de perforeerkam. 
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Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indie en Rep. Indonesia 

( tot 2 0 - 1 2 - 1 9 4 8 ) 

Rubriek-redacteur A. J. Uylen, Herrn. Heijerinanslaan 6, Eindhoven 

Strafportzegels 
Daar de strafportzegels niet overgedrukt zijn, moest men 

hiervoor een eenvoudige oplossing zoeken. Onvoldoende ge
frankeerde stukken waarop afzender voorkomt, worden ge
retourneerd, stukken waarop geen afzender voorkomt 
worden aan geadresseerde zonder strafport te heffen uitge
reikt. Eenvoud is het kenmerk van het ware. 

SURINAME 

Dierenbescherming 
Voor de serie Dierenbescherming, die op 15-12-'62 ver

scheen, waren weer (tenminste) drie eerstedagenveloppen. 
Bovendien wordt thans propaganda gemaakt voor „clo-

sing-day-covers", waarvan het onderstaande onverkort 
overgenomen stukje getuigt: 

Closing-Day-Covers 
Bij navraag onder filatelisten bleek ons, dat het begrip 

C.D.C, in vele gevallen nog onbekend was. Dit mag wel een 
wonder genoemd worden, want het tegenovergestelde van 
de C.D.C., de F.D.C, verheugt zich sinds de oorlog in een 
buitengewone belangstelling en heeft een belangrijke plaats 
weten te veroveren in de filatelie. 

Wellicht is de betekenis C.D.C, nog vrij onbekend. Letter
lijk betekent C.D.C.: ,,Closing-day-cover" of vertaald „laat
ste dag van geldigheid envelop" en daarmee is dan ook 
de verklaring gegeven. 

De „laatste-dag-van-geldigheid"-verzamelaars zijn zonder 
twijfel in de minderheid, daar zij van de zijde der Poste
rijen niet zo gesteund worden als de F.D.C.-verzamelaars. 
Maar wat niet is, kan komen en het lijdt geen twijfel, dat 
de C.D.C, in waarde betere kansen biedt dan de F.D.C., 
daar op de laatste dag van geldigheid de uitgiften meestal 
niet meer aan de Posterijen verkrijgbaar zijn, zodat de op
lage van de C.D.C, noodgedwongen klein zal zijn. 

Op 31 december 1962 zullen de volgende zegels en series 
uit de circulatie worden genomen en na die datum niet meer 
voor frankering geldig zijn. Hiervoor kunnen dan op 31 de
cember de C.D.C.'s gebruikt worden. 

BELGIË 

Koning in J u l i a n a (276/277) 
Hulpui tg i f te (284) 
Koningin Ju l i ana (al léén 
294) 
1954 - I nheemse voors te l -
li.igen (297/307) 
Blok (308) 
Herdenkingszege ls 
(317/320) 
J aa rbeu r szege l (323) 
Hulpui tg i f te (330) 
Hammarsk joe ld (376/377) 
Jub i l eumzege l (378) 
Rode Kru i s (379/383) 
An t ima la r i a (384/385) 
Tora i ica -zege ls (386/387) 

1936 - Scheepje (157/166) 1948 
1936 - Koningin Wi lhe lmina 1950 

met sluier (167/178) 1951 
1941 - Koningin Wi lhe lmina 

(194) 1953 
1941 - Scheepje ( Indische d r u k -

195/196) 1955 
1941 - Scheepje (Engelse d r u k - 1955 

200/201) 
1945 - Hulpui tgif te (210'213) 1955 
1945 - Koningin Wi lhe lmina 1958 

220/243) 1962 
1946 - Koningin Wi lhe lmina 1962 

(244) 1962 
1947 - Hulpui tgif te (245/246) 1962 
1948 - 1951 - Cijfertype (249/256) 1962 
1948 - Koningin Wi lhe lmina 

(257/273) 
(De n u m m e r i n g is volgens de Specia le Catalogus 1963). 

Afwijking 
In de zegel van 2 cent van de serie Dierenbescherming 
(nummer 30 van het vel) komt een wit streepje voor in de 
hand bij de duim. Op de zegel van 15 cent (nummer 67 
van het vel) zit de staart van het paard „los". 

NIEUW-GUINEA 
De zegels met de opdruk UNTEA van Z- cent, 80 cent 

en 2 gulden, die reeds spoedig na de uitgifte waren uitver
kocht, kon men eind januari in Hollandia nog steeds niet 
kopen. De nabestelde serie met de UNTEA-opdruk (ne
gentien waarden) was — met uitzondering van de zegels 
van 2 en 5 gulden — wel ontvangen. De verwachting was 
dat de volledige serie medio februari weer verkrijgbaar zou 
zijn. De andere waarden werden in afwachting van de ont
brekende zegels niet verkocht. Wel waren nog zegels ver
krijgbaar, die nog door de Landsdrukkerij in Hollandia van 
de UNTEA-opdruk waren voorzien. De zegels zullen officieel 
niet van elkaar worden onderscheiden en door elkaar ver
krijgbaar worden gesteld. 

?)^^ 

Rubriek-redacteur A. Buelens, Marialei 24, Antwerpen 

NIEUWE UITGIFTEN 
Op 15 januari 1963 werd een bijzondere 

postzegel, zonder toeslag, in de waarde van 
Fr. 3,— uitgegeven ter gelegenheid van de 

5S»̂  ' honderdste verjaring van de geboorte van 
Henri Pirenne. De zegel geeft de beeltenis van 
H. Pirenne weer. 

De oorspronkelijke moederplaat voor de re-
produktie door het diepdrukprocédé werd 

door Verheyden verwezenlijkt, naar een samenstelling van de 
firma Malvaux. 

De zegel, met een oplage van 8.500.000 exemplaren, is in 
het blauw gedrukt in vellen van dertig. 

Henri Pirenne (1862-1932) is een beroemd geschiedschrijver. 
Zijn wetenschappelijk onderzoek had het meest betrekking 
op de middeleeuwen. Tussen de onderwerpen van algemene 
geschiedenis waaraan hij grote aandacht besteedde, nemen 
het ontstaan van de steden en het verval van de westerse 
wereld in de vroege middeleeuwen, een vooraanstaande 
plaats in. Zijn standaardwerk is de „Histoire de Belgique" 
in zeven delen. 

PROGRAMMA VAN DE UITGIFTEN VOOR 1963 
1. Een zegel met bijslag en een speciaal blaadje ten voordele 

van de „Vredesklok", te plaatsen in de basiliek van 
Koekelberg. 

2. Een reeks van drie zegels met bijslag ten bate van de 
wereldactie tegen de honger. (Deze zegels zullen schilde
rijen van Breughel voorstellen). 

3. Een propagandareeks van drie zegels zonder bijslag voor 
de schermsport. 

4. De zegel van de Dag van de Postzegel. 
5. Een zegel ter gelegenheid van het eeuwfeest van het 

eerste postcongres. 
6. Twee propagandazegels zonder bijslag voor de „Beweging 

van de achtste mei voor de vrede". 
7. Twee zegels zonder bijslag ter gelegenheid van de Euro

pese Conferentie van de Ministers van Vervoer. 
8. Een zegel zonder bijslag ter gelegenheid van de vijftigste 

verjaring van de Internationale unie der steden. 
9. Een reeks van vier zegels met bijslag ten bate van de 

Belgische deelneming aan de Olympische Spelen in Tokio. 
10. Een zegel zonder bijslag ter gelegenheid van de veertigste 

verjaring van de luchtvaartmaatschappij Sabena. ' 
11. De twee Europa-zegels. 
12. Een reeks van zes zegels ten bate van het Rode Kruis. 
13. Een zegel zonder bijslag ter gelegenheid van de vijftigste 

verjaring van de stichting van het Postcheckambt. 
14. De jaarlijkse antiteringzegels. 

FILATELISTISCH LEVEN 
De belangrijkste gebeurtenis van de laatste weken was 

de zesde nationale filatelistische tentoonstelling, ingericht 
door de Club Royal Philatélique Bruxellois, ter gelegenheid 
van zijn zestigjarig bestaan in samenwerking met de Konink
lijke Landsbond der Belgische postzegelverzamelaarsfcringen. 

Deze tentoonstelling bood in een eresalon een keuze uit 
de schoonste Belgische verzamelingen. Nieuwe collecties ge
tuigden van de grote bloei van de Belgische technische en 
wetenschappelijke filatelie. 

De erelijst luidde als volgt: 
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Gouden medailles: 
Hardy (eerste uitgiften van België) en grote prijs van de nationale 
tentoonstelling. Majoor Martin (België), Mevrouw Noirsent (Medail
lons van België), Symens (Ionische eilanden). 

Verguld zilveren medailles: 
Van der Auwera (België' uitgifte 1865) en prijs van de Landsbond, 
Corbisier de Méaultsart (Moldo-Valachie), De Heuven (Turkije), de 
Viron (Chili), de Moffarts (Belgisch Congo), Goffin (Belgisch Congo), 
Du Four (Belgisch Congo), Brijs (de post te Oostende), De Clercq, 
(Frankrijk), Silverberg (België), Trussart (Frankrijk), Van Comper-
noUe (Luxemburg), Marter (Wells Fargo: Verenigde Staten en 
Mexico), Dr. Stlbbe (Frankrijk en Koloniën). 

Zilveren medailles: 
De Rop (epauletten van België op brief); Artan De Saint-Martin 
(Frankrijk), Joncker (Saint Marin), Michils (oude Duitse en Itali
aanse staten), Nolf (Pruisen), Griffon (België), Wamant (België), 
Huysmans (Armenië), Daout (België, Hecq (Kerkelijke staten), Chalot 
(oude Duitse staten), Parent (België), Planquart (sierbrieven 
,,Valentines", enzovoort). 

De inrichters van deze grootse manifestatie en in het bij
zonder de algemene commissaris van de tentoonstelling, J. 
Hoed, voorzitter van de jubilerende kring, verdienen alle lof. 

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

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

Gough-eiland. Party versamelaars het daarin geslaag om 
pos saam te gee met die reis van die R.S.A. na Gough-
eiland. Die R.S.A. het einde • Oktober uit Kaapstad vertrek 
na Gough-eiland en dit het in die begin van Desember te-
ruggekeer, nadat daar eers vir wetenskaplike doeleindes 
vir korte tyd by die kus van Bouvet-eiland vertoef is. 

Briewe wat vanuit Suid-Afrika na die personeel van die 
weerstasie op Gough-eiland gestuur is, kan in die meeste 
gevalle moeilik as sodanig herken word. Net die name en 
die periode van diens van 'n bepaalde persoon sou 'n bietjie 
meer sekerheid kan verskaf. Siegs 'n baie klein aantal 
briewe het op Gough-eiland 'n soort aankomsstempel ont
vang, wat in persgekleurde hoofdletters vermeld: GOUGH 
ISLAND. Die stempel is net in Engels en dis baie duidelik 
'n handstempeltjie wat met 'n ongeoefende hand op die koe
verte aangebring is. 

Die pos wat van Gough-eiland teruggestuur is, het die
selfde stempelafdruk ontvang, maar nou op die voor
kant van die koeverte. Hierdie pos is aan 'n lid van die be
manning van die R.S.A. saamgegee en is na aankoms in 
Kaapstad van gewone Suid-Afrikaanse seëls voorsien en 
vervolgens gepos, of deur mense aangeneem en persoon-
lik aan die geadresseerde oorhandig. 

Snaaks 
Daar het op Gough-eiland nog 'n snaakse voorval plaas-

gevind. Die weerstasiemense, wat almal nog baie jonk is, 
het afgespreek dat diegene van hulle, wat die meeste 
pos sou ontvang, een nag buitekant sou moet slaap om af te 
koel. Dis vanselfsprekend dat die man, wat die filatelis-
tiese pos almal moes ontvang, homself in die moeilikheid 
bevind het. Hy het egter 'n gerieflike plekkie uitgesoek en 
die volgende oggend laat eers wakker geskrik toe almal vir 
hom roep en na hom soek, omdat hule bang was dat hy 
iets oorgekom het! 

Dis moontlik dat die posverbinding in die toekoms meer 
amptelik gereël gaan word met Gough-eiland. Die beman
ning van die weerstasie tel slegs ^een minder as die groep 
op Marion-eiland. Daar is egter nog niks bekend nie en ons 
moet onthou dat Gough-eiland nie onder Suid-Afrikaanse 
nie, maar onder Britse toesig staan. Dit sal moontlik die 
instelling van 'n betere posdiens 'n bietjie bemoeilik. 

Kirstenbosch 1913—1963 
Die nasionale botaniese tuine „Kirstenbosch" lê naby 

Kaapstad teen die oostelike hellings van Tafelberg. Hier 
naby groei nog 'n klein stukkie van die ou haag, wat Jan 
van Riebeeck hier meer as drie eeue terug geplant het. Die 

tuin is in die begin van hierdie eeu deur Cecil Rhodes 
aangemoedig. Dit beslaan 400 akker en dis begroei met in
heemse bome en struike, waaronder andere die silwerbome 
en die pragtige protea's. 'n Deel van die tuin word gebruik 
vir die studie en navorsing in verband met inheemse blom-
me. 

Die gronde, wat 'n deel vorm van die ou herehuis 
„Groote Schuur", is in 1913 onder beheer van die toemalige 
Unieregering gestel. Hulle word nou bestuur deur die 
Suid-Afrikaanse Botaniese Vereniging. 

Dis hierdie jaar . 'n halwe eeu gelede dat die pragtige 
tuin landsbesit geword het en as herinnering aan hierdie 
gebeurtenis sal daar in Maart 'n spesiale seël verskyn. Be-
sonderhede in verband met hierdie seël, asook eerstedag-
koeverte en spesiale stempel is egter nog nie bekend nie. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 
Rubriekredacteur: 

W. J. A. F. R. van den Cloosfer baron Sloet tot Everio, Duiven 

POSTZEGELUITGIFTEN V A N DE 

ORGANISATIE DER VERENIGDE NATIES 

Inleiding 
Evenals de uitgiften van Europa-zegels een propagandis

tisch doel hebben, moet men die der Verenigde Naties in 
de eerste plaats zien als een middel om regelmatig de 
aandacht op deze organisatie te vestigen („Dag van de 
Verenigde Naties") en meer nog om voortdurend belang
stelling te blijven wekken voor de bijzondere activiteiten van 
haar speciale organisaties (UNICEF, UNESCO, FAO, enzo
voort). Vele staten, vooral Zuidamerikaanse, volgen haar op 
deze weg. 

Daar de zetel van de V.N. te New York is gevestigd, zou 
deze organisatie voor haar correspondentie gebruik kunnen 
maken van de postzegels van de Verenigde Staten, maar 
bovenstaande uiteenzetting maakt wel duidelijk dat uitgifte 
van eigen postzegels gerechtvaardigd is. 

Sinds 1961 is deze instelling ook begonnen om — tezamen 
met welhaast alle bij haar aangesloten staten — bijzondere 
acties te ontketenen; in dat jaar het „Wereldvluchtelingen-
jaar" en in 1962 de „Malariabestrijding"; straks antihonger
actie. 

De gewone postzegels („Koersende zegels") van de V.N., 
voor het eerst uitgegeven in 1951, zijn aanduidingen van het 
verlangen der mensheid naar vrede en van de inspannin
gen, noodzakelijk, niet alleen om de politieke, maar ook 
om de economische, sociale en menslievende bases te 
scheppen teneinde die vrede te verzekeren en te handha
ven. 

Derhalve geen zegels me t de kop van een staatsman, met 
een landschap, een cijfer en dergelijke, maar wel afbeeldin
gen van het V.N.-gebouw (nummer 3), de vlag (nummer 5) 
en verder allegorische voorstellingen. 

Miljoenen dezer zegels zijn door correspondentie over 
de wereld verspreid, miljoenen hebben ook hun weg gevon
den naar de postzegelverzamelaars. 

Gespecialiseerde „agencies" van de „United Nations" zijn: 
A. International Labour Organisation (ILO) (sinds 1919) -

Internationale Arbeidsorganiisatie. 
B. Food and Agriculture Organization (FAO) (sinds 1945) -

Voedsel- en Landbouworganisatie. 
C. Educational, Scientific and Cultural Organization (UNES

CO) (sinds 1946) - Opvoedkundige, Wetenschappelijke en 
Culturele Organisatie. 

D. International Civil Aviation Organization (ICAO) (sinds 
1947) - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. 
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E. International Bank for Reconstruction and Development 
(Bank) (sinds 1945) - Internationale Bank voor Herstel 
en Ontwikkeling. 

F. International Monetary Fund (Fund-IMF) (sinds 1945) 
- Internationaal Monetair Fonds. 

G. World Health Organization (WHO) (sinds 1948) - Wereld
gezondheidsorganisatie. 

H. Universal Postal Union (UPU) (sinds 1874) - Wereld
postunie. 

I. International Refugee Organization (IRO) (sinds 1948 
en opgeheven op 31 januari 1952) - Internationale Vluch
telingenorganisatie. 
De functies zijn overgenomen door andere V.N.-orga-
nen. 

J. International Telecommunication Union (lUT) (sinds 
1934) - Internationale Telecommunicatie Unie. 

K. World Meteorological Organization (WMO) (sinds 1951) 
- Wereld Meteorologische Organisatie. 

L. Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 
(IMCO) (sinds 1958) - Intergouvernementele Maritieme 
Consultatieve Organisatie. 

M. International Trade Organization (ITO) - (nog niet op
gericht) - Internationale Handelsorganisatie. 

Voorts zijn er nog negen functionele commissies, waaron
der zes subcommissies met zes speciale organen en vier 
vaste raadscommissies. 

LUCHTPOST 
Rubriek-redacfeur R. Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O. 

Zoals gewoonlijk worden in de winter zeer weinig nieuwe 
lijnen geopend waardoor het werk van uw redacteur voor 
deze maanden wel eenvoudig wordt. Voor deze maand is 
alleen de volgende vlucht te melden: 
NEDERLANDSE ANTILLEN: op 19.12.'62 opende de Pan 
American een nieuwe dienst van San Juan (Porto Rico) en 
Christiansted (Virgin eilanden) naar St. Maarten. De stuk-

Fii^t Flight 
DEC. 1». t9«2 ^ ^ g^ 

Sr. MAARTENH^Hy SM JUAN 
WORLDS MOST EXPEMENCEO «IRUNcI 

ken van de heen vlucht zijn nog niet door mij ontvangen, 
doch de retourpost werd voorzien van een maatschappij(?)-
stempel in rood volgens bovenstaande afbeelding. De stuk
ken welke uit Nederlanö verzonden zijn hebben, ondanks 
de aanwijzing om deze via Porto Rico en Virgin eilanden 
te zenden, een eigenaardige route afgelegd. Ze werden 
uit Nederland verzonden op 14.12 en zij zijn op 17.12 te 
Willemstad, Curagao aangekomen. Verder dragen de stuk
ken de volgende stempels: St. Maarten 20.12, 31.12 en 7.1, en 
Willemstad 28.12. Vermoedelijk zijn deze stukken enkele 
malen heep en weer gezonden. Mochten de lezers nadere 
inlichtingen kunnen verstrekken, dan gaarne opgaaf aan 
uw redacteur. 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriek-redacteur J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.-H. 

Polen. De studie van Zolkiewski over de postwaarde-
stukken van Polen, een uitgave van de Poolse filatelisten
bond, waarvan het eerste deel in 1958 verscheen over de 

enveloppen en postbladen en het tweede deel de brief
kaarten van 1918 tot 1939 omvatte, is nu met een derde deel 
uitgebreid. Dit behandelt de briefkaarten van 1939 tot de 
huidige dag. De tekst van het boek is in het Pools, doch voor 
de eerste twee delen was er een vertaling in het Duits en 
Engels, voor deel drie alleen in het Duits. 
De auteur kon beschikken over officiële gegevens, zodat de 
165 bladzijden een enorm materiaal bevatten, rijk geïllus
treerd. Behandeling kregen: de Poolse krijgsgevangenen-
post, het Generaal Gouvernement 1939—1945, de post van 
Poolse militairen te velde in Frankrijk, Engeland, de Sov-
jet-Unie, het Nabije Oosten en Italië, geïnterneerden in 
Zwitserland, de opstand in Warschau en de Duitse Oflags 
(krijgsgevangenkampen voor officieren) alsmede de vele 
provisorische uitgiften 10 op 6 Zloty en „cena 40 gr". 
Een beeld van Polen in en na de oorlog. Zoals men weet 
geven de Poolse posterijen bijzonder mooie briefkaarten uit, 
die als briefkaart in hun geheel door grafische kunste
naars ontworpen worden. Deze verzorgde vormgeving maakt 
dat Polen een uniek verzamelgebied is op het gebied van de 
briefkaarten; wat bij andere staten incidenteel geschiedt, 
gebeurt hier systematisch. 

Australië. De envelop voor aangetekende zendingen, 2/5, 
Elizabeth II in cirkel, rood, verscheen met nieuwe tekst: 
Fasten securely. Verder een envelop van 5 d, blauw. Het 
postblad van 5 d. blauw heeft de beeltenis van de Koningin 
naar half rechts. 
België. Publibels nummers 1896—1920. 
Canada. Drukwerkenvelop 2 c , Elizabeth II naar half 
links, groen. Op de rechter zijklep een mededeling: Uittrek
ken voor postcontrole (in Engels en Frans). Verder envelop
pen 4 c. lila en S c. blauw. Alle drie wit papier en in de for
maten 155 X 93 en 240 x 105. Courantebandje 1 c. bruin, 
papier bruingeel, formaat 275 x 120 cm. 
Duitsland (West-). Briefkaart 10 pfg., Dürer, olijfgroen. Serie 
17 met acht afbeeldingen. Oplage van iedere kaart 25.000. 
Formosa. Briefkaart 40 dollarcent, Toren van Quemoy, 
groen. Verticaal gesneden in een oplage van 38.000.000 exem
plaren en horizontaal gesneden in een oplage van 2.000.000. 
Aan de voet der kaarten een nieuwe tekstregel (slogan). 
Uitgiftedag 1.12.1962. 
Kenya-Uganda-Tanganyilta. Briefkaart 15 c , Elizabeth II, 
en koffiestruik, violet op wit karton. 
Malaya-Singapore. Briefkaart 6 c , vis (Tukotes Jagulator). 
Noorwegen. Briefkaarten met de beeltenis van koning Olaf 
V: 2é ö. geelgroen en 10 ö. grijs (posthoorn); 35 ö. geelgroen 
en 35 + 35 ö. geelgroen. 
Oostenryk. Briefkaarten 1 sh., Mariazeil, bruin. Met nieuwe 
tekst als bij de 70 gr. in december aangekondigd. Serie 70 
met 23 afbeeldingen, serie 71 met 22, serie 72 met 26 en 
serie 73 met 23 afbeeldingen. 
Polen. Briefkaart 40 (60) gr., Ludwik Kondratowicz, zwart 
en geel. Afbeelding van een postiljon. VII,62 - 25.000. 
Idem 40 (60) gr., Esperanto-ster en wereldbol, zwart, groen 
en grijs. 75 jaar Esperanto 1887—1962 (in Pools en Esperan
to). VIII,62—25.000 proj. S. Jasinsksi. Idem 150 (170) gr. als 
vorige Esperanto-ikaart, rood, groen en grijs. 
Roemenië. In l'Entier-postal van november en december 1962 
worden een groot aantal nieuwtjes gemeld. 
Xsjechoslowakqe. Briefkaart 30 (32) h. zwartbruin. Zon
der oplagecijfer, maar met „Odesilatel" (Afzender). 
Tunis. Briefkaarten met de beeltenis van Bourguiba. 15 m. 
grijs en 25 m. bruin. 
Ü.S.S.R. In l'Entier-postal van november en december 
1962 worden weer een groot aantal nieuwtjes gemeld. Af
zonderlijke vermelding vinden daar voortaan de uitgiften 
voor Letland en Litouwen met respectievelijk Lettische en 
Litouwse tekst. 
Zweden. Envelop voor visitekaartjes 20 op 15 ö., cijfer, 
rood (oorspronkelijke envelop verscheen in 1958). 
Postblad 35 ö., wapen 3 kronen, blauw (als de uitgifte van 
30 ö., die in 1961 verscheen); 35 ö. groot cijfer, grijs papier. 
Briefkaarten 25 ö. bruin en 30 ö. violet, groot cijfer. Nu 
POSTKORT/CARTE POSTALE in plaats van het vroegere 
Brevkort. Nu met deelstreep en Afzender plus twee lijnen. 
Zwitserland. Briefkaarten 10 c , cijfer, groen. 32 afbeeldin
gen. Op de envelop met de opsomming der afbeeldingen 
P.IX,62 500. Uitvoering als de uitgifte van 1961 (groter for
maat afbeeldingen). 
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Aërogrammen 
Australië. 10 d., wapen gedragen door twee zwanen, blauw, 
rood en geel. Overseas Service, Aërogramme, By Air Mail, 
Par Avion, Perth. 
Fidzji. 6 d. en 10 d. 
Formosa. Voor Hongkong en Macao: 2 d. blauw en rood 
oplage 200.000: voor internationaal verkeer 6 d., blauw, rood 
en oranje. Oplage 69.800 en idem op dunner papier, oplage 
430.200 (totale oplage 500.000). 
Jamaica. 6 d. rood op blauw. Opdruk Indépendance/1962. 

De luchtpostbladen met zqaanzicht 
m.s. „Oranje" en m.s. „Johan van 
Oldenbarnevelt" 

Van de N.V. Stoomvaart Mij ,,Nederland" ontvingen wij 
de mededeling, dat bovengenoemde luchtpostbladen van 30 
cent achteraf door een particuliere drukkerij, buiten me
dewerking van enige PTT-instantie, van bedoelde bedruk
king op de achterzijde worden voorzien. Voor de verzame
laars van postwaardestukken zijn het dus normale stuk
ken en vallen NIET onder de rubriek ,,particuliere lucht
postbladen". 

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

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

Vervalsingen 
In de dagbladen van 18 en 19 januari 1963 zijn uitvoerige 

mededelingen verschenen omtrent de poststempelvervalsin
gen, waarvan wij reeds in het nummer van augustus 1960 
van dit blad zeer beknopt melding maakten. 
Tegen de — thans 75-jarige — dader, R. E. P. M., gepen
sioneerd luitenant-kolonel van het K.N.I.L. en voormalig 
hoofd van de Topografische Dienst in Nederlands-Indië, 
wonende te Bussum, is een vervolging ingesteld wegens het 
als echt en onvervalst in de handel brengen van grote aan
tallen oude Nederlandse en Nederlands-Indische brieven, 
waarop hij, met door hem voornamelijk uit linoleum ge
sneden valse poststempels, allerlei „interessante" stempelaf
drukken had aangebracht. Niet minder dan 323 „stempels", 
ruim 1000 oude brieven, een hoeveelheid inkten en verven, 
waskrijtjes, sjablonen en andere hulpmiddelen werden in 
beslag genomen. 

Nadat M. reeds in zijn jeugd met postzegelverzamelen was 
begonnen, kreeg hij tijdens zijn verblijf in Indië grote be
langstelling voor en kennis van de historie van het Indische 
postwezen. Van het „verbeteren" van slechte stempelaf
drukken in zijn verzameling kwam hij tot het geheel ver
valsen van zelden voorkomende afstempelingen. Hij verkocht 
deze in hoofdzaak op Nederlandse postzegelveilingen tot in 
1960 de onwaarschijnlijk fraaie afdrukken op (originele oude) 
brieven wegens afwijkende data de aandacht trokken van 
de Haagse veilinghouder R. B. die na overleg met de bekende 
verzamelaar Mr. W. S. W. de B. de politie op de hoogte 
stelde. 

Na een omvangrijk onderzoek door de afdeling falsifica
ties van het ministerie van Justitie is proces-verbaal opge
maakt en deze zaak zal in maart 1963 door de rechtbank 
te Amsterdam worden behandeld. 

Evenals in 1960 spreken wij ook nu de hoop uit, dat na 
behandeling van deze zaak het bewijsmateriaal ter documen
tatie aan het Nederlands Postmuseum zal worden overge
dragen. Zolang deze zaak „sub judice" is, kunnen geen 
verdere bijzonderheden worden gegeven, doch wij zullen 
er later nog op terugkomen. 

m Macliinestempels 
Sinds 2 januari 1963 zijn de stempelmachines van vrijwel 
alle kantoren waar zulks nog niet eerder geschiedde, voor
zien van nieuwe „Stempelkoppen" met de gewijzigde volg
orde: datumstempel rechts en stempelvlag links. 

Gelijktijdig kwam daarvoor een drietal nieuwe stempel-
vlaggen in gebruik, welke wij hierbij afbeelden, „adresseer 
juist en volledig" wordt gebruikt te Assen, Bergen op Zoom, 
Bussum (wij danken de heer J. J. Groen voor toezending 
van een eerstedagafdruk van 10 januari), Doetinchem, 
Emmen, 's-Gravenhage, Groningen-Station, Haarlem-Sta
tion, Den Helder, Helmond 's-Hertogenbosch-Station, Kam
pen, Meppel, Middelburg en Oss. 

POST UIT PARIJS 
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„Postzegel rechts boven . . . . " is geplaatst in de machi
nes te Eindhoven, Leeuwarden-Station, Roermond, Roosen
daal, Rotterdam, Utrecht-Station, Valkenburg (L), Venlo, 
Vlaardingen, Weert, Zaandam, Zeist en Zutphen. „Verzend 
per Luchtpost" komt uit Alkmaar, Almelo, Amstelveen, 
Amsterdam C.S., Delft, Dordrecht, Enschede, Gouda 
(hiervan meldde dr. J. H. van Westendorp ons 16 januari 
als eerste dag), 's-Gravenhage, Groningen-Station, Haar
lem-Station, Heerlen, Hengelo, Rotterdam en Schiedam. 

Typenraderstempels 
2.1.1963 Het postagentschap Eindhoven-Anjelierstraat werd 

vervangen door het agentschap Eindhoven-Roosten
laan. 

De Dag van de Postzegel, die in Frankrijk elk jaar op
nieuw weer met een speciaal zegel wordt herdacht (men 
zij hier vooral ook verwezen naar de voortreffelijke reeks 
artikelen in het Maandblad van januari tot en met juni 1962, 
geschreven door de heer W. B. Brocx) zal dit jaar worden 
gekenmerkt door de uitgifte van een zegel waarop een 
afbeelding van een „char romain", een tweewielige koets 
welke in de oudheid onder andere gebruikt werd voor koe
riersdiensten. Deze Dag van de Postzegel zal in Parijs wor
den gevierd met een filatelistische manifestatie in het wa
renhuis La Samaritaine aan de Quai du Louvre. De offi
ciële opening geschiedt op vrijdag 15 maart, alleen voor 
genodigden, terwijl het publiek op zaterdag 16 en zondag 17 
maart van 9 tot 6 uur vrij toegang heeft. 

Wij vernemen dat voorbereidingen worden getroffen om 
een eventuele verhoging van het binnenlandse briefporto 
van 25 op 30 centimes te realiseren met de bestaande 
typen Marianne (van Decaris) en Gallische haan (even
eens van Decaris), door hiervan de waardeaanduiding in 
30 centimes te wijzigen.. . . 

Philatec 1964 
Het is verder interessant om kennis te nemen van de vele 

maatregelen die reeds nu worden getroffen om de aspirant-
exposanten voor de Philatec 1964 zo goed mogelijk voor te 
bereiden. Énkele raadgevingen nemen we hier gaarne over, 
omdat deze zeker niet minder dienstig kunnen zijn voor 
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Nederlandse verzamelaars die nog niet over een lange 
tentoonstellingservaring beschikken. Het goed voorberei
den van een verzameling kan niet alleen een bijzondere vol
doening voor de inzender betekenen, maar is ook een dienst 
aan de bezoeker, die bij het bezichtigen van een goed 
beschreven (speciaal)-verzameling zijn kennis kan verrij
ken; hetgeen zeker een niet onbelangrijk doel van elke ten
toonstelling behoort te zijn. 
1. Geef uw zegels een duidelijk (en ook duidelijk leesbare) 

verklarende beschrijving, zeker waar het speciaal-ver
zamelingen betreft. De bezoeker wordt verondersteld niet 
alles te weten van uw speciaal-verzamelgebied; van uw 
inzending kan misschien een opvoedende propaganda 
uitgaan! 

2. Maak de opzet van uw zegels zo zorgvuldig mogelijk, 
ook als het geen dure zegels zijn. De jury gaat bij het 
honoreren niet alleen te werk volgens maatstaven van 
de waarde van een verzameling; het werk dat aan de 
opzet is vooraf gegaan is van grote invloed bij de uit
eindelijke beoordeling. Vele (alleen Franse?) filatelisten 
blijken nog te veel te worden afgehouden van deelneming 
aan een tentoonstelling omdat ze een medaille altijd nog 
zien als een premie op rijkdom van de inzender . . . . 

3. Bekijk dus uw albumbladen eerst kritisch, alvorens ze in te 
zenden; is de wijze van opzet wel geschikt voor een ten
toonstelling? Zet desnoods eerst op andere wijze op. Do
cumenteer u zo goed mogelijk over uw speciaal-gebied. 
U kunt dit op velerlei wijzen doen, onder andere door het 
lezen van filatelistische literatuur die over uw verzamel
gebied is verschenen, wissel ideeën uit met medeleden 
van uw vereniging en vooral ook bezoek, indien u daar
voor in de gelegenheid bent, zelf eens een tentoonstel
ling 

De inzendingen zullen in verschillende categorieën wor
den ingedeeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
oude zegels (tot 1900) moderne (vanaf 1901) en elf klassen 
met algemene, speciale, wetenschappelijke studie, themati
sche en jeugdverzamelingen, afstempelingen, poststukken, 
proeven, zeldzaamheden, luchtpost en lokaalpost. 

BRIEF UIT LONDEN 

De FDC's, die in 1963 voor de bijzondere Britse emissies 
uitgegeven worden, zullen verzorgd worden door de Britse 
Filatelisten Bond en de Handelarenbond gezamenlijk; de 
prijs, inclusief een kartonnen „stiffener" die ervoor zorgt, 
dat de envelop niet gekreukt of gevouwen wordt, is 6d. Deze 
eerstedagenveloppen zullen alleen in aanmerking komen 
voor het officiële eerstedagstempel. 

LORD ELIBANK, die sinds 1956 in het Hogerhuis gepleit 
heeft voor landschapzegels voor de lagere waarden in 
Engeland, is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij heeft zijn 
ideaal niet in daden omgezet gezien, maar anderen zullen 
zijn streven ongetwijfeld voortzetten. 

DE GROTE ZEGEL VAN £ 5 met de beeltenis van Ko
ningin Victoria, die voor £ 50 grif verkocht wordt, is kort
geleden als „souvenir" op een postzegeltentoonstelling voor 
3 shilling per stuk verkocht. Het was een nadruk, ongetand 
en zonder watermerk, gedrukt door De La Rue op wit pa
pier; de originele oranje kleur is niet van een echt exem
plaar te onderscheiden! De originele zegels hebben als wa
termerk twee ankers; de ongetande proeven zijn op blauw
achtig papier met watermerk gedrukt. De Britse filatelis
tische pers is met deze souvenirs geenszins ingenomen. 

DE LAATSTE OPDRUKKEN OP DE ZEGELS van de 
Virgin-eilanden lijken op het eerste gezicht een gevolg van 
wijzigingen in de posttarieven; nieuwe waarden in dollars 
en centen. Zoals dikwijls bedriegt ook hier de schijn. De 
oorspronkelijke waarden zijn uitgedrukt in Brits-Westin-
dische dollars, maar de .enige dollars en centen, die sinds 
tientallen jaren op de eilanden in omloop zijn, zijn Ameri

kaanse dollars. Om nu de dagelijkse omrekening op de post
kantoren te voorkomen, is de frankeerwaarde gelijk ge
maakt aan de munt, waarin de zegels ook worden betaald. 
Londen, 1 februari 1963 

Illegale uitgiften 
Het Griekse ministerie van Verkeer heeft de Britse poli

tie gevraagd een onderzoek in te stellen naar de illegale 
uitgifte van drie Griekse postzegels, met afbeeldingen van 
de eilandjes Arcoedi, Oxia en Dragonera. De uitgifte was 
door een Britse postzegelhandel aangekondigd. 

CHRISTIAN HOUSTON 

Rubriek-redacteur H. L. J. Weidema, 

Jan Vethstraat 9, Arnhem 

De beide decembernummers van Die Sammler Lupe be
vatten een verslag van de „Fralex" in Bonn. De eerste 
Fralex werd einde 1961 in Parijs gehouden, de tweede nu in 
de zalen van het Buhdespostministerie te Bonn. Op deze 
exposities tonen Franse "filatelisten hun Duitsland-verzame
lingen en de Duitse verzamelaars laten zien wat ze van 
Frankrijk bezitten. Het geheel wordt gecompleteerd door 
inzendingen van de filatelistische diensten van de PTT's 
van beide landen. 

De officiële opening, waarvoor tweehonderd personen wa
ren uitgenodigd, werd verricht door staatssecretaris Dr. 
Steinmetz. Aan het eind van zijn rede overhandigde hij aan 
de voorzitter van de Duitse bond een cheque van meer dan 
8000 DM ten behoeve van het filatelistisch jeugdwerk. On
getwijfeld heeft de Bundespost hiermede tot uitdrukking 
willen brengen hoe men het werk van de Duitse Bond waar
deert en op deze wijze een deel van de — mede als gevolg 
van de activiteit van de Duitse Bond — verkregen in
komsten uit de verkoop van postzegels weer aan verza
melaars ter beschikking te stellen. 

Bij de 's avonds gehouden feestelijke ontvangst, waarbij 
het Bundespostministerie als gastheer optrad, is druk ge
discussieerd over een voorstel van Minister Stücklen om 
ook te komen tot een dergelijke uitwisseling met de ande
re E.E.G.-landen. De volgende avond heeft de Duitse Bond 
in Godesberg een diner aangeboden, waarbij bekend ge
maakt werd, dat de Franse Bondspresident, Lucien Berthe-
lot, tot erelid van de Duitse Bond benoemd is. 

Ook in Der Sammler Dienst, nummer 25, begint Pierre 
Seguy onder „Geit gut angelegt" zijn hoofdartikel met de 
vermelding van bovengenoemde cheque. Op dezelfde plaats 
in nummer 26 vinden we van zijn hand een stukje getiteld 
„Gemeinsames". Dit gemeenschappelijke is een discreet 
klein insigne met witte brief op zwart fond, dat hij aan
treft in het knoopsgat van een medereiziger in de trein en 
waarmede hij daarna de gehele reis over beider liefheb
berij heeft zitten praten. Veel meer filatelisten moesten dit 
insigne dragen, zegt Pierre Seguy, om filatelistische en per
soonlijke contacten te leggen in binnen- en buitenland; de 
witte brief op zwart fond brengt de mensen nader tot el
kaar. (In Nederland is dit insigne te verkrijgen bij de 
Bondsbibliotheek; zie hiervoor onder Bpndsnieuws op pa
gina 68), 

Hoewel het enigszins buiten het bestek van dit overzicht 
valt, willen we toch het nieuwe jasje even memoreren 
waarin Jfinge Sammler is gestoken. Dit filatelistisch tijd
schrift voor de Duitssprekende jeugd verschijnt thans in 
een kleurige omslag en is uitgebreid tot zestien bladzij-
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den. Hartwich Danesch, de leider van de Duitse jeugd, 
kan er trots op zijn: de Bundespost-cheque wordt goed be
steed. Overigens zullen degenen die in Nederland met hard 
werken het karretje van de Stichting voor het Filatelistisch 
Jeugdwerk in het goede spoor proberen te houden wel met 
jaloerse blikken naar onze oosterburen kijken. 
In het Mitteilungenblatt Vereinte Nationen^Europa van 
december vinden we een brief van Paul M. C. Levy, direc
teur van de pers- en informatiedienst van de Raad van Euro
pa, gericht aan Lucien Berthelot, president van de F.I.P. 
Het gaat hierin over het gebruik van de woorden „met toe
stemming van de Raad van Europa" op allerlei Europa
vignetten. Het standpunt van Paul Levy is: 
1. Iedereen, die vraagt de vlag van de Raad van Europa 

(kroon en twaalf sterren in goud op azuren grond) te 
mogen gebruiken, krijgt ten antwoord, dat het gebruik 
van de vlag geheel vrij is. 

2. Niemand heeft ooit toestemming gekregen op een vig
net een tekst te drukken, die er op zou kunnen wijzen, 
dat de Raad van Europa hiervoor een speciale toestem
ming gegeven zou hebben. 

3. Reeds van 1951 af juicht de Raad van Europa het ver
zamelen van het thema Europa toe. Alle vignetten zonder 
postale waarde dienen hiertoe echter beslist niet gere
kend te worden. 
In La Philatelie Fran^aise van december wordt nog met 

geen woord gerept over de Fralex in Bonn. Men is hier nog 
bezig met de jeugd tentoonstelling en de Frankrijk-tentoon
stelling, respectievelijk in september en oktober 1962 te 
Straatsburg gehouden. Bij de inzenders van de laatste ten
toonstelling komen we de namen tegen van twee Nederlan
ders: F. J. de Gauw en M. Woudenberg. Helaas is de eerste 
reeds meer dan een jaar geleden overleden, maar zijn be
roemde Frankrijk-verzameling is blijkbaar intact gebleven. 

Dr. Jean Daubresse, vice-president van de „Association 
Frangaise de Philatelie Thématique" vertelt — na in het vo
rige nummer over het „waarom" van het thematisch ver
zamelen gesproken te hebben — thans over het „hoe" van 
deze verzamelwijze. 

Netherlands and Colonial Philately, het in deze rubriek 
reeds meermalen genoemde orgaan van de verzamelaars 
van Nederland en Overzees? Rijksdelen in de Verenigde 
Staten, bevat in zijn laatste nummer het begin van een uit
gebreid artikel „The Post Offices and Postal Markings of 
Netherlands Antilles". Het is in eerste instantie geschre
ven door Frank W. Julsen, aan de hand van zijn eigen on
derzoek en materiaal, en vervolgens geverifieerd door J. W. 
F. Bunge te Nijmegen, die mede zijn naam aan deze studie 
gegeven heeft. Ook dr. Benders te Maurik heeft een gedeel
te nagekeken en ten slotte heeft John de Kruijf de eindre
dactie gehad, zodat we met al deze klinkende namen wel 
een gedegen filatelistische studie mogen verwachten. 

Allereerst een inleiding en korte beschrijving van de 
eilanden, waarbij er op wordt gewezen, dat behalve van 
Curagao en van Aryiba na 1928, alle stempels vrij zeldzaam 
zijn wegens het geringe postverkeer. Dan wordt begonnen 
met de stempels uit de tijd na de Britse bezetting tot de in
voering van de postzegels in 1873 en vervolgd met de num-
merstempels uit de 200-serie en de verschillende typen 
plaats- en datumstempels. 

In hetzelfde nummer vervolgt Plantinga zijn beschouwing 
over de eofilatelistische stempels van Nederland, aan de 
hand van het bekende boek van P. C. Korteweg. 

In Sanders' Philatelie Journal van januari vinden we 
„Indonesia and its stamps" van Eric Glasgow. De schrij
ver blijkt een Engelse leraar te zijn, die meer een poli
tiek artikel geeft en daarbij zo terloops opmerkt, dat de 
Indonesiërs toch zo goed Engels leren, dan dat hij het over 
filatelie heeft. Men kan de zegels van Nederlands-Indië, 
Nederlands Nieuw-Guinea en Portugees Timor (dit laatste 
land wordt al vast bij voorbaat net zo behandeld als Nieuw-
Guinea) wel weglaten, zo vindt hij, als men er maar voor 
zorgt de Japanse bezettingszegels wel in een collectie In
donesië te hebben. 

Beter zijn in hetzelfde nummer „Postal History and early 
stamps of Hong Kong" door William Piggot en „A thousand 
years of Danish History" door R. W. Davis. 

In de Luxemburgse „Moniteur du Colleetionneur" wordt 
het Vervolgartikel van Kaufmann over de Luxemburgse 

briefkaarten besloten met de kaarten van 1921 tot heden. 
Ook in dit blad de vermelding van de F.I.P.-maatregelen 

tegen de schadelijke uitgiften; voor Luxemburg bijzonder 
belangrijk omdat „Melusina" de eerste tentoonstelling on
der F.I.P.-patronaat zal zijn, waar deze maatregelen zul
len worden toegepast. Een kandidaat-inzender heeft de ten
toonstellingsleiding reeds gedreigd met een gerechtelijke 
actie als de maatregelen doorgevoerd worden. Deze ten
toonstellingsleiding, i.e. de Luxemburgse Bond, is hiervoor 
echter niet bang en zegt zeer terecht: „Wö organiseren de 
tentoonstelling en stellen in overleg met de F.I.P. de regle
menten op en dus zullen wij beslissen welke inzendingen 
wel en welke niet zullen worden toegelaten. 

Met het oog op de Melusina is ook interessant wat er in 
dit blad geschreven is over de Luxemburgse „Dag van de 
Postzegel" op 25 november 1962. Er is toen een tentoonstel
ling gehouden om de Luxemburgse filatelisten, die met hun 
inzending nog geen zilveren medaille gehaald hadden, in 
staat te stellen dit op deze tentoonstelling te doen, zodat 
zij dan in de gelegenheid zijn in te zenden op de komende 
„Melusina". 24 van de 70 inzendingen konden het begeerde 
zilver niet halen en de jury gaf de inzenders de volgende 
vingerwijzingen: 
1. Een verzameling FDC's van de laatste zes jaar is geen 

tentoonstellingsobject. 
2. Europa-verzamelingen in postfrisse blokken van vier 

zonder één woord tekst (bij dozijnen aangemeld voor de 
Melusina) zijn ten hoogste geschikt voor een lokale, maar 
beslist niet voor een internationale tentoonstelling. Deze 
zegels zijn nog volop te koop. 

3. Plakkerloze albumbladen zijn niet geschikt voor tentoon
stellingsdoeleinden. 

4. Blokken van vier van moderne frankeerzegels en hele 
vellen van bijzondere uitgiften hebben geen filatelisti
sche waarde. 

5. Zogenaamde motiefverzamelingen zonder tekst zijn een 
onding. 

6. Vele met vlijt en zorg opgebouwde verzamelingen zijn 
zo overladen dat zij hierdoor niet voor een prijs in aan
merking komen. 

7. Ook klassieke verzamelaars vervallen nog al eens in de 
fout te veel gelijksoortige zegels in een kleine ruimte bij 
elkaar te brengen. Geef de bijzonderheden duidelijk aan 
en laat de meest interessante zegels het duidelijkst uit
komen. 

Het verschijnen van de vijftigste serie Zwitserse Pro Ju-
ventute zegels is voor de Schweizer Briefmarken Zeitung 
aanleiding de klok vijftig jaar terug te zetten. In 1912 wer
den de voorlopers van deze zegels uitgegeven. De drie ze
gels, in ieder van de drie landstalen één, werden van 14 
tot en met 31 december 1912 door alle Zwitserse post
kantoren verkocht. Zij hadden geen frankeerwaarde, maar 
werden op alle poststukken als normale postzegels afge
stempeld. 14 december moet dus de officiële eerste dag zijn, 
maar afgebeeld is een brief met stempel 5 XII 12. Ook is 
de schrijver, K. Steiner, in het bezit van een briefkaart 
met stempel 12 XII 12 12 uur (maakwerk om vier twaal
ven bij elkaar te krijgen?). 

In hetzelfde blad bespreekt Gaudenz Müller de F.I.P.-
maatregelen tegen de schadelijke uitgiften. Hij juicht deze 
toe, maar vraagt zich toch af waarom enkele oostbloksta-
ten niet met name genoemd zijn en besluit aldus: „Het 
schijnt ook voor de F.I.P. gemakkelijker te zijn de stier bij 
de staart in plaats van bij de horens te pakken". 

Filatelistisch allerlei 

Het eeuwfeest van het Rode Kruis. 
De viering van het honderdjarig bestaan van het Rode 

Kruis (en de Rode Halve Maan in de Mohammedaanse lan
den) wordt voorbereid door Monsieur E. J. Logoz. Deze heeft 
laten weten, dat reeds dertig landen een speciale postzegel
emissie hebben aangekondigd. Er zal geen algemeen thema 
voor dit jubileum zijn. Ieder land, waar een Rode Kruis
organisatie bestaat, is gevraagd met een eigen emissie te 
komen. In Geneve zal een internationale tentoonstelling van 
Rode Kruis-postzegels en -poststukken worden gehouden. 

H. 
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Over de Oostgrens 

In Nederland kan men de zegels rubriceren in twee cate
gorieën: gebruikt of ongebruikt. In de „Deutsche Demokra
tische Republik (D.D.R.) kent men echter drie soorten: on
gebruikt, gestempeld en gebruikt. Wil men nog verder gaan 
onderverdelen dan kan men de zegels verdelen in „gewone 
zegels", die gedurende langere of kortere tijd aan alle 
kantoren voor iedereen in onbeperkte hoeveelheden te krij
gen zijn en zogenaamde „sperwaarden", die voor de inge
schreven binnenlandse verzamelaars in zeer beperkte mate 
tegen de nominale waarden te krijgen zijn en die verder 
tegen „deviezen" geëxporteerd worden. Op de manier waar
op dat zeer lang geleden ook in Nederland gebeurde met de 
luchtpostzegels van f 15,— en ƒ 25,— waarvan men bij de 
gratie via de aangesloten vereniging één serie ongebruikt 
mocht kopen. 

Deze „sperwaarden" zijn overigens gewoon voor frankering 
geldig en kunnen dus „echt gebruikt" bestaan. Voor zover 
een verzamelaar in de D.D.R. ze echter heeft mag hij ze pas 
na drie maanden aan zijn buitenlandse ruilpartner zenden. 
Een van de condities bij de geautoriseerde postzegelruil met 
het buitenland is namelijk, dat geen zegels mogen worden 
geruild die korter dan drie maanden geleden uitgekomen 
zijn. Voor frankering naar het buitenland mogen ze wel 
meteen gebruikt worden. 

Maar naast het euvel van deze „sperwaarden" hebben we 
ook nog de „gestempelde" zegels. Ik doel hier op de zegels 
die niet gestempeld zijn toen ze gebruikt werden om een brief 
te frankeren — dat zijn de „gebruikte" zegels — maar die 
van een bepaald stempel voorzien geëxporteerd worden. 
Zie hierover ook het artikel van de heer C. de Wit in het 
januarinummer „Plaatjes of postzegels". Bij deze „gestem
pelde" zegels kan men nog verschillende gradaties onder
scheiden. Er bestaan echte zegels met echte stempels, die 
ook bij de bepaalde gelegenheid op de ter plaatse aange
boden post zijn geplaatst, bij voorbeeld bij de Leipziger Messe. 
Deze zegels zijn dan met gom, wat er al op wijst dat ze ge
drukt zijn om voor frankering te dienen. Deze losse zegels 
met het bijzondere stempel zijn natuurlijk minder waard 
dan de,zegels met hetzelfde stempel op een echtgelopen brief. 
Tenminste voor een verzamelaar. Want ik heb wel eens 
horen beweren dat een Nederlandse „eerstedagbrief" zonder 
adres en netjes gesloten meer waard is dan een die wel 
gelopen heeft en waarin de geadresseerde ook inderdaad 
een brief heeft ontvangen. 

Er bestaan ook echte — althans van echt niet te onder
scheiden — zegels met een gedrukt stempel, wat ik in dezen 
als een „vals" stempel zou willen betitelen. Deze zijn bij 
nauwkeurige beschouwing te onderkennen. Voor zover mij 
bekend zijn de volgende plaatsnamen hierbij gebruikt: Cott
bus 1, Dresden N25, Erfurt 1, Gera, Gera 4, Halle (Saale) 2, 
Karl Marx Stadt Cl en C4, Leipzig C 1 en 05, Magdeburg 
BPA 7, Postdam 1, Rostock 2 en Schwerin (Meckl.) 1. Voor 
wie de stad Karl Marx Stadt niet in de atlas zou kunnen 
vinden zij opgemerkt dat deze voorheen Chemnitz heette. 
Deze zegels worden zonder gom verkocht. Ze zijn, inclusief 
het stempel, alleen gedrukt voor de verkoop aan verzame
laars en in een verzameling „post"-zegels horen deze dus 
niet meer thuis. 

Ten slotte bestaan er nog herkenbaar valse zegels met vals 
stempel. Ik noem hiervan allereerst de serie „5 Jaren Plan" 
in offsetdruk. De echte zegels zijn te herkennen aan de A 
van Demokratische die onder de H van Deutsche staat; bij 
de valse staat de A onder de E. Dit zijn dus herdrukken 
die eveneens in een „post"zegelverzameling niet thuishoren. 
Ook van de zwarte „Innendienst"-zegels bestaat een nadruk-
serie, die te herkennen is aan de zeer onregelmatige tanding. 

Volledigheidshalve merken we nog even op dat bij de 
zogenaamde „ZKD"-zegels nog een variant voorkomt, ge
stempeld „Ungültig". Dit stempel heeft dus niet eens meer 
de pretentie op een postaal vernietigipgsstempel te lijken. 

Vele lezers zullen zich wel afvragen hoe zit het nu met 
de waarde van deze Produkten. Yvert doet net of zijn neus 
bloedt en praat er niet over, maar Michel zegt ronduit „De 
noteringen in de tweede kolom gelden bij alle zegels van de 

oostelijke landen van ongeveer 1950 af voor stukken met 
„Gefälligkeitsstempel" (een mooi woord voor een lelijke 
zaak) „Echt gebruikte zegels of zegels op brief dienen hoger 
genoteerd te worden". Hoeveel het soms schelen kan zien 
we in de MüUer-Duitsland-speciaalcatalogus. In de achtste 
oplage daarvan staat de serie zwarte dienstzegels met „Mas
senentwertung" voor D. Mk. 1,50 genoteerd. Doch de 70 Pf. 
echt gebruikt alleen wordt al op D. Mk. 10,— gesteld. En 
„op brief" staat er „Liebhaberpreis"-

We zijn altijd geneigd een „mooi kopvrij gestempelde"-
zegel de voorkeur te geven. Doet u dat bij de D.D.R.-zegels 
niet: een zegel met een machinestempel vlag is zeker echt 
gebruikt en dus als verzamelobject interessanter. En weekt 
u zegels met een gelegenheidsstempel beslist niet af, want 
daarna is het verschil met het „exportgoed", dat precies dat
zelfde stempel draagt, niet meer te onderkennen. 

Fl. 

^ 7«g dm Briefitarke 1954 op »cht ae/op*n kaai^ 
en m»t YOII» gom uH d» ,^xporfparfii". 

Verbetering: 
In het artikel Plaatjes of postzegels van 

C. de Wit, staat op bladzijde 9 van het janu
arinummer in de vierde alinea boven de 
eerste afbeelding in de tekst: abusievelijk 
postkantoor „Berlin WS". Dit moet zijn: 
..Berlin W 8", zoals men op bijgaande af
beelding kan zien. 

O' |24l054-16i 

Ons uniek bezit 

Het kostbaarste bezit van een filatelist vormen zijn post
zegels en het liefste bezit van een bibliofiel zijn boeken. 
Een combinatie van deze beide moet zeldzaam zijn, maar 
sinds zaterdag 5 januari ken ik er ten minste zes: de leden 
van de bibliotheekcommissie van de Bond, die onder leiding 
van de bondsbibliothecaris, de heer H. L. J. Weidema, in 
Arnhem, een van hun vergaderingen hielden. De andere 
heren: G. A. de Bosch Kemper, J. S. Millaard, Dr. E. A. M. 
Speijer en A. S. Stempher. De adviseur van dit college, 
de gemeente-archivaris Schaap is geen filatelist en al
leen maar bezeten van boeken. Hun gemeenschappelijke toe
wijding heeft een unieke verzameling filatelistische boeken 
opgeleverd, waarop wij allemaal trots kunnen zijn. Die uit
spraak is niet van mij maar van de onbetaalbare heer 
Schaap, die de bondsbibliotheek gastvrijheid verleent in de 
Gelderse boekerij. 

Ons boekenbezit staat er keurig bij, maar het dreigt waar
deloos te worden. Wie iets unieks bezit is verplicht zijn goed 
zodanig te beheren, dat de waarde gestadig toeneemt. Van 
die waarheid als een koe zijn de leden van de commissie 
overtuigd en voorzover zij mochten twijfelen, dan is daar nog 
altijd de buitenstaander, de heer Schaap, om hen uit de 
droom te helpen. Hij houdt niet op te betogen dat aan een 
bibliotheek gebouwd moet worden wil het boekenbezit „bij" 
blijven. Het bedrag dat daarvoor op de jaarlijkse begroting 
van de bond kan worden uitgetrokken is beslist ontoerei
kend. Niettemin moet het een erezaak worden van alle ware 
filatelisten om de bibliotheek in stand te houden. Wij zul
len met man en macht meer geld voor de boekerij moeten 
opbrengen om te voorkomen dat aan de volgende generatie 
verzamelaars een waardeloos bezit wordt nagelaten. 

De belangstelling voor de bibliotheek is gelukkig groeiend 
en het aantal uitleningen is vorig jaar flink toegenomen. 
Bij dat verheugende verschijnsel past wat meer offervaar
digheid. Niet alleen de gebruikers, maar ook de .stille ven
noten" moeten beseffen dat de postzegels aan waarde win
nen als onze beste leden in staat zijn gedegen studies te 
maken. Voor die schone zaak roep ik, namens de biblio
theekcommissie, u aller medewerking 4n. 

A. BOERMA. 
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VERENIGDE NATIES 
Afbeelding van de zegel die op 4 2 63 verschijnt ter 

gelegenheid van de opening van de conferentie voor 
toepassing van wetenschap en techniek ten behoeve van 
minder ontwikkelde gebieden Zegel geeft embleem van 
deze conferentie (UNSCAT) m Geneve 

NATIONS UNIES l i ^  ^H 

OEliEAHHEHHblE H A I I H I 

Devalopment through 
Science and Technology 

UNTEA zegels Nieuw Guinea zijn bij de V N ver 
knjgbaar in een verhouding van i op 10 ten opzichte 
van normaal bestelde V N zegels 

V.N. ZWITSERLAND 
4 2 63 UNSCAT conferentie 

50 r blauw en rood Embleem UNSCAT 
2 — f purper en geelgroen Liggende figuur en em 
bleem 

EUROPA 
ALBANIË 

Januari 63 Eeuwfeest stichting internationale Rode 
Kruis i ^ 2Y2 6 en 10 1 Rood kruis portret Henn 
Dunant in wereldbol en verpleegster Zegels ook beperkt 
ongetand verkrijgbaar 

15 I 63 Vijf en veertig jaar oktober revolutie 
5 en IG 1 afbeelding met bekend 

BULGARIJE 
8 12 62 Tweehonderd jaar Slavisch Bulgaarse taai 

2 st olijfgroen en zwart Omslag yan boek 
5 st steenrood en bruinzwart Portret van Paissi boek 

schrijvend 

DUITSLAND (OOST) 
28 12 62 Ruimtevaart 

5 10 15 2o 25 30 40 en 50 pf De zes zegels te zamen 
vormen een blok waarop aarde planeten ruimtevaar 
tuigen ruimtevaarders honden enzovoort zijn afge 
beeld Oplage is ook nog beperkt 

2 I 63 Uitbreiding gebruikssene 
25 pf groenblauw 30 pf lichtrood 40 pf blauwviolet 
Portret Walter Ulbricht 

2 I 63 Honderdste geboortedag stichter moderne 
Olympische Spelen 

IDDR 20I 

1 ALTIU^:!^! 

IDDR 251 
20 pf rood en grijs Portret Pierre de Coubertin 
25 pf blauw en geel Stadion en Olympische ringen 

(Laatste zegel beperkte oplage) 
15 I 63 Zesde partijdag communisten 

10 pf zwart rood oker en geel Vlag met portretten 
van Marx Engels en Lenin 

DUITSLAND (WEST) 
9 2 63 Einde hulpverlening door CRALOG en 

CARE 
20 pf rood Man overhandigfpakket aan vrouwenkind 

FINLAND 
15 2 63 Nieuwe waarde aanduidingen voor bestaan 

de zegels 
o 15 en o 25 m Leeuwentype 
0 45 m Vliegtuig 
1 25 m Kasteel van Turku 

21 3 63 Wereldactie tegen honger 
o 40 m Moeder met kmd en embleem F A O (Food 

and Agricultural Organisation — Voedsel en 
Landbouworganisatie van de V N ) 

>■■■■■■■■■»» ■ ■ ■ « « « V 
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21 4 63 Dag van de Postzegel 
40 p Parlementsgebouw van Helsinki 

FRANKRIJK 
14 I 63 Nieuwe gebruikszegel 

o 10 NF blauw geel en rood Wapen van Troyes 
28 1 63 Record diepzeeduiken 

o 30 NF Afbeelding van onderzoekvaartuig Archi 
mede 

11 2 63 Bloemententoonstelling 1963 in Nantes 
o 30 NF rood blauw en groen Kasteel omgeven door 

bloemen 
25 2 63 Beroemde persoonlijkheden 

^ ï RIPUBUQüL ^ 
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AMÏOT 

pacaueu out «HANCA itn 

won cup van 

o 20 plus o 10 F Jacques Amyot (1513 1593) 
o 30 plus o 10 F Pierre de Marivaux (1688 1763) 
o 50 plus o 20 F Jacques Daviel (1693 1762) 
Toeslag bestemd voor Franse Rode Kruis 

HONGARIJE 
18 II 62 Voetbalclub Vagas 

Centraal Europa 
2 plus 1 f Cup en voetbal (zegel getand en opcetand) 

28 12 62 Motor en automobielsport 
20 f Motorrenner met beschermkappen 

Wedstrijd motor met zijspan 
Motorrenner in sprong 
Motorrenner in bocht 

F Motorrijder voor start 
F Rijder op normale motor 
F Normale motor met zijspan 
F Skelter 
F Raceauto in bocht 

30 f 
40 f 
60 f 

I 70 

MONACO 
In april mei zal de volgende groep zegels uitgegeven 

worden Serie Charter voor het kmd 
o 05 NF Kinderen spelen in kring 
o 10 NF Vogel brengt voedsel naar jongen in nest 
o 15 NF Kinderen op schalen van weegschaal 
o 20 NF Zon schijnt op kinderen uit verschillende 

werelddelen 
o 25 NF Moeder en kind 
o 50 NF Kindertekening van huis met kind 
0 95 NF Negermoeder met kind 
1 00 NF Afbeeldingen van prins Albert en prinses 

Carotine van Monaco 
Alle zegels dragen het V N embleem 

Eeuwfeest Rode Kruis 

0 50 NF Allegorische voorstelling Rode Kruis 
1 00 NF Portretten Dunant Moynier en Dufour 

Grote Europa pnjs voor automobielen 
o 50 NF Autorenners in Monte Carlo en kaart Europa 

Lions club van Monaco bestaat een jaar 
o 50 NF Embleem Lions clubs 

Eeuwfeest eerste internationale postconferentie 
o so NF Allegorie op het thema van deze conferentie 

Eerste televisieverbinding Europa Amerika 
0 50 NF Aardbol en Telstar 

Tweeéndertigste Rallye van Monte Carlo 
1 00 NF Kaart met route van Warschau naar Mont 

Carlo 
Stnjd tegen de honger 

I 00 NF Duif met korenaar bij nest jongen 
Eenentwintigste concilie 

I 00 N F Duif wereldbol kruis en kerken 

NOORWEGEN 
Honderdvijftigste geboortedag van Camil 23 I 63 

la CoUett 
50 o rood en 90 o blauw Portret van Camilla CoUett 

POLEN 
3 12 62 Hondertwintigste geboortedag Maria Ko 

nopnicka sprookjesschrijfster Scènes uit sprookje Van 
de dwerg en de wees Marysia 
40 g Kabouter schrijft in boek 

•^40 

iH)L^lv\ 
60 g Vos in gesprek met kabouter 
I 50 zl Kabouter dirigeert voor kikvors 
1 55 zl Keuken van de kabouter met kok 
2 50 zl Fluitconcert 
3 40 zl Kabouter in hand van meisje Marysia 

31 1 63 Eeuwfeest januari opstand 
60 g rood zwart en blauw Portret van Romuald 

Traugutt 
25 2 63 Wereldactie tegen honger 
40 g Tractor korenaren en embleem F A O 
60 g Man met schoffel bloeiwijze en embleem 

2 50 z Tractor in rijstveld rijstplant en embleem 
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PORTUGAL 
52'63. Voetbaloverwinning van Benfica. 

I en 4,30 e. Europacup en embleem Benfica. 

ROEMENIË 
711'62. Vijfenveertig jaar oktoberrevolutie. 

55 b. Portret van Lenin en vlag plus schip ,,Aurora". 
i5 i i  '62. Dag van de Postzegel. 

55 b. Reproduktie schilderij van Szatmary. 
45 b. aanhangsel. Oude zegel op brief. 

2011'62 . Verschillende diersoorten. 
20 b. blauw en lichtgrijs. Rasa Tigaie. 
40 b. groenblauw, geel en geelbruin. Rasa Merinos. 
55 b. grijsgroen, bruin en geel. Rasa Baltata Romi

neasca. 
I,— 1. grijs, geel en bruin. Rasa Marele Alb. 
1.35 1 groen, bruin en grijs. Rasa Rosia de lapte. 
1,55 1. roodbruin, donkerbruin en grijs. Rasa Bruna. 
1,75 1. blauw, bruin en geel. Rasa Laniras. 

30i2'62. Vijftien jaar Volksrepubliek. 
1,55 1. blauw met staatswapen in zes kleuren. Land

bouwcombine en fabriek. 

SAN MARINO 
ioi '63. Serie oude schepen. 
1 1. Oud Egyptisch schip. 
2 1. Grieks schip vijfde eeuw. 
3 1. Romeins roei en zeilschip eerste eeuw. 
4 1. Viking zeilschip tiende eeuw. 
5 1. Zeilschip ,,Santa Maria" 1492. 

10 1. Zeilschip 1550. 
30 1. Galeizeilschip 1600. 
60 1. Engels schip ,.Sovereign" 1637. 
70 1. Deense driemaster 1750. 

115 1. Fregat 1850. 

SOVJETUNIE 
20i2'62. Nieuwjaarszegel ongetand. 

4 k. Duif, wereldbol, en soort kerstboom. 
22i2'62. Dezelfde zegel, maar nu getand. 
22i2'62. Stichter van de Sovjetlandbouwchemie. 

4 k. Portret van D. V. Prjanishnikov. 
26i2'62. Vogels van de SovjetUnie. 

3, 4, 6, 10 en 16 k. Diverse vogels. 
26i2'62. Vierde congres Internationale Federatie 

van het Verzet. 
4 en 6 k. Embleem en twee in elkaar grijpende handen. 

28i2'62. Beslissingen van het partijcongres. 
Zegels ir twee gedeelten, links illustratie en rechts tekst. 
4 k. Landmeten en bouwwerken, industrie. 
4 k. Boerin met landbouwprodukten en vee. 
4 k. Transport: spoor, boot en vliegtuig. 
4 k. Metallurgie: ertswinning en raffinage. 
4 k. Elektrotechnische industrie: relaiskast, televisie, 

telefoon. 
4 k. Landbouwmechanisatie: landbouwmachines en 

"Produkten. 
3oi2'62. Twintig jaar Franse luchtmacht eenheid 

NormandyNeman. 
6 k. (luchtpost). Vliegtuig, wapen en Sovjetster. 

30i2'62. Veertig jaar spaarbanken in de Sovjet
Unie. 
4 en 6 k. Landkaart en spaarbankboekje. 

30i2'62. Bouwwerken van het communisme. 
4 k. Gebouwen Rustovskyfabrieken. 
4 k. Waterkrachtstation Bratskaya. 
4 k. Waterkrachtstation Volzhskaya. 

3012'62. Hoofdsteden autonome Sovjetrepu
blieken (ASSR). 
4 k. Kizil, hoofdstad Tuvinian ASSR. 
4 k. Saranst, hoofdstad Mordovian ASSR. 

3oi2'62. Nationale klederdrachten. 
3 k. Klederdracht van Letland. 

SPANJE 
612'62 . Kerstzegel. 

I p. grijsbrum. Geboorte van Christus naar beeldhouw
werk van Pascual de Mena (17071784). 

1012'62. Vervolg wapenserie. 
5 p. Wapen van Castellon de la Plana. 

i6i '63. Vervolg wapenserie. 
5 p. Wapen van Ciudad Real. 

ig2'63. Vervolg wapenserie. 
5 p. Wapen van Cordoba. 

ï83'63. Vervolg wapenserie. 
5 p. Wapen van La Coruna. 

25 I  '63. Negentienhonderdste verjaardag aan 
komst van St. Johannes in Spanje. 
I p. afbeelding nog niet bekend. 

252'63,+Serie klooster van Pöblet. 
25 c. Gezicht op tuinen en binnenplaats. 
I,— p. Graf van een koning. 
3,— p. Luchtopname van klooster. 
5,— p. Gewelf op binnenplaats. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
1512 '62. Insektenserie. 

20 h. Galosoma Sycophanta (L). 
30 h. Pyrochroa coccinea (L), 
60 h. Lucanus cervus (L.). ^ 
I,— k. Dytiscus Marginalis (L). 
1,60 k. Rosalia Alpina (L). 
2,— k, Carabus intricatus (L). 

Januari '63. Sportserie. 
30 h. zwart en groen. Tafeltennisspeelster, 
(3O h. zwart en oranje^geel. Wielrenner. 
jjO h. zwart en blauW. Skiloper. 
j , — . zwart en violet. Motorrenner, 
j ,20 k. zwart en bruin. Gewichtheffer, 

,60 k. zwart en rood. Hordenloper. 

mmm 
TURKIJE 

i3 i  '63. Honderd jaar Turkse postzegels. 
10 k. geel, bruin en zwart. Afbeelding eerste post

zegel 20 p. 
30 k. licht en donker violet en zwart. Zegel i k. 
40 k. lichtblauw, donkerblauw en zwart. Zegel 2 k. 
75 k. rose, steenrood en zwart. Zegel 5 k. 

VATICAAN 
4 12  '62. Kerstzegels. 

10, 15 en 90 1. Kerstgroep uit Ethiopië. 

IJSLAND 
202'63. Eeuwfeest Nationaal Museum. 

4,— k. bruin. Portret stichter Sigurdur Gudmundsson. 

ISLAND 55 

5,50 k. Fragment houtsnede op kerkdeur Valpjof
stadur. 

ZWEDEN 
15 2  '63. Wereldkampioenschappen ijshockey. 

25 ö. groen (drie tandingen) en 1,70 k, blauw. I js
hockeyer in actie. 

ZWITSERLAND 
42'63. Nieuwe gebruikszegels, gebouwen. 

1,30 f. geelbruin op violet papier, gebouw in Wald
leuten bij Biel. 

1,70 f. violet op violet papier. Kloosterkerk Ein
siedeln. 

2,20 f. donkergroen op groen papier. Kloosterkerk 
Einsiedeln, 

2,80 f. oranjerood op chamois papier. Kerk in Bellin
zona. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

29ii '62. Dag van de Meteorologie. 
50 en 100 p. Twee verschillende raketten en hemel
lichaam. Getand en ongetand. 

Ook blokje met gelijke zegel in waarde 5,— Af. 

ALGERIJE 
i  i i  '62 . Toeslagzegels voor oorlogswezen. 

I plus 9 f. Algerijnse vlag en kaart Afrika met Moorse 
boog. 

ARGENTINIË 
29i2'62. Serie voor het kind, inlandse vogels. 

4 plus 2 p. Calandria. 
12 plus 6 p. Chingolo. 

^f^k 

}:J 
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BOEROENDI 
1012'62. Anti malariazegels. 

8 en 50 fr. van serie onafhankelijkheid met opdruk anti
malariaembleem. 

BOLIVIË 
December '62. Dag van de natie, Spaanse ont 

dekkers. 
600 b. Alonzo de Mendoza. 

1200 b. Pedro de la Gasca. 

BRAZILIË 
2611'62. Tiende verjaardag bank voor economische 

ontwikkeling. 
10 er. Schoorsteen en tandwiel, vormen getal 10. 

27i2'62. Vijftigste sterfdag Quentino Bocayuva. 
8 er. Portret van deze ,,patriarch van de republiek en 

.prins van. de journalisten". 

92'63. 
CAMEROEN 

Serie , , T e l s t a r " . 

'mK«rMiiuji?'6 »wiats ana liuignu^miŝ ?. 

1. 2, 3, 25 en 100 f. Globe waarop Cameroen extra 
aangegeven met Telstar er boven. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
24i2'62. Cup van de tropen. 

100 f. Hardloper met vlam en tak en Olympische ringen 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
i  i  '63 . Vierde verjaardag Cubaanse revolutie. 

4 f. Gedenkzuil en mannelijke en vrouwelijke soldaat. 
4 f. Tank op voetstuk. 
8 f. Volksmassa met vaandels. 
8 f. Andere volksmassa ook met vaandels. 

10 f. Baardige soldaat met geweer. 
10 f. Vlag en Portret Castro (nummers 320325). 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
r4i '63. Nieuwe gebruikszegels. 

0,03, 0,80, 1,00 en 4,00. Toren van Chü Kwang. 

CONGO (LEOPOLDSTAD) 
28i'63. Eerste deelneming van Congo aan U.P.U.

congres. 
2, 4, 7 en 20 f. Wapen, wereldbol, vliegtuig en boot. 

COSTA RICA 
112'62. Toeslagserie voor kinderdorp. 

5 c. Portret aartsbisschop van San José. 
5 c. Maagd Maria met kind. 
5 c. Harpspelende engel uit Vaticaanse Pïnakotheek. 
5 c. Kinderkopje van Rubens. 

EGYPTE 
21'63. Dag van de Postzegel. 

20 plus ro m. Embleem F. I .P . Zegel vierkant, op 
punt staand. 

40 plus 20 m. Afbeelding van 5 p. zegel uit 1866. 
Driehoekige zegel. 

40 plus 20 m. Zegel van 10 p. uit 1866, driehoekig 
formaat. 

ETHIOPIË 
I I  '63. Telecommunicatie serie. 
W ^ ^ ^ V ^ P W W W « 

10 c. Kaart van het land, wapen en portret keizer. 
50 c. Zendmast, wapenen portret. 
60 c. Telefoondraden, opgaande zon en wapen plus 

portret. 

FIDZJI EILANDEN 
i2'63. Koninklijk bezoek. 

Opdruk op definitieve zegels van 3 d. en i sh. 3 d. 
„Royal Visit 1963". 

FILIPPIJNEN 
23i'63. Verjaardag eerste Filippijnse republiek. 

I p. Portret Emilio Jacinto. 

GUINEA 
22i2'62. Koppen van vogels. 

0,30, 3,— en 50,— f, BelearJca pavonina. 
0,50, 10,— en 75,— f. Psittacus erythacus. 
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I , — en 20 ,— f Bucorvus 
1,50 en 2 5 , — f. Pla tu lea leucorodia 
2 , — en 4 0 , — f. Pera thopius ecauda tus 

I N D I A 
2212 '62 Vijfenzeventigste verjaardag Shrinivasa 

Ramanu jan 
15 n p Por t r e t v a n deze beroemde mathemat icus 

17 I '63 Honderds te geboortedag Swam Viveka
nanda 
15 np Por t re t van deze Indische geleerde 

I N D O N E S I A 
20 i2  ' 62 Weidad ighe idsene met bloemen 

R 6 + R 1,50 Paphioped i lum praestans 
R . 3 + R I , — Dendrob ium phalaenopsis 
R 1^50 + R 0,50 Phalaenopsis amabi l i s 
R I , 1 R 0,50 Vanda tr icolor 

I R A N ( P E R Z I Ê ) 
I>ecember '62 Tweede pet ro leumsymposium 

6 en 14 r K a a r t van Iraï i in cirkel 

I S R A Ë L 
Gebruiksserie luchtpos t Israelische vogels 

0,55 l£ Chlamydot i s undu la t a 
0,70 1£ Otus scops 
1^00 l£ Ardea purpurea 

I V O O R K U S T 
261 '63 J a a r b e u r s van Bouaké 

50 f Wapen van de stad en katoensymbolen 

O I E P W B 

rniiniiriiiiiin J ' . JLj 

J A P A N 
1512 *62 Nieuwjaarszegel 

5 y Konijn ui t dierenspel 
I I i  ' 6 3 Nat iona le park Ishizuchi 

10 y . Gezicht op park met berg en wolken. 

K O E W E I T 
i 5  i 2  ' 6 2 Tweehonderd j aa r Subahdynas t ie 

8, 20, 45 en 75 f Oliebronnen m tandwiel kameelkara
v a a n , pa lmen en modern gebouw 

i  i  ' 6 3 Serie zegels nieuwe grondwet 
4, 8, 20, 4 5 , 75 en 90 f Afbeelding nog nie t bekend 

K O R E A ( N O O R D  ) 
3 io '62 Verkiezing afgevaardigden 

10 j Arbeider m e t stembriefje 
10 j Fami l i e met vlag Korea 

3011 '62 Plan ten en medische kruiden 
5 j Pen tac t ina rupicola 

ro j Echmosophora koreensis 
10 j Codonopsis sylvestr is 
10 j Rheum coreanum 

K O R E A ( Z U I D  ) 
1112*62 Tiende verjaardag toetreding to t ICAO 

4 w Embleem ICAO, namen deelnemende landen en 
vl iegtuig 

28 i2  ' 62 Eers te economische vijfjarenplan 
4 w Elektr ische le idingen en omvormer 
4 w Cijfer , , 5 " , rus tveld en bevloei ingsdam 

31 12 '62 Aanvul lende waarden gebruikszegels 
0,20 w Hond 
0,50 w Beeld van medi terende godheid 
5 , — w W a t e r v a l in vorm van draak 

L A O S 
i 5  i i  ' 6 2 Postzegel tentoonstel l rng in Vient iane 

0,50 k Moderne post t re in en au to 
0,70 k Dag van de Postzegel 
1 ■— k Antiek postvervoer , boodschapper van de 

koning 
1,50 k I d e m , het t ranspor t 

L I B A N O N 
2 3  I I  ' 6 2 Negent iende verjaardag onafhankelijk

heid 
25 p rood en blauw 
25 p rood en v i o l e t , 
25 p rood en groen 

Sabel s l aa t ke t t ing in tweeën 

L I B I Ë 
2 5  i i  ' 6 3 Inwijding nieuwe pijpleiding en haven 

15 m groen en violet 
50 m bronsgroen en roodbruin 

Oliedruppel waar in minare t , koepel en pa lm 
i  i  ' 6 3 Honderd j a a r Rode Kruis 

10 m rood, b lauw en rose 
15 m rood, blauw en l icht en donkergrijs , 
20 m rood, b l a u w , grijs en oker 

Rode ha lve maan om wereldbol 

M A L A D I V E N E I L A N D E N 
22 '63 Serie t ropische vissen in driehoeksformaat 

in gelijke waarden samengedrukt 
2 L, 3 L en 5 L, paa r s , geel en blauw Pugopl i tes 

Diacen thus 

10 L en 25 L geel , wit en zwart Zanclus Canescens 
50 L rood en zwart en l ichtgroen Holocentrus Diadema 
I R b lauw, geel, zwart en wit Acanthurus Leucos 
t e mon 
5 R zwar t , rood , geel en wit Chaetodon Lunula 

Ieder ontwerp toont een kikvorsman met onder 
wateru i t rus t ing en het wapen van de Maladiven 

M A L I 
24 12 '62 Sol idar i te i t met Algerijnse volk 

25 plus 5 f Soldaat beschermt moeder en kind 
25 2 '6^ Zoologisch cent rum Sotuba 

R^PIBUQIEDIMAU 

CE BECKEKCHI 
^OCJCHNIOUI 

25 f Koeiekop, kuikens en chemische ins t rumenten 
200 f Dito in andere opste l l ing en tekening 

21 3'63 Wereldact ie tegen de honger 
25 en 45 f Ploegende t rac tor en wereldbol met korenaren 

N I G E R 
1812 '62 Vierde verjaardag onafhankelijkheid 

25 f Por t re t van president D i o n Haman i en kaar t 
Afrika 

N I G E R I A 
Janua r i 1963 Ruimtevaar t se r ie Twee waarden 

6 d en 1/ ^ d Afbeelding nog nie t bekend 

N O R F O L K E I L A N D E N 
19II '62 Kerstzegel 

5 d Gelijk aan de op 17 10 uitgegeven zegel in Austral ië 
252 '63 Nieuwe gebruikszegel 

11 d Trompetv i s 

P A N A M A ( K A N A A L Z O N E ) 
71 '63 Nieuwe gebruikszegel 

8 c Wereldbol met westelijk halfrond en gevleugeld 
, ,Air M a i l " 

P A R A G U A Y 
December '62 Weer een , , E u r o p a "  s e r i e ! ' 

4 en 36 g Europa emj>leem Zegels getand en onge tand , 
blokjes ook getand en onge tand , bovendien beperkte 
oplage 

December '62 Serie planeten in de ru imte 
10, 20, 25 , 30 en 50 c Zon en planeten 
12 ,45 36 en 50 g Zon, p lane ten en rake t 
Zegels getand en ongetand en blokjes 

P E R U 
Gebruikszegels worden herdruk t in gewijzigde kleuren 

0,20 s rood Peruaanse l ama 
0,30 s blauwzwar t H a v e n Matarani 
0,40 s oranje Kanonneerboot Maranon 
0,50 s donker blauwgroen Maisterrassen bij Cuzco 
0,60 s donker olijf Tacna hotel 
I , — s karmijn Ruïnes fort Paramonga 

Luchtpostzegels 
1,30 s geel Guano vogel 
1,50 donker violet Unidad Vesinal , voorstad van Lima 
1,80 s viole tb lauw Spoorlijn bij Matarani 
3 , — s purper Embleem provincie Tumbes 
4,30 s zalrakleur Zonneobse rva tonum bij Macchu 

Picchu 
5 ,— s olijfbruin De Inca Garcilaso de la Viga 

P O R T U G E S E K O L O N I Ë N 
G U I N E A 

I I i 2  ' 62 Slangen serie 
0,20 e Naja nigricollis 
0,35 e Python sebae 
0,70 e Disphol idus typus 
0,80 e Dendroaspis vi r id is 
1,50 e Grayia smyth i i 
2 00 e Causus rhombea tus 
2,50 e Ph i lo thamnus i r regular is . 
3,50 e Boaedon h n e a t u s 
4 , — e Lycoph idmm semic in tum. 
5 , — e Bit i s Lachest is 

15 e Psammophi s elegans 
20 e Dasypel t i s scaber 

M O Z A M B I Q U E 
31 i 2  ' 62 Serie luchtpostzegels 

1,50 e Petroleumraffinaderij en vl ieg tu ig . 
2 ,— e Salazar lyceum 
3,50 e Haven Lourengo Marques 
4,50 e Stuwdam Salazar 
5 ,— e Brug Trigo de Morais 
20,— e Brug Mariel lo Caetano 

R I O E K I O E E I L A N D E N 
ï 5  i  * 6 3 . Dag der Meerderjarigheid (20 jaar ) 

3 cents , goud, zwart en blauw Jonge man en vrouw 

R O E A N D A 
28 i  ' 6 3 Toela t ing Roeanda als V N lid Opdruk 

op zegels , ,Technische samenwerk ing , Vver t 217 en 218 

sYi en öYz i op 217 en 10 en 20 f op 218 , .Admiss ion 
ä r o . N u " 1891962" 

S A I N T P I E R R E E T M I Q U E L O N 
22 i i  ' 6 2 Tels ta r 

50 f Telstar boven aardbol 

S A L V A D O R (EL) 
December '62 Derde Centraalamerikaanse in 

dustr ië le tentoonste l l ing 
Opdruk , , I I I Exposicion Industr ia l Centroamericana 
Diciembre de 1 9 6 2 " op de zegels Yvert 600, 6 4 1 , 623 
en L P 165 

S Y R I Ë 
14 12 '62 Verkiezing president republ iek 

12 V2 en 50 p Por t re t van Dr Nazem El Koudst 
(geboren 1905). 

T H A I L A N D 
24 10 62 Dag van de V N 

50 s Kaar t Z O Aziè en V N embleem 
i  i i  ' 6 2 Vijftigste verjaardag tentoonstel l ing werk

s tukken van s tudenten 

T O G O 
i 2  i  ' 6 3 , .Postzegels op pos tzege l s " ter gelegenJ» 

held van een posta le herdenking Zeven waarden met 
verschil lende, nog nie t bekende afbeeldingen 

T S J A A D 
6 2 '63 Vogels op rietstengels 

250 f luchtpos t Cory thomis Cristata 

U R U G U A Y 
5 12 '62 Vogelsene 

20, 45 en 90 c , 1,20 en 1,40 p Afbeeldingen nog nie t 
bekend 

V E N E Z U E L A 
30 11 '62 Nat iona le sportwedstrijden in Caracas . 

5 c groen, Kogelstoter 
10 e roodli l la Voetbal lers met bal 
25 c donkerblauw Zwemster 
Luchtpost 
40 c blauwviolet Wielrenners 
75 c oranjebruin Cricketspeler 
85 e bruin l i l la Handbalspeels ter 

Ook twee blokjes met de drie zegels gewone post en 
de drie z e g ^ s luchtpos t ongetand 

V E R E N I G D E S T A T E N V A N A M E R I K A 
Kerstzegel (de eerste van de U S A was z o ' n succes, 

dat de oplage van 350 miljoen snel was ui tverkocht 
Totale oplage is nu een miljard zegels ' ' ' 

9 I '63 Wieuwe gebruikszegel 
5 c rood, wit en blauw Vlag U S A en Capitool* 
gebouw 

V I E T N A M ( N O O R D  ) 
8 12 '62 Dubbele vlucht van Nikolajev en Popo

vitsj 
12 xu Popovits j m zijn ruimtecabine 
20 xu Nikolajev m zijn ruimtecabine 
30 xu Lancering van de twee ru imtevaar tu igen 

Ook beperkte serie ongetande zegels 

V I E T N A M ( Z U I D  ) 
3 i  ' 63 Tweeënzestigste verjaardag president 

0,60 en 1,— d Gougah waterval en bij Dala t 

Z U I D P O O L G E B I E D ( B R I T S  ) 
I 2 '63 Nieuwe gebruiksserie 

J4 d Motorschip Kista Dan in zuidpoolgebied 
1 d Sk i ' s en ijszeilschip 

i ^ d I J svoer tu ig met rupsbanden 
2 d Skién 

2^2 d I J s v h e g t u i g 
3 d I Jssch ip J o h n Briscoe 
4 d Kampemen t m sneeuw 
6 d Zuidpoolvaar tu ig Protector . 
9 d Slede met poolhonden 
i sh Vliegtuig met sk i ' s boven poolgebied. 
2 sh Poolhonden en poollicht 
2 sh 6 d Hel ikopter boven sneeuwlandschap 
5 sh Poolvoertuig op dubbele rupsbanden 

10 sh Poolvaar tu ig Shackleton 
£ I Kaar t zuidpoolgebied 

Alle zegels met por t re t van Koningin El izabe th 

Z U I D P O O L G E B I E D ( F R A N S ) 
i i  2  ' 6 3 Nieuwe gebruikszegels 

8 f Strijd tussen twee zeeleeuwen. 

TFRflfS AL'ÏTRAllS n AMA^TTCHTS ^R^VMSt' 

50 f Pinguïns en nest met jongen 
50 f Tels tar boven gedeelte van globe 

Voor het verstrekken v a r inl icht ingen en/of i l lus t ra 
ties d a n k e r wij , naas t de verschillende pos t admin i 
s t ra t ies de heren W J Caspers in Tr ipo l i , Louis Ejail 
in Beirouth , M van Everdingen in Abadan en T Wieg
man m Enschede 

Voor in l icht ingen en/of afbeeldingen — speciaal van 
Spanje , Midden en Zuidamerikaanse en Aziat ische 
landen — die de ac tua l i t e i t van deze rubr iek kunnen 
vergroten, houden wij ons van har t e aanbevolen 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

K A N D I D A A T - L I D 
Als lid van de Bond heeft zich laten voorhangen de af

deling Filatelie van de Personeelsvereniging „Thomassen 
en Prijver", „De Blikboys" te Deventer. De statuten zijn ko
ninklijk goedgekeurd bij besluit van 24 juli 1956 nummer 
57 en 12 juli 1957 nummer 67. Deze statuten en ook het huis
houdelijk reglement van de afdeling Filatelie bevatten geen 
bepalingen die in strijd zijn met de statuten en het huis
houdelijk reglement van de Bond. Secretaresse is mejuf
frouw M. E. Th. von Pickartz. Het aantal leden in Deven
ter en Oss samen bedraagt ongeveer 47. 

Volgens artikel 5 van de statuten van de Bond kan het 
bestuur de vereniging aannemen, ingeval binnen drie maan
den geen bezwaren tegen aanneming bij het bestuur zijn 
binnengekomen. 

AANNEMING ALS BONDSLID 
Wij publiceerden dat volgende postzegelverenigingen zich 

voor de Bond hebben laten voorhangen: 
Philatelistenvereniging „Hoogezand-Sappemeer". 
Personeelsvereniging Vredestein, afdeling Filatelie te Loos
duinen. 

Zoals te verwachten was zijn geen bezwaren tegen deze 
aanmeldingen binnen gekomen en het Bondsbestuur heeft 
dan ook in zijn laatste vergadering deze beide kandidaten 
als Bondslid aangenomen. 

Wij verheugen ons van harte over deze nieuwe aanwinst 
en heten beide nieuwe leden dan ook van harte welkom in 
onze kring. 

RUIL MET HET BUITENLAND 
Bij het Bondssecretariaat zijn weer een aantal vragen voor 

een ruilrelatie in Nederland binnengekomen. De aanvragen 
zijn uit Tsjechoslowakije; Polen; Brazilië; U.S.A.; Nieuw-
Zeeland; Joegoslavië; D.D.R. Wij wijzen er op, dat de 
Bond geen enkele verantwoordelijkheid voor de betrouw-
baai-heid van deze adressen kan dragen. 

Belangstellenden gelieven hun aanvrage te richten aan ir. 
E. J. de Veer, Stooplaan 42 te Dordrecht, onder opgave van 
welke vereniging men lid is en onder bij sluiting van een 
postzegel voor antwoord. 

Over deze ruiladressen kan niet met het secretariaat 
worden gecorrespondeerd. 

Het heeft geen zin ons aanvragen te sturen voor landen, 
die wij niet hebben genoemd. De aanvragen, die bij ons 
binnen komen vermelden wij; die wij niet vermelden hebben 
wij niet. Eerste secretaris. 

MEDEDELINGEN V A N HET BONDSBESTUUR 
Van de Nederlandsche Bank N.V. is bericht ontvangen, 

dat met ingang van 1 januari 1963 een algemene vrijstel
ling van het verbod tot in- en uitvoer van postzegels is ver
leend bij Deviezenbekendmaking 1/63. 

„Gelet op het bepaalde in het Deviezenbesluit 1945 ver
lenen wij mits deze een Algemene Vergunning tot het be
schikken over postzegels, met dien verstande dat de even
tueel daaruit voortvloeiende betalingen tussen ingezetenen 
en niet-ingezetenen dienen te geschieden overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3 c.q. 5 van Deviezenbekendma
king 1/63. 

Op de formulieren A respectievelijk B welke ter zake van 
hogerbedoelde betalingen aan de banken moeten worden 
overlegd, dienen het nummer van deze vergunning 
en de code 5149 (bij aankoop) dan wel 5199 (bij verkoop) te 
worden vermeld". 

Met betrekking tot Televisie en Filatelie heeft de heer 
K. Rol, produktieleider van de gevarieerde programma's 
van de N.C.R.V. naar aanleiding van het Bondsschrijven 
het volgende doen weten: „De keuze van de onderwerpen 
haakt in op actuele gebeurtenissen, herdenkingen enzo
voort. De opzet van „Onder de loep" is zoveel mogelijk 
filmbeelden, vooral geen praatrubriek. De samenstelling en 
presentatie van deze rubriek is toevertrouwd aan de heer 
J. J. M. Kiggen. Wanneer in toekomstige uitzendingen de 
medewerking van bekende verzamelaars, leden van de 
Bond wordt gevraagd, zal daartoe tijdig contact met het 
Bondsbestuur worden opgenomen". 

De bondsvoorzitter heeft de handelarenbeker (tentoon
stellingsbeker) onlangs aan de Rotterdamsche Philatelis
ten-Vereeniging uitgereikt. 

De bibliotlieek-commissie vergaderde 5 januari 1963 te 
Arnhem; een niet onbelangrijke verhoging van het jaarbud
get wordt nodig geacht om de bibliotheek redelijk op peil 
te houden. Een extra budget zou éénmalig nodig zijn voor 
aanschaffing van een aantal belangrijke, tevens duurdere 
werken. 

OVERDRACHT TENTOONSTELUNGSWISSELBEKER 
Tijdens de huishoudelijke vergadering van de Rotter

damsche Philatelisten-Vereeniging op 17 december 1962 
heeft de Bondsvoorzitter, Drs. W. J. Bijleveld, de Tentoon-
stellingswisselbeker overhandigd. Het is de bedoeling, dat 
de vereniging die een nationale tentoonstelling organiseert, 
de wisselbeker in haar bezit houdt tot de volgende tentoon
stelling en dan aan de organiserende vereniging overdraagt. 
De namen van de gehouden tentoonstellingen worden op de 
beker gegraveerd terwijl iedere vereniging van Bondszijde 
een blijvend aandenken zal ontvangen. Wat dit zal zijn, kon 
de heer Bijleveld nog niet zeggen; het Bondsbestuur hoopt 
echter binnenkort een definitieve keus te maken. 

De Voorzitter van de R.Ph.V., de heer L. A. Donker, aan
vaardde de beker met een woord van warme dank aan het 
Bondsbestuur en sprak de verwachting uit, dat de'eerstvol
gende nationale tentoonstelling, de „Bretep 1963", een zelfde 
succes zal hebben als „Rotterdam '61" heeft gehad. 
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KORT VERSLAG V A N DE REGIONALE VERGADERING 
OP 15 DECEMBER 1962 TE ARNHEM 

Op deze regionale vergadering waren afgevaardigden 
aanwezig van de uitgenodigde verenigingen uit Arnhem en 
Warnsveld, de afdelingen Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, 
Ede-Wageningen, Nijmegen, Oosterbeek en omstreken, 
Wijchen, Zevenaar en Zutphen van „De Globe", de afdelin
gen Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Zutphen van de Ne
derlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars en de af
deling Tiel van de I.V. Philatelica, tezamen 32 vertegen
woordigers. 

Er wordt een summiere toelichting op het doel en de op
zet van de regionale vergaderingen gegeven, alsmede van 
de bondsactiviteiten. 

Uitvoerig wordt gesproken over de UNTEA-zegels; aan
vankelijk is er een groot verschil in appreciatie voor de 
tweede uitgifte van 150.000 series; na een toelichting op de 
chronologische gang van zaken naderen de uiteenlopen
de standpunten elkaar. Bezwaar blijft bestaan tegen het 
feit, dat voor het vervaardigen van deze herdrukken een 
nieuwe plaat van de 2 cent-zegel, die uit de koers was, 
nieuw is aangemaakt. 

Er bestaat grote belangstelling voor de ontwikkeling van 
het jeugdwerk, dat ten gevolge van zijn historische groei, 
ook de jeugdclubs geen deel uitmakende van een „moeder
vereniging" kan bereiken; dit wordt een algemeen fila-
telistisch belang geacht. 

In dit verband meent men in de toekomstvisie ook een 
belangrijke plaats te moeten toekennen aan de opleiding van 
jeugdleiders. Er wordt ernstig gewaarschuwd tegen een on
juist begin, tegen alles voor niets; verkeerde organisatie 
bij het begin brengt de jeugdclub in het moeras, waarin zij 
dan bijna altijd na korter of langer tijd onder gaat. Men 
vraagt voor de toekomst bundeling en samenwerking op 
filatelistisch terrein. De vrije tijdsbesteding met haar so
ciale problemen vraagt veelzijdige belangstelling, ook die 
van de filatelie. 

Het tentoonstellingswezen staat in de volle belangstelling. 
Gevraagd wordt of de Bond kaders denkt te gaan aanschaf
fen voor regionale- en verenigingstentoonstellingen; het 
rapport van de kadercommissie dient te worden afgewacht. 
Voor de „Bretep 1963" in Breda is al gebleken, dat de geo
grafische ligging een belangrijke rol speelt in de kosten. 

De ongewenste uitgiften staan in het brandpunt van de 
belangstelling; aangedrongen wordt op het inzenden van 
antwoorden op de enquête (maandblad, juni 1962). Te over
wegen ware de uitgifte van een eenvoudige catalogus met 
indeling der zegels in een niet te groot aantal rubrieken. 

De ruildagen worden van belang geacht; door er beslo
ten bijeenkomsten van te maken kan men ongewenste ele
menten uitsluiten. Aan de Bond wordt gevraagd coördine
rend op te treden, opdat geen ruildagen samenvallen. Dit 
kan alleen indien de organiserende instanties ten minste 
drie maanden van te voren haar plannen aan de Bond ken
baar maken; voor een tijdige publikatie kan dan gezorgd 
worden. 

Bij de rondvraag wordt de aandacht gevestigd op de 
Bondsuitgaven; volgt een redelijke verkoop na de verga
dering. Met f de handelaren vereniging zal contact opgeno
men worden over de mogelijkheid de nieuwe catalogus eer
der te doen verschijnen. 

Omstreeks 17.15 uur sluit de fungerend voorzitter deze 
vergadering, waarin zeer ruim van gedachten gewisseld is. 

Regionale vergadering Amsterdam, 3.XI.62 
Tot mijn spijt is verzuimd te vermelden dat ook de vereni

ging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem vertegenwoordigd 
was; hetgeen bij deze wordt hersteld. 

KORT VERSLAG V A N DE REGIONALE VERGADERING 
OP 19 JANUARI 1963 TE ROOSENDAAL 

Op deze vergadering waren slechts acht afgevaardigden 
aanwezig om met de aanwezige Bondsbestuursleden van ge
dachten te wisselen; velen werden door de barre weersom
standigheden en de zeer onregelmatige treinenloop weer
houden. 

Niettemin werd geanimeerd vergaderd en wel van 14.30 
tot ongeveer 19.00 uur. De agenda met de gebruikelijke 
punten werd geheel afgewerkt. De doelstelling van de re

gionale vergaderingen werd toegelicht en besproken. Van 
de Bondsactiviteiten werd bijzondere aandacht besteed aan 
het Bondsinformatiebureau en aan de Bondsbibliotheek; er 
was grote waardering voor de samenwerking op een zeer 
gunstige financiële basis met de Gelderse Bibliotheek te 
Arnhem. Daarnaast werd de nieuwe activiteit, de Bonds
documentatiedienst, veelzijdig belicht; reeds thans ont
wikkelt zich op basis van de doelstelling een interessant 
programma van werkzaamheden, waarvan de waarde voor 
de beoefening en studie der klassieke filatelie niet licht te 
hoog kan worden aangeslagen. 

Het tentoonstellingswezen staat ook hier in de volle he-
langstelling. De P.V. „Breda" wordt geconfronteerd met 
de problemen van een nationale tentoonstelling. Daarnaast 
wordt ook hier de behoefte gevoeld aan een reglement voor 
regionale en/of verenigingstentoonstellingen. Het kaderpro
bleem blijkt sterk afhankelijk van de geografische ligging; 
hier is het wachten op het resultaat van het onderzoek van 
de kadercommissie. 

Aangedrongen wordt op beantwoording van de vragen ge
steld in de enquête inzake de ongewenste uitgiften; verwe
zen wordt naar het juninummer van het maandblad. 

Bij de bespreking van de toekomstvisie wordt op doelge
richte bundeling der krachten aangedrongen; voor de ver
wezenlijking van eventuele plannen is opnieuw het geld een 
belangrijke factor al maakt ook de historische ontwikkeling 
in het verleden een zeer geleidelijke overgang noodzake
lijk. 

Bij de Rondvraag komen nog een tiental punten aan de 
orde; als belangrijkste resulteren hieruit een strengere le
denballotage door de verenigingen, een volledig inschake
len van het Bondsinformatiebureau, het contract Lehmann, 
filatelistische tijdschriften en ruiladressen. 

Na ruim vier uur vergaderen besloot de fungerend voor
zitter deze nuttige samenspreking. 

De tweede secretaris, 
J. J. Jonker. 

BD/ 
\ g-. // BONDSDOCUMENTATIECENTRUM 

De eerste uitgave van het BDC is uit! DE BINNEN
LANDSE POSTTARIEVEN VAN 1850 AF, door mr. W. S. 
Da Costa. Jammer genoeg is de oplage zeer beperkt, 
zodat de secretaris gaarne aanvragen van serieuze gega
digden tegemoet ziet, doch geen zekerheid kan geven of al
len inderdaad een exemplaar zullen kunnen krijgen. Prijs 
ƒ 3,—. Verkrijgbaar door overschrijving van dit bedrag op 
postgiro nummer 1078391 ten name van dn penningmeester 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
te "s-Hertogenbosch. 

Het Nederlandsch Maandblad stelde ons zijn voorraad 
oude clichés van nummer 333 (mei 1952) af ter beschikking. 
Aan de rubricering wordt gewerkt, zodat ze beschikbaar 
komen voor publikaties. Nadere inlichtingen bij de secre
taris. Daarnaast kregen we nog een voorraad clichés op 
het gebied der beeldfilatelie van mevrouw M. J. van Heerdt-
Kolff. 

Op onze eerste oproep meldden zich reeds een aantal 
medewerkers. In aansluiting op onze eerste uitgave werd 
een Tarievencommissie ingesteld, die tariefoverzichten zal 
samenstellen, waaronder die naar, van en in onze vroeger^ 
koloniën. 

Binnenkort kan worden gestart met een centrale carto
theek waarvoor de verenigingssecretarissen een vragenfor
mulier zullen ontvangen bij de komende Bondsmededelingen. 

Voor de literatuurdocumentatie is een systeem uitge
werkt waarmede eerst een proef gedurende drie maanden 
zal worden genomen, waarna het definitief kan worden in
gevoerd met bijbehorende kaart. 

Voor deze in eerste instantie belangrijke opgave voor het 
BDC worden echter DRINGEND MEER MEDEWERKERS 
gevraagd. Mr. Van Hal zal een veilingdocumentatie ver
zorgen en het daarvoor in aanmerking komende aan de" 
rubriekredacteuren doorgeven ter publikatie. 
Reserveringslvjst. Een van de belangrijkste beslissingen ter 
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bevordering der samenwerking is wel de instelling van een 
reserveringslij st van schrijvers met hun onderwerpen, waar
door het auteursrecht wordt beschermd, zodat u vrijelij-k 
kan samenwerken zonder de mogelijkheid, dat een der an
deren u voor is met de publikatie. Het Maandblad zegde 
volle medewerking toe. Opgaven bij de secretaris van het 
Bondsdocumentatiecentrum J. DEKKER. Het adres is: 
J. Dekker, Postbus 27, Zaandam. 
WEUW ADRES ADMINISTRATEUR BONDSKEURINGS
COMMISSIE 

A. van der Ruyt, Hoge Kade 46, Hendrik Ido Ambacht. 
VALSE ZEGELS V A N NEDERLAND EN 
VOORMALIGE OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

Op verzoek van meer dan een zijde volgt hieronder een 
lijst van de nummers — volgens de Speciale Catalogus — 
van die zegels van Nederland en de Overzeese Gebiedsde
len van nu en vroeger, die in een of andere vorm vervalst 
zijn. 

Het nut van deze lijst is zeer betrekkelijk, zolang de ver
zamelaar zelf niet de moeite neemt, zijn catalogus nauw
keurig te lezen en de zegels grondij, te onderzoeken met 
een tandingmeter en eenvoudig versrootglas. Vele ter keu
ring opgezonden zegels zijn zo eenvoudig als vervalsing te 
herkennen, dat het jammer van de kosten is. 

Een onderzoek naar watermerk en reparatie van de zegel 
kan met wat benzine voor gegomde, en met lauw water voor 
ongegomde, zegels veel aan het licht brengen. Dat men eerst 
de catalogus moet raadplegen voor de mogelijkheid van losla
tende kleuren, spreekt vanzelf. 

Ook vergeet men vaak, de achterzijde van de zegel 
nauwkeurig met de loep te bekijken, waardoor duidelijk 
waarneembare pogingen om dunne plekken weg te werken 
onopgemerkt blijven. Geen wonder, dat vele verzamelingen 
een teleurstelling opleveren, wanneer de „dure" nummers 
door een deskundig oog bekeken worden! 

Het bovenstaande neemt niet weg, dat vele vervalsingen 
moeilijk, soms zeer moeilijk te herkennen zijn. Het klinkt 
niet prettig, maar het is de veiligste weg, wanneer men, 
ook na een nauwkeurig onderzoek als hierboven bepleit, 
elke betrekkelijke „dure" zegel blijft wantrouwen en voor
dat men tot betaling overgaat keuring via de Bondskeurings
dienst eist. Dit bespaart geld, maar — wat men vaak nog 
erger vindt — teleurstelling. Opdrukken worden vals aan-

,gebracht of worden verwijderd, zeldzame tandingen aan
gebracht, vaak door de zegel wat kleiner te maken, kleu
ren worden gewijzigd, stippen of cijfers weg- of bijgewerkt, 
en dit alles vaak zo geraffineerd, dat het met de boven
staande elementaire wijzen van onderzoek niet of onvol
doende is te constateren. Ook afstempelingen zijn niet a l 
tijd te vertrouwen, zodat ook deze bij kostbare aankopen 
ter keuring dienen te worden ingezonden. 

Voor wie het bovenstaande ter harte neemt, is de nu 
volgende lijst, die te zijner tijd aangevuld zal worden, eigen
lijk overbodig. Toch wordt hij gepubliceerd, omdat menig 
verzamelaar zijn catalogus gebruikt om hierin zijn ontbre
kende zegels aan te strepen. Een uitroepteken of kruisje 
kan hem er aan herinneren, als zo'n zegel aangeboden wordt, 
dat hij moet oppassen. 

Nederland. 
Nummers 
1, 2, 3, zonder watermerk, nagemaakte opdruk Specimen. 
7 tot 12, tanding bijgewerkt, valse tanding aangebracht. 
14, 15, stip in linker onderhoek weggewerkt. 
15, een g e t e k e n d e x e m p l a a r b e k e n d ! 
19, 27, 29, wel l ich t ook a n d e r e w a a r d e n , t a n d i n g verva ls t , 29 va l se 

zegel. 
35f fotograf ische verva l s ing , 44 k o m t vals' voor , a f s t empel ing 

Velp. 
45 ve rva l s t v o o r r ec lamedoe le inden , afs temjKllng g r o o t r o n d 

' t Loo, 12-8 V. I d e m nr . 46: a f s tempel ing P . Blad . U t r e c h t . 
50 onge t and f an t a s i ep roduk t , a f s tempel ing ' s - G r a v e n h a g e 31 

aug. 1900. 
101 gevaar l i jke verva l s ing , in Pari js opgedoken , afwi jkende 

t and ing . 
373 ui t Z w e d e n -bekend geworden ƒ 5.00 t ra l iezegel ve rva l s t . 

Wel l icht ook a n d e r e w a a r d e n . 

Van de p u n t s t e m p e l s zijn ook valse a fs tempel ingen bekend , b i j 
voorbeeld van p u n t s t e m p e l 5 op brief m e t blok v a n v i e r van n u m m e r 
1 onge tand , om de va lse zegels e c h t e r te doen l i jken, van p u n t 
s tempel 13 op brief, a a n g e t e k e n d B o m m e l 8' j u l . 1870; i d e m op brief 
a a n g e t e k e n d Z a l t - B o m m e l 18 October 1870; v a n p u n t s t e m p e l 44 op 
vaib n u m m e r 13, zeer bedr ieg l i jke verva ls ing! p u n t s t e m p e l 113 ge
wijzigd in 148. 

Van n u m m e r 404f b e s t a a n ve r sch i l l ende ve rva l s ingen ; v a a k Is de 
o p d r u k nog h e r k e n b a a r , de k l e u r v a n de zegel is v a a k d o o r de 
(chemische) b e w e r k i n g aange ta s t . 

Ro l tand ingzege l s : 
25 e n 26 b e k e n d , wel l ich t a n d e r e w a a r d e n ; d e boven- en o n d e r 

r a n d zijn i ngeko r t voor de n i e u w e va lse r o l t a n d l n g ; d e 
zeg!els zijn dus ko r t e r . 

Luch tpos t zege l s : 
X, 2, 3, u i t Z w e d e n b e k e n d g e w o r d e n . Vrij moei l i jk t e h e r k e n n e n 
71, 72, 73, zonde r vergel i jk ing m e t d e e c h t e ! D e t a n d i n g -wijkt g e 

l u k k i g af! 

Po r t zege l s : 
7, 43, 48a.f., bij 48a.f. is de c v a n c e n t w e g g e w e r k t . 
1 en 28, va l s bi jgetand w e g e n s beschad ig ing . F o r m a a t dus k l e inp r i 

Diens tzege ls : 
1 t o t 8, al le b e k e n d m e t valse o p d r u k , zowel m e t sterk, a fwi jkend 

l e t t e r t y p e , ook de n i e t b e s t a a n d e Vi cent! , als m e t vr i jwel 
' n i e t a fwi jkende le t t e r s , o p d r u k dof. 

PostbewUszegels m e t S p e c i m e n - o p d r u k , ho r i zon taa l en ve r t i caa l . 
N e d e r l a n d s - I n d lë : 
1, vals ongebru ik t , ook va ls ge s t empe ld . Valse S p e c i m e n -

o p d r u k . 
3 to t 16, v a n deze ser ie zijn valse e x e m p l a r e n b e k e n d , o n d e r a n d e r e 

de 10 e n 20 cen t o n g e t a n d (valse p r o e v e n ) , 20 c e n t e n 
ƒ 2,50 valse t and ing , i d e m 5, 15, 25, 50 cent , 2Vj cent , 
1 en 2 cent . 

23 to t 30, vals b e k e n d n u m m e r 24, valse a f s t empe l ing (Welt)evred(en) 
60 en 61, dooi;, b l a u w e k e u r i n g v a n 58 en 59 t e rwi l l e v a n de veel 

h o g e r e w a a r d e . De e c h t e "60 en 61 zijn v a a k v lekk ig , m a a r 
m e t altijd duideli jk. 

136 en 137 meit valse opdruk . 
298, 303, valse afs tempel ing R o t t e r d a m ! 
334 m e t valse afs tempel ing . 

Luch tpos t zege l s : 
1 to t 5 v a n deze serie zijn valse o p d r u k k e n b e k e n d , p n d e r a n d e r e 

de n u m m e r s 1 en 4. 

Po r t zege l s : 
1 gele k l eu r vals . 1 to t 3 va lse S p e c i m e n - o p d r u k , va l se 

t and ing . 
5 to t 13 in deze ser ie vele v a a k moeil i jk te h e r k e n n e n v e r v a l 

s ingen, o n d e r ande re de n u m m e r s 9, 11 g e t a n d e n o n g e 
tand , 12 i d e m ge tand en o n g e t a n d , 13 onge tand . 

C u r a c a o : 
1 to t 12 Vele valse e x e m p l a r e n , va lse a f s t empe l ingen , onde r a n d e r e 

1, 5, 11 en 12; ook o n g e b r u i k t e va lse . 
13 to t 17 k o m e n m e t valse a f s t empe l ingen voor v a n N e d e r l a n d s e 

k a n t o r e n , onde r a n d e r e de 5 cent . U t r ech t , Ca tha r i j nen -
singel . 

19 to t 23 k o m e n eveneens vals voor m e t valse Stempel ingen, o n d e r 
a n d e r e de 15 en 30 cent . 

13 to t 23 k o m e n m e t valse S p e c i m e n - o p d r u k k e n voor , 13 to t 17 
alle, v a n 1892-'95, onde r a n d e r e de 12'/i cent . 

P o r t z e g e l s : 
1 to t 10 Vele valse e x e m p l a r e n b e k e n d , o n d e r a n d e r e de 5, 15, 20, 

30, 40 e n 50 cent . 

S u r i n a m e : 
1 to t 15 Vrij goede verva ls ingen b e k e n d ; voora l u i t Biaz i l ié een 

a a n t a l b e k e n d geworden , o n d e r a n d e r e de 5, 25, 30 e n 50 
cent , 2 cent . Valse a f s t empe l ingen , onde r a n d e r e op d e 
2V2 cent . 

23 t o t 28 Vals bekend , onder a n d e r e d e 12V1 cen t b e k e n d , idem de 
10, 15, 20, 25, 30 cent . 

22 en 22a onge t and behoor t n ie t als zegel a a n g e m e r k t te w o r d e n . 
De r e s t a n t e n w e r d e n o n g e t a n d n i e t voor pos ta le doe l 
e inden gebru ik t . Reeds in 1928 ges igna lee rd ; t och is d e 
o n g e t a n d e zegel nog s t eeds i n de Spec ia le Cata logus o p g e 
n o m e n . 

16 to t 20 Vals b i jge tande e x e m p l a r e n v a n 3 cen t b e k e n d llVi x 11. 
29 to t 33 Van deze opdrukse r i e de 10 op 15 vals bekend , idem 10 

op 25. 
37 t o t 40 H i e r v a n zijn de 39 en 40 va ls b e k e n d . 
65 to t 66 De Vi cen t k o m t vals voor . 

Luch tpos t zege l s : 
8 to t 1"4 Deze zegels k o m e n m e t va lse a f s t empe l ing voor . Pos taa l 

g e b r u i k t m o e t e n zij h e t specia le s t empe l d ragen . Ook 
valse o p d r u k k e n k o m e n v a n de gehe l e ser ie voor. 

Por t zege l s : 
1 to t 6 V a n deze serie k o m e n va lse voor , o n g e t a n d en ge t and , 

o n d e r a n d e r e de 2Vi, 5, 10, 2Ö, 30, 40, 50 cent . Ook va l s 
ges tempe ld ! 

15 m e t valse o p d r u k . 

N e d e r l a n d s - I n d i ë 
Van de landmai lzege ls zijn vele va lse e x e m p l a r e n bekend , zee r 
gevaar l i jk ! Ook op gehele b r i even zeer riskant! 
79 en 80 m e t o p d r u k J a v a , hoog- e n l a a g s t a n d valse e x e m p l a r e n 

bekend . 
85, »3, 97 en 98 m e t kops t aande o p d r u k B u i t e n Bezi t bekend . 
Diens tzege ls : 
1 to t 7 Vele falsif icaten m e t D kops taa 'nd b e k e n d op ve r sch i l l ende 

w a a r d e n ; 
8 to t 27 vele gevaar l i jke o p d r u k k e n Diens t b e k e n d (Van D ien -ve r -

vals ingen) o n d e r onde re v a n d e 3, 25 cent , 2'/« gu lden , 
i dem 30 cent . 

V. d. R. Voor zover nodig zullen aanvullingen volgen. 
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BONDSBIBLIOTHEEK 

Beheerder: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 
Telefoon: (08300) 25906. 

Geves t igd in he t gebouw van de Gelderse Bibl io theek, M a -
r i é n b u r g s t r a a t 12, A r n h e m . 
Geopend : 10.00—12.30 u u r en 13 30—17.30 u u r ( m a a n d a g 
m o r g e n gesloten). Schriftel i jke a a n v r a g e n voor t e leen o n t 
v a n g e n w e r k e n a a n bovens taand adres . 

De ca ta logus v a n de Bondsbibl iotheek is te ve rkr i jgen door 
o v e r m a k i n g v a n ƒ 1,25 op pos t reken ing 902131 t e n ' n a m e v a p 
d e Ge lde r se Bib l io theek t e A r n h e m Voor gerege lde g e 
b r u i k e r s v a n de b ib l io theek is he t zeer gewens t een ca t a lo 
gus te bez i t ten . 

Bondsuitgaven. 
De volgende bondsuitgaven worden franco toegezonden na over-

makl.ig van het verschuldigde bedrag op postrekening 853466 ten 
name van: Beheerder Bibliotheek Nederlandse Bond van •,filate
listen Verenigingen te Arnhem. 
van Tongeren, Handleiding voor het herkennen van verval
singen, losbladig iT bandje ƒ 3,65 
Idem, alleen de inhoud ƒ 1,75 
Costerus. Klapper op de Nederlandse tijdschriften (tot 1945) ƒ 0,50 
Filatelistemnsigne (speldje of knoopje) ƒ 0,80 
Reus, Eénkleurige portzegels van Nederland ƒ 0,35 

per tien ƒ 2 50 
Beknopt Handboek deel I, „Koningin hangend haar" ƒ 1,50 

per tien ƒ 12 50 
per vijftig ƒ 50 — 

Bondstandingmeter ƒ 0,15 
per vijftig ƒ 6,— 

per honderd ƒ it),— 
per tweehonderdvijftig ƒ 25 — 

Jubileumnummer Nederlandsch Maandblad voor Philatelle'1958 ƒ 1,50 

1 MEDEDELING | 
Voor 1963 ziin de volgende data vastgesteld 1 

waarop de kopij voor het Verenigmgsnieuws | 
in het bezit dient te zijn van de administrateur l 
wil opname 
zekerd zijn 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 

m het eerstvolgende nummer ver-

— 21 februari 
— 21 maart 
— i8 apnl 
— 23 mei 
— 20 juni 
— 18 juli 
— 22 augustus 
— 19 september 
— 24 oktober 
— 21 november 

NEDERLANDSCHE VEREENT GING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS Secr D Huiting, Am-
hemseweg 249, Apeldoorn Tel (06760)15326 Leden 
administratie J G Th Wind, Celebesstraat 33, Vlaar-
dingen Tel (01898) 34 36 
Afdeltngssecretariaten 

ALKMAAR J P Lienesch, Kennemersingel 2, 
Alkmaar, 

ALMELO A H Jansen, Goudsbloemstraat 8, 
Almelo, 

ALPHEN a/d RIJN J C Meijer, Zaalbergstraat 52, 
Alphen a/d Rijn, 

AMSTERDAM Ed Verff, Maasstr 2oII ,Amster-
dam-Z, 

APELDOORN B ten Hoepen, Jachtlaan 134, Apel
doorn, 

ARNHEM E J Bergman, Raapopseweg 44, 
Arnhem, 

BODEGRAVEN T C Riewerts, Spoorstr 44, 
Bodegraven, 

BOSKOOP C Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop, 
CASTRICUM H Tobbe, Dorpsstraat 6, Castncum, 
CURAQAO Mevr P W M Blok-Laging Tobias, 

Juliana van Stolberglaan 21, Willemstad, Cura9ao, 
DEVENTER C Pohlmann, Schoolstr 22, Deventer, 
GOOI EN EEMLAND C M Roggeveen, Noolseweg 

14-A, Blaricum, 
GRAVE R M J M Barten, Hamstraat 36, Grave, 
DEN HAAG P A F Bloys van Treslong Prins, 

Sadeestraat 22A, Den Haag, 
HAARLEM Chr Bout, Molijnstraat 17, Haarlem, 
HAARLEM Personeelsver ,,Fluor-Schuytvlot, 

secr P de Groot, Lorentzplem I, Haarlem, 
HENGELO (Ov ) Afd Stork D C v d Wel, 

Tulpstraat 26, Hengelo (Ov ), 
KROMMENIE eu Omstreken ,,De Posthoorn", 

J A Zomer, Vinkenstraat 15, Wormerveer, 
LEIDEN Drs A L Beker, Wilhelminapark 8, 

Oess t fi^ees t 
LELYSTAD W H Schraal, B 20, Lelystad, 
LOCHEM 1 H Boom, Villapark L 96, Barchem 

(Gelderland), 
MONSTER T M Neervoort, Molenweg44, Monster, 
NIJMEGEN B A Ontrop, Nijhoffstraat 9, Nij

megen , 
STEENWIJK P J Heidinga, Meppelerweg 67, 

Steenwijk, 
SURINAME B Schoemaker, Postbus 671, Para

maribo , 
TWENTE J Th A Friesen, Händelstraat 73-II, 

Hengelo (Ov ) , 
UTRECHT A Dusée, Niftarlakeplantsoen 15, 

Utrecht, 
VLAARDINGEN P J Slangen, Merellaan 45, 

Vlaardingen, 
VOORBURG Ir J K v Genderen Stort, West-

einde 53, Voorburg, 
VOORSCHOTEN G Magré, Fredenk Hendrik-

laan I , Voorschoten; 
WARNSVELD-ZUTPHEN L J de Maar, Bie-

horstlaan i , Wamsveld, 
WEST-FRIESLAND K H Kaat, Joh Messchaert-

straat 30A, Hoorn 

Onze nieuwe afdeling. Personeelsver Fluor-Schuytvlot 
te Haarlem, van harte welkom Samenstelling van het 
bestuur voorzitter G Oomkens, Slauerhoffstraat 
45 II , secr /penningm P de Groot, Lorentzplem i , 
sectiehoofd H A E Spaanenburg, J H Leopold-
straat 13, allen te Haarlem 
2 

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

Nieuwe leden 82 E Asselbergs {NOR EU BE), 85 
Chr Buter (NOR), 515 T L M J Lomans (EUR 
NOR), 73 L C Ribbens (NOR EUR), 69 C G Ver 
water (NOR BE), 35 Overste Noviciaatshuis (NOR), 
allen Breda, 65 Mevr J M de Bont v d Schoot, 
Tilburg (NOR), 63 K Oosterveld, Leeuwarden 
(NOR EUR BE), 98 N J L Raaymakers, Vught 
(NOR EUR), 489 H L Visser, Den Haag (NOR), 
352 C J Vissers, Dongen (NOR EUR), 610 M J de 
Zwart, Sprundel (NOR BE) 

Kandidaat leden G H Bertholdt, Smaragdstraat 33 , 
W, M Gabel, Eekhoomstraat 12, G Hulskramer, v 
Musschenbroekstraat 7, W E Kapitein, Schoolakker 
plein 40, J C Reichardt, Balfortstraat 75, allen 
Breda, W F H Bijl, Henr Roland Holsthof 56, 
Weesp 

Bedankt 7o8 Ds Johannes, Amsterdam, 542 Mevr 
Phiferons-Moerenhout, Eindhoven, 366 P Verhoeven, 
Tilburg, 706 G Halberstadt, St Willebrord , 574 H 
Hulsbosch, Breda, 455 G Rutgers, Enschede 

Ledenvergadering maandag 18 februari a s te 20 uur 
in de Graanbeurs 1 v m Carnaval 

Jeugdbij eenkomst zondag 3 maart a s te 10,30 uur, 
zelfde plaats 

3 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 

LAARS ,,HOLLANDIA" Secr A D Aeijelts, 
Tolakkerweg 82, Hollandsche Rading Tel (02957) 489 

Ledenvergadering vrijdag 22 februari 1963 te 20,15 
uur in hotel ,, Krasnapolsky'', Warmoesstraat Am 
sterdam C De veiling wordt gehouden van 19,30 20,15 
uur 

Kandidaatleden 462 W Aldershof, Nicolaas Beets 
laan 112, Uithoorn, 54 Mej M M A Breed, Valen-
tijnkade 7 III , Amsterdam-O , 460 F M Le Febvre, 
Archimedesweg 91, Amsterdam O , 455 M J W 
Hardijzer, Joh Vermeerstraat 83, Amsterdam Z , 441 
D B G M Th Heilbron, Henriette Bosmansstraat 20, 
Amsterdam-Z , 464 W B de Jager, Geuzenstraat 70-II, 
Amsterdam-W , 466 H Jaspers Jr , Bleyenbeek 34, 
Amsterdam Z , 429 Drs J J van Keulen Erasmus 
laan 74, Amstelveen, 469 Mr G Meuleman, van 
Eeghenstraat 29, Amsterdam-Z , 485 D G B de 
Planque, Laing's Nekstraat 66 hs, Amsterdam O , 
82 D Smits, p/a Chr v Wilpe, van Walbeeckstraat 
26 I Arasterdam-W , 438 D Zwarst, Dillenburg 10, 
Halfweg 
Nieuwe leden 394 J M C Bijl, 395 Mr W S da 
Costa , 325 A J Dierdorp , 389 Mej A A M Heukens-
feldt Jansen, 50 H Jacobson, allen te Amsterdam, 
332 J J Kort, Hilversum, 398 A Ph Krijff, O verveen , 
390 H A Landwehr, 375 Mevr K Luijckx Sleijfer, 
362 P Polak, 388 Th Veenstra, allen te Amsterdam 

De kandidaatleden van de vergadering op 28 december 
1962 zijn allen aangenomen 

Bedankt {,^r ■^1 101962) 18 A Westerduin, Colom
bia 

Afgevoerd (per 31101962) 770 L A Bum#, 736 
Mevrouw L Zimmermann, beiden te Amsterdam 
4 

UTRECH rSCHE PHILATELISTEN VEREENI
GING Secr H G van de Westenngh, Tolsteegsingel 
i7bis, Utrecht i 

Ledenvergadering dinsdag 26 februari n m 8 uur in 
TIVOLI 

Landenwedstrijd Zweden na 1945 
5 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
Secr N D Boevink, H Gerhardlaan 15, Rijswijk 
(Z H ) Ledenadministratie. G. M van Ast, Prins 
Mauntslaan 156, Den Haag 

Vergadering donderdag 28 februari a s in CaféRest 
, De Kroon", Spui 8, 'sGravenhage 

Overleden C Planting. 

INTERNATIONALE VERENIGING ,^,PHILATE
LICA" Secr D O Kirchner, Riet^ngerlaan 5, 
'sGravenhage, tel 39 38 38, Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 
*sGravenhage, tel 39 08 57 

A f de hngs secretariaten en bijeenkomsten 
AALSMEER (Ar) J L Spaargaren, Gloxiniastraat 

15 , Aalsmeer, 1 e dinsdag 20 uur Gebouw Irene, Kanaal 
straat 10, Aalsmeer, 2e woensdag even maand, 20 uur, 
,,Vicon", Nieuw Vennep, 2e woensdag oneVen maand, 
20 uur , ,De Landbouw'', Hoofddorp, 3e dinsdag 
Gebouw , ,Egmana", Amstelveen 

AMERSFOORT (At) P v Heerbeek, Van Rootse
laarstraat 28, Amersfoort, ie woensdag van iedere 
maand, in clubhuis C J V V , Daltonstraat, Amers
foort, aanvang 19,15 uur 

AMSTERDAM (Am) wnd secr Joh v d Vorst, 
Scheldestraat 48 I I , Amsterdam Z , ie donderdag 
20 uur ,,Modern", Kleine Gartmanplantsoen, (verg ) 
2e donderdag, ruilavond. Burg de Vlugtschool, Jan 
de Louterstraat 10, 3e donderdag, ruilavond ,,Modem", 
KI Gartmanplantsoen, Amsterdam 

BADHOEVEDORP (Bp) H Plieger, Sperwer
straat 12, Badhoevedorp Bijeenkomsten 2e woensdag, 
18 uur, benedenzaal Geref kerk, ingang Roerdompstr 
17 Badhoevedorp 

DE BILT/BILTHOVEN (Bb) J M Hoppener
V d List, Zonneplein 4, Bilthoven, ie vrijdag, 20 uur 
in Rest ,,De Schouw", Emmaplein, Bilthoven 

DEVENTER (Dr) T van Heuvel, Bnnkgreverweg 
35, Deventer, 2de vrijdag, 19,30 uur ,,De Hereni
ging", Grote Poot, Deventer 

DRIEBERGEN (Dn) A A Pieterman, Lmdelaan 
30, Driebergen, 2e donderdag, 20 uur Nutsgebouw, 
Bosstraat 9, Driebergen 

EMMEN (Em) Joh Schokker, Meerstraat 24, 
Emmen Na convocatie, 20 uur, Hotel Grimme, 
Stationsstraat 37, Emmen 

ENKHUIZEN (En) Jac Kofman, Noorderweg 22, 
Enkhuizen 2e maandag, Nutsgebouw, Westerstraat 
127, Enkhuizen 

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

GOES (Fs) Dr Ch J Philips, A J kade 11, Goes 
3e dinsdag, 19,30 uur Lunchroom Luteyn, Lange 
Kerkstraat 48, Goes 

's GRAVENHAGE (Gv) A Renooij, Sinaasappel
straat 79, Den Haag8, vergadering en ruilavond op de 
2e en 4e woensdag in de kantine van de Dienst voor 
Gemeentewerken, Huygenspark 30 'sGravenhage 

HAARLEM (Hm) J Elsenbroek, Muiderslotweg 
117, Haarlem, 3e vrijdag, 20 uur, H K B , Tempeliers
straat 35, Haarlem 

HARDERWIJK (Hk) J L Duivenvoorde, de 
Ruyterlaan 14, Harderwijk, iedere ie woensdag van de 
maand m één der zalen van het Groene Kruisgebouw, 
Fnsialaan, Harderwijk 

't HOGELAND (Hd) J Klip, Torenstraat 25, 
Uithuizermeden, na convocatie 

't KABINETSTUK (Kk) G J Minholts, Stadsweg 
3, Oosterhogebrug (Gr ), na convocatie 

KAMPEN (Kn) W G Ch Albrecht Mauritsstraat 
16, Kampen, 2e woensdag, 20 uur, ,,De Stadsherberg" 
Ijsselkade, Kampen 

KATWIJK (Kw) Mej J Haasnoot, Voorstraat 56, 
Katwijk aan Zee 

LAND VAN CADZAND (Cd) G de Feyter, Fred 
Hendrikstraat 25, Oostburg, ie maandag 19 uur Hotel 
,,De Eenhoorn", Markt, Oostburg 

LANGEDIJK (Lk) C Visser, Benedenweg 212, 
St Pancras, iedere ie woensdag, in 't voormalig Ge
meentehuis in de Koog, Zuidscharwoude 

LEIDEN (Ln) Th Uittenhout, Timorstraat 31, 
Leiden, 3e dinsdag, 7.15 uur, kantine van Clos en 
Leembrugge, Kote Mare 28a, Leiden 

LISSE (Le) H de Jong, Hyacinthenstr 13, Lisse, 
voor 18 jaar en ouder ie maandag ver^ en 2e woensdag 
ruilen, voor onder de 18 jaar ie woensdag, alles in 
, ,Oase", Bondstraat 13, Lisse, 3e woensdag ruilbeurs 
in Huize ,,Weltevreden", v Endelaan, Hillegom 

MAARN (Mn) Secr, J . W. Stoel, SchooUaan 38, 
Maam Na convocatie 

MAASMOND (Md) M Kooymans, Meeuwenwete
ring 9, Hoogvliet 
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MAASTRICHT (Mt) C M Voge!s, Merovingen 
straat 56, Maastricht, 2e maandag, 20 uur Hotel ,,Aux 
Pays Bas" , Vrijthof 7, Maastricht 

MEPPEL (Ml) H Rondhuis, Soembastr 28, Mep 
pel, 2e maandag, 20 uur Zaal Donker, Kl Oever 
straat, Meppel 

NOORDWIJK (Nk) F Molenaar, Emmaweg 29, 
Noordwijk, 2e dinsdag, 20 uur Hotel ,,De Zeeleeuw ' , 
Kon Wilh Boulevard, Noordwijk 

N O POLDER (No) Mevr E M Fokkinga 01de 
boom, Kampwal 10, Emmeloord 

OISTERWIjK (Ok) A A V d Linden, Dr Bol 
siuslaan 16, Oisterwijk, ie maandag, 20 uur, Hotel 
,,De Nederlanden", Lmd i , Oisterwijk 

OUD BEIJERLAND (Ob) J Schipper Gr v 
Egmondstraat 43, Oud Beijerland, na convocatie 

G J PEELEN (Gp) W Schikker, Goudzwaard 
straat 5, Bruinisse, na convocatie 

DE POSTHOORN fAb) P W M Advokaat, Ek 
sterstraat 12, Alblasserdam, ie maandag 19,30 uur 
In kantine van Werf De Noord te Alblasserdam 

ROTTERDAM (Rm) Sj Snaauw, Fred v Eeden 
str 3B, Rotterdam 16, ie en 3e dinsdag, R T M 
gebouw, Rosestraat 3 A, Rotterdam 

SCHOUWEN DUIVELAND (Sd) J v Urk, P 
de Vosstraat 8, Zienkzee, na convocatie in Café Rest 
Mondragon (20 uur) 

SOEST (St ) 1 H Muntinga, Albert Hahnstraat 
27, Soestdijk, 2e en 4e vrijdag v d maand, 20 uur 
in vergaderzaal, Soesterbergsestraat 18, (achter Geref 
Kerk) Soest, vergadering en ruilavond 

TERNEUZEN (Tn) J W L v Doorn, Bernhard 
straat 13, Terneuzen, na convocatie 

TIEL (Tl) A C van Haaften, Dahliastraat 20 
Geldermalsen, na convocatie 20 uur Hotel ,,De Zon", 
Varkensmarkt 3, Tiel 

UTRECHT (Ut) G v d Kruyt, Azaleastraat 2, 
Utrecht, 3e donderdag 20 uur, Café Restaurant 
,Smits", Vredenburg 14, Utrecht 
VENLO (Vo) J Nogarede, ie Lambertusstraat 27, 

Venlo, 2e dinsdag. Café Rest ,,Schreurs", Lomstraat 
5, Venlo 

VLISSINGEN (Vn) C W Louwerse, Paul Kruger 
straat 40 Vlissingen, 3e donderdag, 20 uur ,,Strand 
hotel", Boulevard Evertsen 4, Vlissingen 

WALCHEREN (Wn) N A Malcorps, Park de 
Griffioen 24, Middelburg, 4e donderdag, 20 uur ,,De 
Eendracht", Grote Markt, Middelburg 

WEERT (Wt) H T H Teunissen, Kazernelaan i , 
Weert, na convocatie 

WEESP(Wp) H J Meenink,Middenstr 64,Weesp, 
ie maandag 19,30 uur zaal Paolo Soprani, Claes Del 
steeg, Weesp 

WOERDEN (Wo) J v d Velden, Utrechtsestraat 
weg 40, Woerden, ruilbeurs 2e woensdag van iedere 
maand, ,,Concordia", Havenstraat 4, Woerden 

ZEIST (Zt) J Schipper, Tesselschadelaan 11, Zeist, 
na convocatie m Hotel Café ,,Buitenlust", Montauban 
straat 8A, Zeist 

ZWOLLE (Ze) E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle, 
na convocatie in Café Rest ,,Suisse", Luttekestraat 
17, Zwolle 

Overleden Mt 221 M M A Jansen, Limmel, Gv 
2620 A D J Rouyer, Rijswijk, Ob 5364 W Benne, 
Oud Beyerland, Ut 4658 A Ligtenngen, Utrecht, Gv 
2335 F H J de Vos, Voorburg, Tl 3436 A van Ojen 
Jr , Tlei 

Schorsen Ar 5126 C Nagtegaal, Bovenkerk, Am 
5210 P de Vries, Landsmeer 

Bedanhemntrekken St 5478 K Filet (oud no 2625), 
Bartolottilaan 49, Soest, Am 458 Mevr E J y d 
Bos Eengelberd, Adm de Ruyterweg 145 III , Amster 
dam, Ze 123 B J van Kuik (oud no 4184), Kruizinga 
straat 21, Balkbrug (Ov ), ld 5499 W F Bonman 
(oud no 1572), Margrietlaan 2 Ermeio, Ut 4486 C A 
Bredero, J P Coenstraat 45, Utrecht 

Schorstng intrekken Gv 5259 H J Esveld, AUard 
Piersonlaan 122 Den Haag 6, Ar 5126 C Nagtegaal, 
Pastoor Meynemalaan 8, Bovenkerk, Am 5210 P de 
Vries, Vogel wikkestraat 29, Landsmeer 

Kandidaat leden Ar 5456 J H van der Noordt, 
Nieuwenhuyseniaan 14, Amstelveen, Dn 5451 J van 
Domselaar, Weth Peselinglaan 33, Driebergen, Dn 
5450 J M van Wakeren, fraay 47 Driebergen, Em 
5452 L Timmerman, Weerdingerkanaal N Z 19 
Nieuw Weerdinge, Gz 5445 A J Schuit, Rietland 
straat 26, Rilland Bath, Gv 5460 E J Feenstra, 
Veenendaalkade 317, Den Haag, Gv 5457 D Keppler, 
Joan Maetsuyckerstraat 62, Den Haag, Gv 5458 A H 
Kwabek, Leyweg 40g, Den Haag, Gv 5459 J A 
Mensink, Zuidlarenstraat 209, Den Haag, Hm 5442 
Mevr A V d Poll Jordans, Cremerstraat 64, Haar 
lem. Hm 5443 Mevr G v d Poll Moeke, Noorder 
Emmakade 9 I, Haarlem, Hk 5454 A J Soeters, 
Prins Hendrikweg 75, Putten (Gld), ld 5448 Mevr 
H M Zijlstra Anneveld, Tjalk ,,Pallieter" bij de sluis, 
Hengelo (Ov ), Kw 5436 C W Bos, Remisestraat 45, 
Katwijk, Kw JL 292 J van Egmond (14 9 48) 
Vherstraat 2, Katwijk, Kw 5437 V W Heyhgers 
Prins Bemhardlaan 134, Katwijk, Kw 5439 B v d 
Meyde, Rijnmond 79. Katwijk, Kw 5440 W M van 
der Plas, Wyborghstraat 7, Katwijk, Kw 5441 A 
Schaddelee, Kerkstraat 13, Rijnsburg, Ln GM 69 
J W A Mullink (30 6 49). Hoge Rijndijk 60, Leiden, 
Ln 5446 J A V d Steen, Leemanstraat 36, Leiden, 
Rm 5444 Mevr J M Pronk Bremer, Brabantsestraat 
37 A, Rotterdam 25, Km 5447 J Verduin, Oostzee 
dijk 142 A, Rotterdam 16, St 5438 G Holdtgrefe, 
Julianalaan 94, Soestdijk, St GM 68 E J Huizinga 
(5 2 '50), Soesterbergsestraat 24, Soest, Tl 544g J Bel, 
Badhuisplein 7, Tiel, Zt 5453 Ir F B J Klüvers, 
Nijenhove Flat 63, Arnh Bovenweg 18, Zeist, At 5470 

G H P Ribbens, Ringweg Randenbroek 94 C, Amers
foort, At 5471 C F A vanSwieten ieGGW,,D"Sg , 
NAPO 890 Utrecht Station, At 5472 J Verwoert, 
Cabralstraat 17 Amersfoort, Am JL 295 M v Tuyl 
(13 7 '47). V Spilbergenstraat 114 I I I , Amsterdam-W , 
Am 5466 C J Veldwijk, Descartesstraat 93 hs, 
Amsterdam W , En 5465 P F M Bot Santegoeds, 
Vooreiland 14 A, Medemblik, Gv 5476 Vice Adm 
b d H C W Moorman, Laan v Clingendael 124, 
Den Haag i , Gv 5469 L Spee (per i 10 '62) Parallel 
weg 226, Den Haag 5 , Gv 5477 D J de Wit, Bentmck 
straat 17, Den Haag 3 , ld 5475 M J J Martens, 
Wijkerstraatweg 116, Velsen N , ld 5474 J van Olst, 
St Ludgerusstraat 35 I, Hengelo (Ov ), Mt 5468 Dr 
P J L Bosch, Adelbert V Scharnlaan H 9, Heer (L ), 
Mt 5467 L G M Hurkens, St Nicolaasstraat 11, 
Maastricht, Ml 5461 Mej J M Hulsman, Ambon 
straat 50, Meppel, MI 5462 J A van ' t Veer, Pierson 
straat 8, Meppel, Ob 5473 A van der Meyden, v 
Ktnsbergenstraat 6, Oud Beyerland, Vn 5464 G 
Engelse, Boul de Ruyter 66, Vlissingen, Vo 5463 Th 
Keurntjes, Helbeek 9, Venlo, Vo GM i F J Wismans 
(14 10 '52), Goltziusstraat 35, Venlo, Wo JL 294 
R V d Woude (19 6 '48), Dirk Boutsstraat 12, Woer 
den, Ar 117 J de Prie Lijsterbeslaan 18, Leimuiden, 
Ab 5493 J J Hartman, Beukelaarstraat 41 A I, 
Rotterdam, Ab 5494 H P de Ruyter, Rederijstraat 9, 
Alblasserdam, Ab JL 300 H Slotboom {2 i '49), 
Molenstraat 157 Kinderdijk Bp 5486 D Smits, p/a 
Maraboestraat 6, Bad hoevedorp, Bb JL 297 S Beuk 
man (201 '47), Copernicusplein 27, Bilthoven, Bb 
5487 J P van Buul, Leyenseweg 79, Bilthoven, Bb 
5488 Mej H Hardeman, 2e Brandenburgerweg 5 A, 
Bilthoven, Bb 5489 Mej F A Khjmeij, p/a Hessen 
weg 6, de Bilt (U ), Bb 5490 A Oord, Leeuwenhoek
straat 8, Hilversum, Cd 70 M H F Blondeel, Kaai 6, 
Aardenburg, Cd 44 Ds W C Luuring, Mariastraat 23, 
Cadzand, Dn 269 J H A Glaudemans, Bosstraat 137, 
Driebergen, Dn 275 J P van Katwijk, Schellmgerlaan 
11, Driebergen, Dn 306 H M Koornneef, Kamp weg 
92, Doorn, Dn 368 V E Westerhuis, Hoofdstraat 179, 
Driebergen, En 330 J Kuperus, Nieuwstraat 4, Enk-
huizen , Gs 175 J Meyers Beatrixlaan 15, Goes, 
Gs 186 W van Strien, Vogelzangsweg 23, Goes, Gv 
5497 Ir H van der Goot, Meppel weg 35, Den Haag 14 , 
Gv 424 O J A Hamel Thomsonlaan 133, Den Haag 
7, Gv 5495 Ir W R Prentice, Laan v Clingendael 28, 
Den Haag i , Gv 465 P A Presser, Laan van Poot 140, 
Den Haag 7, Gv 377 G A van Prooyen, Wesselstraat 
1, Den Haag g, Gv 5496 Mevr M J Vnjaldenhoven 
Oostra Jan de Weertstraat 46, Den Haag 14, Gv 5498 
Mevr C H L de Zomer de Graaf, Gevers Deynootweg 
84, Den Haag 12, Hm 5492 Drs J Krijt, Haspels 
straat 6 I, Haarlem, Hk JL 4 J P 't Lam (4 g '45), 
van Galenlaan 51, Harderwijk, Hk 93 W F Schreurs, 
Heldelaan 81, Ermeio Hk loi T Vrijdag, Klaar 
waterboslaan 18, Putten (Gld ), ld 86 G Feenstra, 
Hoekweg 23, Andijk West, ld 5500 H van der Honing, 
v Leeuwenhoekstraat 17, Leeuwarden, Kn 246 J E 
Scheffer, Voorstraat 88, Kampen, Kw 5493 W J 
Busselman, Valkenburgseweg 11, Katwijk, Kw JL 29g 
A V Duyvenbode (3 11 47), Stengel ins traat 12, 
Katwijk, Kw JL 298 W A v Roekei 2̂6 5 '47), 
NoordwIjkerweg 23, Katwijk, Ln GM 2 H G A 
Mullink (ï2 12 '51), Hoge Rijndijk 60, Leiden, Ln 345 
F E Pape, Antillenstraat 122 Leiden, Ln 362 W A 
J Wemmers, Ch de Bourbonhof 29, Leiden, Le 147 
J G van den Berg, Montbretiastraat 3 Lisse, Le 173 
H Bouwman, Hofstraat 34, HiUegom, Le 167 G 
Heemskerk, Zwarteweg 52, Bennebroek, Md 5479 
C J Groenendijk, Dorpsstraat 69, Poortugaal, Md 
5480 E Houthuis Bethlehemweg 48, Oostvoorne, 
Md 5481 A T Kievit, Abadanstraat 28 B, Hoogvliet, 
Md 5482 A Sluy Maarland 46, Brielle, Md 5483 G 
A Verzijl Vlasstraat 23, Poortugaal, Ml 187 J L 
Ambergen Paul Krugerstraat 17 Steenwijk, Ml 195 
C Rep, Hemsiusstraat 20, Meppel, Rm 5485 G van 
der Koore Bergsela^n 48 B, Rotterdam 11, Rm 5484 
H van Holten Warande 29 A, Schiedam, Ut 113 T 
P V d Wel, van Koetsveldstraat 30, Utrecht 2 , Wp 
221 R Verheul, Het Kleine Plein 5, Weesp, Zt JL 296 
A Driessen (6 8 '46), Nooitgedacht 74, Zeist, Ze 214 
Mr C J Beukelman, Veerallee 54 Zwolle, Ze 211 
J A Brand Schuurmanstraat 59, Zwolle, Ze 206 A 
W A Muntz, Hogenkampsweg 157, Zwolle 

Kandidaat huisgenoot ltd Bb 5491, N H de Wilde, 
Sweelincklaan 94 Bilthoven 

Verandering van hdmaatschapsnummer At JL 288 
G J Nellestein, Populierenstraat, Amersfoort, wordt 
JL 293 

Van junior huisgenootlid naar hutsgenoothd Gs 
JL 146 B R Vahlenkamp, Vogelzangsweg 7, Goes, 
wordt nu Gs 5455 

Overschrijving lidmaatschap Hm 2200 H C Semé, 
Theemsplein 37, Haarlem, wordt nu Mevr A M Semé 
Cornelissen, zelfde adres 

Nieuwe leden De kandidaat leden, vermeld m het 
januarinummer WELKOM ' ' 

Verandering van afdeling Dn 3619 D de Wit, 
Rooseveltlaan 240, Utrecht, nu Afd Utrecht, Ar 207 
Th J Koning, Smaragdstraat 18, 'QxeÄA,Tin Individueel, 
Gv 543 H T M Gerits, Smaragdhof 14 I I , Utrecht, nu 
Afd Utrecht, ld 1561 A W Ruitenbeek, v Nagellaan 
12, Doorn, nu Afd Driebergen, Ar 1834 P Wartena, 
Keizer Karelweg 99, Amstelveen, nu Afd Aalsmeer, 
Gv 2774 A P Thyssen, Residence du Prieuré, Avon 
(S & M ), nu Individueel, Ar 4414 Mevr J F Kat 
Postma, D v Troostw str 45, Abcoude, nu Indivi 
dueel, Ar 4573 J O Weevers, v Brakellaan 8, Har 
derwijk, nu Afd Harderwijk, ld 5339 E H Kamphuis, 
Spinozaweg 6, Utrecht, nu Afd Utrecht, ld 1760 F 
Dulon Barre, Cort v d Lindenlaan 46 C, Amersfoort, 

nu Afd Amersfoort, ld 4503 M J Zijlstra, Koningin
nen weg 2-E, Bodegraven, nu Afd Woerden 

Rectificaties Gv 47 L J M Tonmo, moet zijn 
Parkweg 356 A, Voorburg, At 738 M R v Engels
hoven, Schumannstr 18, Amersfoort, moet zijn 
EngeUnhoven, No 2446 N Boogaarrfs, Schokkerwal 3, 
Emmeloord, moet zijn N Boogaard, Ml 3731 H 
Braakman, Lankhorst K 33, Staphorst, moet zijo 
A A H Braakman, Ml 4322 L Walter, p/a Gasgracht 
40, Meppel, moet zijn L iCalter 

Het lidmaatschap van Zt 4190 F F G Grootveldt, 
overleden okt '62, wordt voortgezet door Zt 419* 
Mevr J Grootveldt Spies, Vossenlaan 27, Den Dolder 
Het hdmaatschapsnummer Rm GM 105 van M 
Kramer, Millmxstr 149 A, Rotterdam wordt ge 
wijzigd m Rm GM 65, Bb 5429 S Woldrig/, Hobbe-
malaan 47, Bilthoven moet zijn S Woldring, Hm 5310 
J F H Loor, Julianalaan 74, Overveen, moet zijn 
H J N Loor 
7 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VER-
EENIGING Secr G C Tops, Stadhoudersweg 89B, 
Rotterdam 4, Tel (oio) 4 93 40 

Jaarvergadering Maandag 25 februari, 20 uur. Zalen
centrum, Delftsestraat 33, Rotterdam Zaal open 19,30 
uur 

Agenda Opening, Notulen, Ingekomen stukken, 
Filatelistisch Nieuws , Bestuursmededelingen , Ballotage 
kandidaatleden, Jaarverslag van de secretaris, Finan 
cieel verslag van de penningmeester, Jaarverslagen van 
de Afdelingen Aankoop, Bibhotheek, Keuring Rond 
zendingen en Veiling, Rapport van de Raad van Toe 
zicht. Behandeling van de Begroting voor 1963 1), 
Bestuursverkiezing 2), Verkiezing Raad van Toezicht 3), 
Bekendmaking van de prijzen der Bijzondere Verloting 
1962, Verloting, Rondvraag, Sluiting 
1) Een afschrift van de Begroting zal aan elke vergade 
nngbezoeker ter hand worden gesteld 
2) Aan de beurt van aftreden zijn de heren Van der Ruyt, 
Tops en WiUemsen, die zich allen herkiesbaar stellen 
Verder moet worden voorzien in de vacature ontstaan 
door het overlijden van de heer Zwijnenburg Het be
stuur stelt kandidaat de heer Schaad 

Opgave van event kandidaten schriftelijk aan de 
secretaris 
3) Aan de beurt van aftreden zijn de heren Van Kooten 
en Liesveld 

Overige vergaderingen tn igój Maandagen 25/J, 
29/4, 27/5, 24/6, 26/8, 30/9, 28/10, 25/11, 2-^/12, alle 
m het Zalencentrum In juli geen vergadering 

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

Ruildag zondag 24 maart, 12 18 uur, Beursgebouw, 
Blauwe Zaal, Ingang Meent, Rotterdam 

Contributie 1963 door ziekte van administrateur 
contributie ondervindt toezending van contributie 
kaarten vertraging Verzoeke niet te telefoneren of te 
schrijven hierover 

Veiling Inzenden van kavels en aanvragen van kavel 
bladen aan de directeur, C H W Heusdens, Postbus 
6ig, Rotterdam Betalingen uitsluitend op giro 655177 
t/n Rotterdamsche Philatelisten Vereenigmg, afd 
Veihng, Postbus 619 Rotterdam 

Rondzendmgen Inzenden van boekjes met zegels en 
aanvragen van blanco boekjes aan de administrateur, 
J Jaarsveld, Piassingel 10, Rotterdam 8 Betalingen 
van boekjes en aankopen uitsluitend op giro 403895 t/n 
Administrateur Afd Rondzendmgen v d Rotter
damsche Philatelisten Vereenigmg, Rotterdam 8 

Aankoop correspondentie aan de heer / Bos, Van 
der Horststraat 11, Rotterdam 4 Betalingen op giro 
5749^5 t n V Rotterd Philatehsten Vereenigmg, Afd 
Aankoop, Rotterdam 4 

Bibhotheek gelegenheid tot lenen en inleveren 
zaterdag 15,30 16,30 uur, clublokaal Noordsingel 101 

Rondzendmg poststukken Belangstellenden voor 
inzenden en kopen wordt verzocht zich te wenden tot 
de directeur, Ir A v d Heyden, Voorscho ter laan 
137, Rotterdam 16 

Nieuwe leden 1843 W Buitendijk, Huis en Hof 25, 
Zuidland, 1866 F de Boer, Karbouwstraat 58, Rotter 
dam 17, 1868 P de Boon, Sprokkelenburg 5 D, Rotter 
dam 23, 1869 A A van den Bout, Pannekoekstraat 
72 B, Rotterdam i , 1870 W H Dohne, Brekelsveld 14, 
Rotterdam 23, 1871 A P Götz Oranjelaaa 14, 
Spijkenisse, 1872 P A W M Hafakker, Lisbloem 
straat 7b, Rotterdam 12, 1873 J A Hirs, Arendsweg 
7A, Rotterdam 21, 1874 S van Kleef, Molenstraat 140, 
Rotterdam 12, 1875 C de Kluyver, Rosemondsingel 2, 
Berkel en Rodenrijs, 1876 P Lindenburg, Bentmcklaan 
27a, Rotterdam 4, 1877 E M Maatje, Rotterd Rijweg 
9, Rotterdam 8, 1878 M A Stadermann, Oranjelaan 
24b, Rotterdam 16, 1879 Mevr T B Steiner Spork, 
's Gravendijkwal 79, R.otterdam-3, 1880 A J Tas,^ 
Bichon van IJsselmondelaan 32, Rotterdam 26, 1881' 
W Tunzi Jr , Talmastraat 109a, Rotterdam 4, 1882 
A Volwerk, v d Hilststraat 17c, Rotterdam 6, 1883 
L A van der Wal, Aieyda van Raephorstlaan 15, 
Rotterdam 13 1884 W Wasilenko, Bilderdijkstraat 16, 
Spijkenisse, 1885 D van der Zee, Lisstraat 33b, Rot 
terdam 11, 1886 Mej J Zevenbergen, Buitendijk 217, 
Rotterdam 24 

Overleden 372 N H Nieuwenhuizen, Rotterdam-24, 
619 D van Rooijen, Rotterdam 21, 886 Mevr M I J 
de Kort Berger, Rotterdam 21 

Overschrijving lidmaatschap 886 Mevr M I J de 
Kort Berger, Rotterdam 21, Korhaanstraat 135a 
wordt Mevr W P van Vliet de Kort, Zienkzeestraat 
28c, Rotterdam 23 

Voorlopig afgevoerd wegens vertrek zonder opgave 
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van nieuw adres)- 1719 J H Venneer, v/h Baarsweg 
236, Hoogvliet 

Bedankt (per i-i- '63) 37 Mevr M Geerlofs-de 
Leeuw, Rotterdam-13, 38 G J van Gerven, Rotter-
dam-4, 91 A Th von Hüben, Moordrecht, 138 Mej I 
Verweij, Rotterdam-24, 267 J H Verhagen, Rotter-
dam-4, 389 B Tabbemee, Rotterdam-20, 455 M 
Woudenberg, Rotterdam-12, 483 Q. A den Boogert, 
Schiedam, 505 T C F Lodewijks, Rotterdam 8, 536 
L Wildeman, Rotterdam-24, 577 C H van Hassel, 
Roosendaal ( N B ) , 634 J Theunissen, Leiderdorp, 641 
H J J Burgers, Boxtel (N B ), 694 G J van der 
Does, Rotterdam-ii, 712 G Vermeij, Rotterdam 6, 716 
M Bakker, Barendrecht, 731 Mevr A E Bouland 
Mans, Rotterdam-7, 770C T Grootveld, Rotterdam 2 , 
778 J L Kool, Rotterdam-8 , 800 M Hoogwerf, Vlaar 
dingen, 810 C Verwoerd, Rotterdam 4, 828 A Bakker, 
Rotterdam i i , 924 J H Verhagen, Slikkerveer, 988 
J L Ehbel, Rotterdam 16, 1018 I Eijl, Dordrecht, 
1061 Mevr A W M V d Pols-Bouwens, Harskamp, 
1082 W Vermeulen, Schiedam, 1083 C J J Cavalini, 
Rotterdam 4, 1209 J C A Kootjman, Rotterdam-12, 
1308 J Brand, Rotterdam 24, 1317 N L L van der 
L^an, Heerenveen, 1324 C van Wingerden, Rotter-
dam-i , 1364 S A Cohen, Nunspeet, 1384 J C M 
Hartmann, Delft, 1385 D van der Kraan, Rotterdam 16; 
1386 J Maas, Rotterdam 7, 1497 J A Visser, Dor 
drecht, 1518 P A Klopstra, Rotterdam 21, 1522 Mr 
J J van Luyk, Rotterdam-23, 1543 E Panneman, 
RotteEdam-24, 1551 P J Vonk, Rotterdam-ii, 1554 
M Blom, Spijkenisse, 1586 W B de Lang, Nijmegen, 
1605 P J Baars, Rotterdam-6, 1625 E C Dorst, 
Rotterdam-23, 1640 J W Snoeck, Rotterdam 8; 1647 
J W Bouts, Rotterdam 7, 1651 A W den Hoed, 
Schiedam, 1696 G J van Galen, Rotterdam-8, 1716 
Mej W S Smits, Dieren, 1721 A Visser, Oud-Bexjer-
land, 1736 H J Sonke, Rotterdam-24, 1754 G W 
Jansen, Rotterdam-4 
8 

PHILATELISTENVERENI GING,,AMERSFOORT" 
Secr J A M S Joppe, Groen van Prmstererlaan 28, 
Amersfoort Tel 18228 

Bijeenkomst woensdag, 27 februari a s in Café 
Rest ,,Van Ouds de Wapenroem", o a lezing over 
Rembrandt 

Bedankt (per i-i-'63) Mevr J G v d Pol Nonne 
kes, Q P A Louwerens, beiden Amersfoort, C J M 
Smits, Enschede 
9 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING ,,DE PHI
LATELIST" Secr P W Wap, Haarl emmermeer-
straat 87 I , Amsterdam-W , tel 12 51 03 

De Ltf(i«nvergadering, tevens Jaarvergadering zal 
worden gehouden op dinsdag 5 maart a s , terwijl de 
/fwt/avond op dinsdag 19 maart 1963 zal plaatsvinden 
De avonden worden gehouden in café rest , ,De Kroon", 
Rembrandtsplein 17, aanvang 20 00 uur, zaal open om 
half acht 

Nteuwe leden alle in het Maandblad van januari '63 
opgenomen kandidaat-leden zijn als lid aangenomen, 
alsmede 1070 Joh Rook, Julianaweg 174, Volendam, 
1071 A B Knippers, Nieuwstraat 46, Weesp, 1072 
N Kuyper, Eendrachtstraat 46, Koog a d Zaan, 1074 
A WiUemsen, Joh Meeuwisstraat 48-III, Amster 
dam-W , 1075 Ir S de Boer, Boeroestraat 25, Wormer 
veer, 1076 A. Jonkheer, Jekerstraat 69-II, Amster-
dam-Z., 1077 Mej. P J van Wely, Kanaalstraat 10, 
Amsterdam-W , 1078 R Blomvhet, Nieuwe Grachtje 
I-I , Amsterdam-C. 

Kandidaat leden 140 A A Beekman, Adm de 
Ruyterweg 190-I, Amsterdam-W , 265 H Pornnga, 
Burgem Roëllstraat 12-II, Amsterdam-W , 285 G 
Piso, Brouwersgracht 166 I I I , Amsterdam C , 435 K 
IJ van Lunsen, Leidsekade 89, Amsterdam-C , 436 
M H Sommers, Leidsekade 89, Amsterdam-C , 437 
Jac van Doorn, Sloterkade 65 hs, Amsterdam W , 860 
A Borst, Stolwijkstraat 22-hs, Amsterdam-W , 1073 
Mevr M M A Jonassen de Smit, Hagedoomweg 47-hs, 
Amsterdam-N , 1079 G Lamme, Nieuwe Leliestraat 
131-III, Amsterdam-C , 1080 J W Sibeijn, Spaam-
dammerplantsoen 23 hs, Amsterdam-C , 1081 B van 
Voorden, Kortenhoefsedijk 103, Kortenhoef, 1082 J 
Engels, Diezestraat 3-hs, Amsterdam*Z , 1084 P 
Wayop, Batenburgerstraat 8, Edam 

Weer opvoeren 33 A Th Wormer, Marco Polostraat 
91-II, Amsterdam-W 

Bedunken (per i-i-'63) 564 W van Beek, 6 C 
Dolkemade, 654 Mej A E Hoek, 842 E Meijer 
Voogel, 974 W Schaap, 581 M P Wondergem 
10 

POSTZEGELVERENIGING S P A AMSTERDAM, 
Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam O 

Nteuw ltd M d'Haenens moet zijn M Dhaenens 
Bijeenkomsten 2? februari a s jaarvergadering. 13 

en 27 maart a s sociëteitsavond. 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
,,S H E L L *',afd Filatelie Secr N J vanDeijck, 
Badhuisweg 3» Amsterdam N , telefoon 6 11 11 

Nieuwe leden (per i-i-'63) J B A Holdert, v d 
Veerlaan 91 , H van Es, Gerard Doulaan 100, beiden 
Amstelveen, J P Ruigrok, Insulindeweg 146-III, 
Amsterdam-O 

Bedankt (per i-t-'63) A M Stevenhaagen, Oost
zaan; D Voortman, Amsterdam 
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. 

Ntéuwlid A F Wiegel, Gulden Winckelstraat28-II, 
Amsterdam-I 5 

Bedankt J P Itjeshorst, O verveen 
14 

ONTSPANNINGSVERENIGING SOCIALE VER
ZEKERINGSBANK, Afd Filatelie Secr W F H 
Hoetjer, Slotermeeriaan 167 I I , Amsterdam-W 2 

Nieuwe leden H G Anrochte, Witte de Withstraat 
68 I , Amsterdam W 2 , V A Margadant, Neder-
sticht 197 n , Amsterdam Buitenveldert, H L Hoge-
toom, Simsonstraat 8 I , Amsterdam Z 2, A Huigen, 
Rijnstraat 3 III , Amsterdam-Z 2 , C de Waal, Biothof 
lo hs, Amsterdam-O , J F C Gemtsma, Kleine 
Zonneplein 16, Amsterdam-N 
15 

PHILATELISTISCHE VERENIGING N D S M 
Amsterdam Secr T G Boon, Lepelaarstraat 22j 
Landsmeer 

Nieuw lid 149 J P Langenberg, Harenmakerstraat 
2, Zaandam 
x6 

GELDERSE FILATELISTENVERENIGING ,,DE 
GLOBE" Secr J W Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem, 
tel (08300) 2 65 I I , ledenadministratie H G Ouwen 
broek, Brantsenstraat 24, Arnhem, tel (08300) 5 04 77 

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

Afd Apeldoorn (secr D Huiskamp, Langeweg 54, 
Apeldoorn) maandag 11 maart m Café De Waag, 
Arnhemse weg 12, Apeldoorn 

Afd Arnhem {secT G Leuijennk, van Goghstraat 53, 
Arnhem) woensdag 6 maart in het Volksuniversiteits-
gebouw, Rijnstraat 42, Arnhem 

Afd Barneveld en O (secr H B Denis, Gruttoweg 5 , 
Stroe) woensdag 13 maart ten huize van de Heer G 
Sehueler, A mersfoor tsestraat 16, Barneveld 

A fd Doetinchem en O (secr Th G Boerboom, 
Troelstralaan i , Doetinchem) donderdag 7 maart in 
zaal Meinicke, Veemarkt, Doetinchem 

Afd Ede Wagentngen (secr J W Sundermann, 
Acacialaan 4, Ede) woensdag 6 maart in Verenigings 
gebouw Ons Huis, Harnjesweg, Wageningen 

Afd Eist (secr T van Dijk, Bemmelseweg 10, Eist) 
maandag 11 maart in Café Restaurant De Vereniging, 
Dorpsstraat 23, Eist 

Afd Epe en O (secr J W A v d Veer, Braak 
voortweg 26, 't Harde) zaterdag 9 maart in Café Steen, 
Hoofdstraat 108, Epe (aanvang 14,30 uur) 

Afd Lobith (secr J BuUsma, Tolstraat 22a, Lobith 
Tolkamer) donderdag 14 maart in Café Trefpunt, 
Lobith 

Afd Nijmegen (secr Mej O M van Dijk, Leeuw 
straat 48, Nijmegen) vrijdag i maart m Hotel De 
Roemer, Hertogstraat 1, Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O (secr W J P Gros, Ottoweg 
13, Heelsum) maandag r i maart in Hotel Concordia, 
Utrechtseweg, Oosterbeek 

Afd Velp (secr M J H Schmeitz, Thorbeckestraat 
51, Velp) zaterdag 2 maart in Verenigingsgebouw 't 
Centrum, Rozendaalselaan 8, Velp (aanvang, 19.45 uur) 
Ruilochtenden zaterdag 16 februari en 23 maart in het
zelfde gebouw (aanvang ro uur) 

Afd Winterswijk en O (secr J B Verheyen, Mei 
doomstraat 44, Winterswijk) maandag 4 maart in 
Hotel De Klomp, Winterswijk 

Afd Wijchen (secr P W Burgers, Zesweg D 7, 
Wijchen) maandag 18 februari en 18 maart m het 
K A J -gebouw. Meidoornstraat 18, Wijchen 

Afd Zevenaar (secr A W Hoogveld, Vmc v 
Goghstraat 19, Zevenaar) dinsdag 12 maart m Hotel 
Beenen, Babberichseweg i , Zevenaar 

Afd Zutphen (secr J Overwater Molengracht 31, 
Zutphen) maandag 4 maart in het C J M V gebouw, 
Paardewal, Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Apeldoorn 1514 G P Post, Dorpsstraat 39, 

Hall post Eerbeek 
Afd Arnhem 88 Mw A Diependaal ter Horst, 

Witsenstraat 17, Arnhem, 604 A J van Gein, Zwaluw 
straat 54, Arnhem, 638 J de Roos, Bakenbergseweg 
135, Arnhem 
Afd Barneveld en O 1746 R v d Brink, Nijkerker 
weg 70, Barneveld 

Afd Doetinchem en O 162 J O K Albrecht, 
Piersonlaan 47a, Doetinchem, 597 H W Hekman, 
van Hall laan 6, Doetinchem 

Afd Ede Wagemngen 261 Mw H A Jongejan-
Brons, Beatrixlaan 32, Bennekom, 564 G A Boks, 
Doornlaan 47, Ede, 1266 E Steinbuch, Floralaan 12a, 
Wagemngen, 1669 Mej W G de Gooyer, Harskampse-
weg 34, Otterlo, 1670 T Bonen, Diedenweg 15, Ede, 
1766 Ir H A V d Meiden, Diedenweg 97 I I , ^\age-
ningen 

Afd Eist 1717 Me] W C J Sanders, Rijksweg 
Zuid 5, Eist, 1718 P J Kloosterboer, Industrieweg 9, 
Eist 

Afd Epe en O 1744 F G Evers, Wisselseweg 8, 
Epe 

Afd Nijmegen 120 J W F Bunge, Arend Noor 
duynstraat 20, Nijmegen, 125 I J Sciarone, Franse 
straat 9, Nijmegen 131 H Rikkengaa, Couwenberg-
straat 63, Nijmegen, 136 M J Eggen, WiUemsweg 170, 
Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O 1729 C A Hendriks, Utrecht 
seweg 212, Oosterbeek 

Afd Velp 1510 P C Daane, Torckstraat 16, Velp, 
1751 J B Dekker, Buurtweg 2G, Rheden, 1752 Mw 
A H Mayer-Hoitink DiUenburglaan i , Velp, i753 
H W Logman, Heeckerensstraat 10, Velp, 1754 Mej 
J W F Uit den Bogaard, van Galenlaan 3, Velp, 
1755 P Verbeek, Parallelweg 18, de Steeg 

Afd Winterswijk en O 1674 C. v Pommercn, 
Hakkelerkampstraat 26, Winterswijk 

Afd Zevenaar 1070 J Peet, Oranjelaan29, Zevenaar, 
873 Mw J G Reinders, Oranjelaan 24, Zevenaar 

Overleden 1242 K Hollander (afd Nijmegen) 
Afgevoerd 199 Mej J W H Wassmg, 200 H 

Makkinga (beiden afd Lobith), 1055 C Buddelmeyer 
(afd Winterswijk en O ), 195 W de Zeeuw (afd 
Zev«naar) 

Mededelingen Voorjaarsvergadering De Algemene 
Vergadering wordt op zaterdag 20 april m Café-Restau-
rant Riche-National, Nieuweplein 48 te Arnhem ge
houden (aanvang 15 uur) Agenda etc worden in het 
Mededelingenblad gepubliceerd 

Internationale Ruildag De jaarlijkse internationale 
ruildag wordt op zondag 31 maart te Winterswijk ge 
houden Voor verdere bijzonderheden zie het Mede
delingenblad 
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POSTZEGELVERENIGING ,.ASSEN" Secr A 
F J de Jong, Vredeveldseweg 19, Assen 

Nieuwe leden 54 Mr P A Charbon, Kastanjelaan i , 
77 T Dunning, Vredeveldseweg 13, 68 G Beukinga, 
Jacob Catslaan 3 , 78 A v d Beek, Maria ä Campislaan 
44, 90 E Olthof, Ooster Parallelweg 20a, 91 E G 
Driegen, Kochstraat 23, 93 E Walbeehm, Kochstraat 
23 , 94 C Offereins, Westerpark B 10, 97 G Luif, Eem 
2, 108 R E van Os, Vondellaan 41, 109 R van den 
Bos, Nobell-laan 18, allen te Assen, 98 M Blaauw, 
Schoterlandseweg 213, Jubbega (Fr ), 99 B A Mustert, 
van Limburg Stirumstraat 34, Hoogeveen,' 100 E 
Broeksema, Kamp ,,Aekinga", Appelscha (Fr ), 103 
A van Randen, Mr Verwerstraat 12, Oosterwolde 
(Fr ), 107 H Bark, Eikenlaan 7, Vnes, 106 B San 
ders, Hekstraat 35, Beilen, (per i 3 '63) 104 E de 
Vnes, Nachtegaalstraat 4, Vnes 

Nummer Wijziging 117 Dooijs wordt nu 7 
18 

PHILATELISTENVERENIGING ,,BAARN'' 
Secr F N Vrouwenfeider. Parkstraat i i a , Baam 

Nieuwe leden (per i ii- '62) G de Goede, 315 The 
Gables, Esplanade, Durban (Z Afrika), (per i i2-'62) 
W G Fairy, Sans Souci Road, Newlands (Cape Prov ) 

Bedankt (per i-i '63) Mevr Broers, F A J Fijen, 
beiden te Baarn , M V Mioch, Johannesburg 
19 

POSTZEGELVERENIGING ,.ONDERLING CON
TACT" Secr J Versteeg, Merwedelaan 31, Bergen 
op Zoom 

Nieuw lid 203 G Bot Bosstraat 10a, Bergen op 
Zoom 
Bedankt 146 J Blonk, 168 A M Geense,ie2W A 
Mouwen. 
20 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB Secr J W 
Schachtschabel, Stratingplantsoen 46ZW , Velsen-
Noord, post Beverwijk 

Bijeenkomsten 18 iÉebruan 4 en 18 maart a s telkens 
aanvang 19,30 uur in het Wittekruisgebouw, Baanstraat 
te Beverwijk 

Nieuwe leden (per i i '63) 96 T van Son, Javastraat 
I I , Beverwijk, 110 A Timmer, Wij kerstraat weg 232, 
VelsenNd, 121 J Smit, Jupiterstraat 5, IJmuiden, 
(per I 2 '63) 125 P Niedziella, Burg Rothestraat 44a, 
Wijk aan Zee 

Bedankt (per i i-'63) 96 J van Spaandonk, Velsen 
Noord 
22 

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", Brinklaan 112, Bussum 
Aanvang 8 uur n m , echter niet in de maanden juli en 
augustus Ruilbeurs iedere zaterdagmiddag in Café 
Rest ,,De Harmonie", Bnnklaan 112, Bussum 

Nieuwe leden 4 D Brancon Henkemans, Kon 
Sophielaan 14, Bussum, 42 J C Peters, Pater Wijnter-
laan 13, Naarden, 46 G F van Vugt, Gr W de Oude-
laan 44, Naarden, 202 J L Vollers, V d Helstlaan2, 
Naarden 

Kandidaat hd J E Muhren, Thorbeckelaan 22, 
Naarden 

Bedankt 79 C J Wenckebach, Bussum, 219 C J 
Beek, Laren 

De leden worden beleefd 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, 
Amsterdam 
25 

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

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

Jeugdclub Zelfde dag en plaats van 19 20 uur 
Nieuwe leden W M Visbach, Adelaarstraat 29, 

Dordrecht, alle mg i jan '63 , J Welles, Dubbeldam 
seweg 278, Dordrecht, A C J Kok, Hoofdstraat 90, 
Dubbeldam, A Tulp, Scheidingslaan 66, Papendrecht, 
H P Helleman, Camphuysenstraat 3 , P Sprangers, 
Jacob van Lennepstr 56, F C Meiboom, Weeskinde 
rendijk 165, C Verduyn, Banckertstraat 80, O Onos, 
Johan Vermeerstraat 41, G Kroof, Voorstraat 451, 
J Pauw, Kotterstraat 80, G Wildeman, Nieuweweg 40, 
allen te Dordrecht 

Bedankt (per i i-'63) J A Star, W P Haagsma, 
beiden te Dordrecht 
26 

DORDTSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
,,DE POSTJAGER" Secr A L Blonk, Willem de 

70 



Rijkestraat 39, Dordrecht Tel (01850)20428 
Ledenvergadering vrijdag 8 maart a s in gebouw 

„Patrimonium", Lange Breestraat 24, Dordrecht 
Aanvang 19,30 uur Spreker de heer C de Vos Klootwijk 
uit Rotterdam 

Contactavond vrijdag 22 februari a s zelfde plaats 
en tijd 

Nteuw hd V/ A V d Broek, Schoyelstraat 24, 
Dordrecht 

Bedankt C Bergeijk, Zwijndrecht 
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 
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 Ontspanningsgebouw te 
Eindhoven Aanvang 8 uur n m 

Nieuwe leden 250 F L J Roos, Leenderweg 243, 
Eindhoven, 366 J G Brands Luit v Hamelstraat 16, 
Oss, 251 Mevr J Lambriex Fermont, Lijsterlaan 8, 
Riethoven, 252 F Berkhof, Mimosalaan 67, Eindhoven 

Schorsing opgeheven 125 S Harkema, de Dries, 
Meerveldhoven, 103 T van Noord, Fredenklaan 66, 
Eindhoven 

Bedankt 99 Mr F A M Verdonk, Eindhoven 
29 

ENSCHEDESCHE PHI LATELISTENVEREENI 
GING Secr penn W E J Aeijelts Averink, Min 
Treubstraat 18, Enschede 

Nieuwe leden J Slager, Noord Es markerrondweg 33, 
R Bremer, Min Loudonlaan. 79, H P Gorel, Min 
Loudonlaan 55, D G J Kruimer, Deurningerstraat 
107, G C A Rinket, Ferd Bolstraat 41, G J J den 
Riet, Haaksbergerstraat 14a, allen te Enschede 

Bedankt J J de Bree, H T v d Berg, F Wils, 
H Hoogakker, allen te Enschede 
30 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,DE PHILATELIST" Geleen Secr J Kentgens, 
Bollenstr 7, Geleen 

Afd Geüen Vergadering Eerstvolgende vergadering 
weder in 't Roadhoes, Nieuwe Markt te Geleen, zondag 
3 maart a s Aanvang 10,15 v m 

Nieuwe leden H Swart, Huize Broekhem 92 , Valken 
burg, L Wauben Rijksweg Z 130b, Geleen, B Larue, 
Nutherweg 25, Schinnen (Lb), W Heuser, Augustinus 
straat 48, Geleen, H Nineker Daalstraat 64, Geleen 

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

Afd Stttard Vergadering in , ,Schtad Zitterd'' 
Wordt per convocatie bekend gemaakt 

Nieuwe leden P Lintsen, Kamillestraat 25, Sittard, 
G Ermers, Nassaustraat 7, Roermond, J Storms, Prof 
Schrijnemakersstraat 18, Roermond 

Afd Vaals Vergadering wordt met agenda per con 
vocatie bekend gemaakt 
31 

POSTZEGELVERENIGING ,,GORINCHEM & 
OMSTREKEN" Secr A v d Vliet, Jagerslaan 22, 
Gorinchem 

Nieuwe leden (per ii '63) J A Dees, Gravm v 
Megenstraat 40, Gorinchem, H F v d Velden 
Grootestraat 46, Veen (N Br ) 

Bedankt (per 1 i'63) H Advocaat, Rijen, A 
Hootsen, Gorinchem, J Borsje, Hardinxveld, A C 
Swaters, Gorinchem, L Blom, Gorinchem 
32 

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

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

Nieuwe leden G J v d Hoven, Thorbeckelaan 143, 
J Jongeboer, J P Heyestraat 8, C v d Starre, 
Nieuwe Haven 87, E J E B Nieuwenhuis, Goejan 
verwelledijk 49, allen te Gouda 

Bedankt (per i i '63) A L v d Steen, Den Haag, 
K Babajeff, Den Haag 
34 

ONTSPANNINGSVERENIGING SHELL, 's Gra 
venhage Afd Postzegelclub Secr A C M van Over 
eem, p/a Postzegelclub O V S , Postbus 162 , Den Haag 

Bedankt 4 Mevr M A Betlehem v Korlaar, 141 
J L Brenters, 168 H Buesink, 53 W E Nieuwen 
huisen, 170 O T Seager, 61 D Sluyk, 31 J G Wilt
schut, 171 J E Wilson 
35 
PHILATELISTEN VERENIGING ,,GRONINGEN" 
Secr J M Offnnga, de Savornin Lohmanplem 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 kandidaatleden gemeld in het 
januarinummer 1963 

Kandidaatleden 285 J H Stelling, van Heioma 
straat 45, Heerenveen, 295 A de Boer, Vissersdijk i i a , 
Winschoten, 369 J Bargeman, Rijksstraatweg 51, 
Haren (Gr ), 348 W van Wageningen, v Brakelplein 
ï5b ,38oP Lubbers, Verl Hereweg 11, 381 J Siertsema 
Jr , Hora Siccamasingel 88, allen te Groningen, 367 F 
Kaman (oud lid), v Limburg Stirumstraat 19, Hooge 
veen 

Overleden 424 Mevr E Lubach Jongsma 
Rectificatie adres leider Rondzendverkeer is. J C 

Timmer, Hertenlaan 69, Haren (Gr ) 
De penningmeester verzoekt alle leden hun contributie 
over Ï963 ad / 7,50 vóór 31 maart a s te willen over 

maken op gironummer 852363 t n v de Penningmeester 
Phil Ver Groningen 
36 

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

Kandidaat leden 188 H de Jong, Gen Bothastraat 
99, Haarlem, 318 C J M Prins, Leeghwaterlaan 24, 
Heemstede, 331 A B ter Haar Romeny Dreef 10, 
Haarlem 

Bedankt (per 13 '63) 338 W J G Garritsen, Zijl 
weg 107, Haarlem, 249 J v d Po!, Korte Kleverlaan 
23, Bloemendaal, 272 T J v Bekkum de Carpentier 
laan 8 Haarlem, 526 A v d Linden Raadhuisstr 68, 
Heemstede 627 H Gude, 2e Emmastr 36, Haarlem, 
680 J Schippers, Fr Schubertlaan 32 Heemstede 

Contributie 1963 1964 De penningmeester verzoekt de 
leden dringend het verschuldigde bedrag ad ACHT 
GULDEN zo enigszins mogelijk vóór i maart a s te 
voldoen door storting op of overschrijving naar post 
rekening 245*576 ten name van ,,Penningmeester 
O H v Z Haarlem Bij voorbaat dank ' 
37 

POSTZEGELVLRFNIGING .HEERLEN" Secr 
C van Dishoeck I^intjensstraat 21, Heerlen 

Nieuue leden 133 J L H Ackermans Valkenburg 
134 J J Nauts Brunssum, 135 Mevr C A Nijdam 
Conovallumstraat 55, Heerlen, 136 H H J Beuken 
Weiten Heerlen, 137 W Rotgers, Heerlen 

Kandidaat leden G J J Haan, Heggenstraat 47, 
Schaesberg,H H J A Hendrikx, Konmginneplein 18 
Schaesberg L G J Mulders Konmginneplein 20 
Schaesberg, E J Splinter, Tuinstraat 2 Terwinselen 

Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst op dinsdag 
5 maart e k Gelegenheid tot ruil vanaf 7 uur Het be 
stuur hoopt, dat vele leden deze vergadering zullen bij 
wonen 
3« 

POSTZEGELVERENIGING .HELDER' te Den 
Helder Secr A P Vlam, Van Galenstraat 70, Den 
Helder Tel (02230) 4200 

Nieuwe leden (per i i '63) Dr C J van Mervennée, 
Timorlaan 101, A S van der Lijn Tlmorlaan 18, 
(per I 2 '63) M de Haan, Duinroosstraat 70 I , allen 
l5en Helder 

Bedankt (per i i '63) J H Bailly, Den Helder 
Vergaderingen in 19Ó3 Besloten is — te beginnen met 

de maand februari — de vergaderingen te houden op de 
tweede woensdag van iedere maand Het schema luidt 
derhalve als volgt woensdagen 13 februari, 13 maart 
10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juh, 11 september, 9 oktober, 
13 november en 11 december 
39 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS , HELMOND" Secr P J v d List Plas 
manlaan i , Helmond 

Nieuue leden (per i i 63) Eerw Broeder Lucas, 
Noviciaat H Hart, Wilhelmmastraat, Asten (N Br ), 
M Hermans, Dorpsstraat 47, Bakel (N Br ) 

Overleden H Mulder Helmond 
Bedankt (per i i '63) J M Dijsselbloem, A ter 

Stege, beiden Helmond 
40 

■s HERTOGENBOSSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS Secr Mr H J 
Bernsen, Frederik Hendriklaan 14, Den Bosch 

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

Nieuwe leden zie kandidaatleden in het januari 
nummer 

Kandidaat leden P v d Düngen, Kelvmstraat 23 
en H Ex v d Nootstraat 21, beiden Den Bosch, 
H V Rotterdam, W J v Ghendtstraat 7a en P W 
Darmstadt v Beresteijnstraat 2 beiden te Vught, 
mej H P V d Wassenberg, Korenbloemstraat 9, 
Rosmalen, F W Isselman Eikenhoek 3, Dmther 
41 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS ,,HILVERSUM & OMSTREKEN" Secr 
A W Ebrecht, Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum 

Vergadering 21 februari en 21 maart 1963, ruilbeurs 
elke zaterdagmiddag van 1,304,30 uur, alle in de 
Openbare Leeszaal te Hilversum 's Gravenlandseweg 
55 

Nieuwe leden 820 Th Hansen, Soestdijkerstraatweg 
88, 825 G Verweij, Jan Carstenszstraat 15, 826 K 
Wouters, Dotterstraat 14, 828 J J Halstein, Jan v d 
Heijdenstraat 177, 829 H Mondna, Noorderweg 148, 
831 F Weijer, Utrechtseweg 36, 833 J Beetsma, Snel 
liuslaan i8 , 834 A E L Back, Pieter de Hooghlaan 83 , 
835 A A Versteeg, van Hoomstraat 58, 836 Th Kok, 
Eemnesserweg 146, 837 C N Th Hegï, Buisweg 31, 
839 J G H Voorma, Zevenjnstraat 11, 840 Willy 
Hilhorst, Emmastraat i i a , 841 K A Oudenaller, Erf
gooierstraat 107, 843 A Beers, Lieven de Keylaan 33, 
845 T Bottenheft, Zmniastraat 2, 846 Harry Versteeg, 
Bosdrift 106, allen te Hilversum, 838 A Wesselmg, 
Nootweg 46, 679 Th A J Keyzer, Larixlaan 10, (oud 
lid), beiden te Loosdrecht, 842 A Cos, Nw Bussum 
merweg 49 te Huizen (N H ), 844 J L M Meulen 
kamp. Heldeveldweg 30 te Laren (N H ) 

Overleden 365 Ir M Dulfer, Hoogeveen 
Bedankt (per i i '63) 14 H B Pessel, Hilversum, 

215 J H Morreau, Hilversum, 375 R de Boer, 
'« Gravenhage, 485 Mej ^D R C Hana, Utrecht, 
536 C ten Boom, Hilversum, 553 A Wolswinkel 
Loosdrecht, 645 P W Slokker, Laren (N H ), 669 
C V d Wetering, Leerdam, 695 W J v Dijk, Laren 
(N H ), 725 W J J Walraven, Hilversum, 744 J H 
v Wijk, Laren (N H ), 758 J Staal, Hilversum, 769 

Mej C de Vries, Weesp, 780 Ph Burggraaf, Hilversum , 
795 J Knul, Hilversum 
42 
LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS Secr G M Minnema, Boerhaave
laan 41, Leiden 

Vergadering woensdag 27 februari 1963, *s avonds te 
8 uur precies in de zaal van het Geref Jeugdhuis, Bree 
straat 19 te Leiden Gewone agenda, na afloop veiling, 
verloting en gelegenheid tot ruilen 

Nieuw lid W van Westbroek Leiden 
Kandidaat leden 427 J E Overzet, Julianastraat 59b, 

Lisse, 429 C Volkers, Gerrit Kasteynstraat 71. 460 
D J Peterusma Valeriusstraat 100, 305 E Prins, 
Ed V Beinumstraat 81, 416 L Stilma, Rembrandt
straat 27 , allen te Leiden 

Bedankt (wegens vertrek) 273 J Franse, Leiden, 
370 M Lems, Leiden, 239 C Smit, Oegstgeest 

Volgende vergadering, woensdag 27 maart 1963 
Jeugdafdeling Elke 2de donderdag van de maand in 

Huize ,,Over 't Hoff" Gerecht 10, Leiden 
43 

PHILATELISTEN VERENIGING ,,ZUID LIM
BURG" Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maas
tricht 

Nieuwe leden L Nicolaes, Pletzerstraat 33, Wolder, 
J D Tielemans Terra Nigrastraat 34a, Maastricht, 
Janssen, Van Caldenborghsweg 20, Houthem Valken
burg, M Thiessen, Adelbert van Scharnlaan G 43, 
Heer.K Lehrer, Pres Rooseveltlaan 128D, Maastricht, 
A Verjaal, Schansweg n a , Berg en Terbhjt, P H 
Mant, Vrijthof 2 Maastricht 

Beëindiging van lidmaatschap Dhr en Mevr v d 
Gnjp vertrokken naar Apeldoorn 

Eerstvolgende bijeenkomsten 4 maart Beursavond, 
18 maart Jaarvergadering, beide bijeenkomsten om 
20 00 uur in Restaurant ,,In de Gouwe Poort", Vrijthof 
50 Maastricht 
44 

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 

Nieuwe leden K de Jonge, Kerktorenstraat 17, 
Meerveldhoven, R A v d Berg, Wapperslaan 9, 
Eindhoven 
47 

POSTZEGELVERENIGING ,,ROOSENDAAL" 
Secr J C Jochems, Hobbemastraat 4, Roosendaal 

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

Bedankt (per i 1 '63) J den Ronden, (per i 2 '63) 
A A Elster, beiden te Roosendaal 
48 

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

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand m het 
Beursgebouw ingang Meent 110 Rotterdam 
49 

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

Bijeenkomsten deze worden wederom gehouden op 
de 2e en 4e donderdag van de maand in de vergaderzaal 
van ,.Huize Spaarnberg", Wustelaan 79, Santpoort Z 
Aanvang 2c uur 
50 

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

Nieuwe leden C Teerds, Gneksestraat 78, Rotterdam, 
L Versluis, Sav Lohmanlaan 36, Schiedam 
51 

POSTZEGELVERENIGING ZEEUWSCH VLAAN
DEREN, Terneuzen Secr Ir W D G Toorenman, 
Frans Halslaan 20, Terneuzen 

Nieuw lid (per i i '63) R Maes, p/a Steenkamplaan 
92, Terneuzen 

Bedankt H A Lyppens, Terneuzen 
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 

Nieuue leden G E Bierens, Cuneratorenstraat 18, 
C Dams, Joh v Zantenstraat 69, C van Dijk, Bossche 
weg 454, P van Bommel, Henri Berkvenstraat 4, W 
van Herp, Ed Meijerslaan 33, Fr v d Luijtgaarden, 
Simon Stevmstraat 14, P Smulders, Trouwlaan 287, 
Ch Stonmans, Hogendriesstraat 23, H J L Trines, 
V Goghstraat 10, allen te Tilburg, Dr Ir H W 
Scheffers, Tilburgseweg 117, Goirle 

Bedankt J Beerens, W de Cock, W Felix, A 
Franken, G de Groot, F Hendriks, Th Pels, allen te 
Tilburg, C V Dongen, Waalwijk, Mevr C Janssens
Sterkers, Baarle Hertog, W M van Kleunen, Tilburg 
53 

POSTZEGELVERENIGING ,,VLISSINGEN'' 
Secr J F Bastiaanse, Nadorstweg i D, Middelburg 

Nieuwe leden Ir J W Evertse, Veerseweg 83, 
C H in 't Veld, Veersesingel 46, beiden Middelburg 
54 

POSTZEGELCLUB ,,WASSENAAR" Secr W 
van der Worp, Starrenburglaanr 70, Wassenaar 

Vergadering iedere 2e dondeadag van de maand m 
caférest , ,De Deyl' ' , hoek Kerkdam en Rijksstraatweg 

Nieuwe leden (per ii '63) J J Rijckenberg, Lange 
Kerkdam 26, G P Walther, Santhorstlaan 51, beiden 
Wassenaar 
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Bedankt: 2 Mej. J . M. Bauer; 20 J . A. Habig. 
55-

POSTZEGELVERENIGING IJMUIDEN & OM
STREKEN. Seer.: J . Groen, Velserduitiweg 18, IJmui-
den. 

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

Nieuwe leden: 42 G. Schilder, Celsiusstraat 66; 43 
H. Bieding, Geleenstraat 18; beiden I Jmuiden. 

Mededeling: tot voorzitter is per i-i- '63 benoemd de 
heer Ir. H. J . Smit Jr, Hofdijklaan 21, Driehuis. 
56. 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN POST
STUKKEN- EN POSTSTEMPELVERZAMELAARS. 
Secr.: E. J . P. Mulders, Plantage Parklaan i i - I , 
Amsterdam-C. Ledenadministratie: F. A. de Klerck, 
Lekstraat 68, Amsterdam-Z-2 . 

Vergadering: zondag 24 maart a.s. in Café-Rest. 
,,Vredenburg" te Utrecht. Aanvang 10 uur. 
64. 

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

Nieuwe leden: F . T. de Jonge, Surhuisterveen; J . 
Nijboer, Drachten;; Th. Schotanus, Nijega; J . van 
Essen, Bruins Slotstraat 22; W. Westerhof, Burg. 
Wuiteweg 115; beiden Drachten; J . Kieffer, Corn. 
Trooststraat i -I , Leeuwarden; J . Bijlsma, It Merkenlän 
23, Beesterzwaag. 

Bedankt: C. v. d. Vegt; O. Spa; beiden Drachten. 
Bijeenkomsten: 25 februari en 18 maart a.s. te 20 uur 

in Pro Rege, Torenstraat 18, Drachten. 
Contributie: De leden worden verzocht de contributie 

voor het jaar 1963 ad. / 6,50 benevens de vrijwillige 
bijdrage voor het tentoonstellingsfonds ad. / 0,30 te 
voldoen op postrekening 992303 t.n.v. Penningmeester 
Postzégelver. ,,Drachten", van Lijndenlaan i , Beester
zwaag. Tot I maart kan de betaling ook geschieden 
tijdens de bijeenkomst te Drachten. Na deze. datum 
wordt over het bedrag beschikt, verhoogd met incasso-
en administratiekosten. 
66. 

UNILEVER SPORTVERENIGING, Afd. Post
zegelvereniging. Secr.: O. v. d. Geijn, Kamillestraat 3, 

.Rotterdam-I 2. 
Nieuwe Uden: L. H. Blom, Jacolü Marisstraat 2, 

Zwijndrecht; H. J . Dijkman, v. Beethovensingel 115a, 

Vlaardingen; H. H. Judels, Lipkensstraat 22, Delft; 
M. Korenhof, van Beethovensingel 73c. Vlaardingen; 
J . Muilwijk, Nassauhaven 2.5b, Rotterdam-20 ; A. M. A. 
Snijders, v^n Gilsstraat i , Zevenbergschenhoek (N.Br.); 
N. Wagemakers, Kromstraat 33, Oss; A. S. M. van der 
Zijden, Ambonlaan 22, Vlaardingen; L. Hasselaar, 
Larixlaan 151, Rotterdani-12; Me]. C. Bogerman, 
Emmastraat 28, Oude Tonge (Z.H.); J . A. Gelpke, 
Calandstraat 55, Rotterdam-2; Dr. W. J . Hoeke, 
Officiersvliet 37, Zwijndrecht. 

Vervallen: Mej. A. Bos, Gouda; Mej. H. Frijlink, 
Hoogeveen; N . K. Hollebeek, Vlaardingen; H. Markus, 
Arnhem; K. Schaap, Rotterdam-24; Mr. B. W. 
Jansen, Haarlem. 
67. 

FILATELISTENVERENIGING ,,RIJKSPOST-
SPAARBANK"-Amsterdam. Secr. L. Poppes, Volke-
rakstraat 40-III, Amsterdam-Z. 

Nieuwe leden: M. J . Meinster, ie Boerhavestraat 15-I ; 
A. H. Kooy, Sape Kuyperplantsoen i - I I I ; P. Zuidema, 
Amstelveenseweg 23-II; P. E. Ebien Pesa, W. de Wit-
straat 128-II; L. Buter, Jekerstraat 36-I; A. F. Meyn-
dershagen, i Jan v. d. Heydenstraat 80 achter; A. 
Molenaar, Insulindeweg 96-I; P. H. Spaan, v. Tuyl v. 
Serooskerkenweg 78-II; P. J . v. d. Waals, Staringplein 
I2-III; A. A. Willemsen, Newionstraat 51 bov.; 
W. H. P. Nuberg, v. Tuyl v. Serooskerkenweg 23; J . 
Postma p/a Vaartstraat 33-I; P- v. Essel, van Wou-
straat 103-I ; E. Govaert, Stadionweg 37b; C. A. H. 
Teune, Koninginneweg 130 bov.; P. Negenman, P. 
Aertsstraat 50-I; J . J . Bierlee, Wouwernianstraat 31-I ; 
J . P. Smit, Bart Poesiatstraat 25-III; A. F. M. Pielage, 
Herengracht i6ga ; allen te .\nisterdam ; N. H. Huizinga, 
Oude Karselaan 89, Amstelveen; A. v. Essen, Keesom-
straat 22. Badhoevedorp. 

Bedankt: P. Gramberg; A. J . Verkerk; T. Hoeting-
Spoor; A . M . Luyten; T. S. de Ruyter; A. J . v. d. 
Berg ; H . C. E. M . de Graaf; E. Brown ; P. den Hartog ; 
A. K . Donk ; J . .̂  . Plipse ; allen .\nisterdam ; A. C . H . 
Heuzen. Leimuiden; J . Drukker, Haarlem. 
68. 

POSTZEGELVERENIGING . ,HARDE"te 'tHarde. 
Secr.: P. Leenders, H. v. PuttenweK 1, 't Harde. 

Bedankt: (per i-2-'63) J . W. Vennik, 't Harde. 
70. 

DE POSTZEGEL. Phiiatelisten-vereniging voor 
personeel der Rotterdamsche Droogdok- en Scheeps

bouw Mij. ,,Nieuwe Waterweg''. Secr.: W. P. H. Zom, 
Schipperstraat 60, Rotterdam-i6. 

Nieuw lid: W. Frings, Burg. Meineszlaan 12, Rot
terdam-6. 

Bedankt: J . M. Pijl, Rotterdam. 
72. 

PERSONEELSVERENIGING ,,VREDESTEIN", 
Afd. Filatelie. Secr.: C. N. van der Zalm, Tromp
straat 10, Loosduinen. 

Nieuwe leden: W. L. van Pelt, Lunterenstraat 4, Den 
Haag; M. Smits, van Speykstraat 243, Den Haag; 
A. van Hees, Groenezijde 115, Den Haag; J . H. van 
Hees, Groenezijde 115, Den Haag. 

Bedankt: (per i-i-'63) J . N. Heufke-Kantelaar, Den 
Haag; H. L. van Walsum, Den Haag; H. A. de Beus, 
Loosduinen. 

Bijeenkomsten: Jaarvergadering: dinsdag 12 februari 
1963 ; ruilavond dinsdag 26 februari 1963 ; vergadering : 
dinsdag.12 maart 1963; ruilavond: dinsdag 26 maart 
1963, om 20.00 uur in de kantoorkantine aan de Haag
weg te Loosduinen. 
77. 

PHILATELISTENVERENIGING ,.HOOGEZAND-
SAPPEMEER". Secr.: J . W. Oldenhuizing, M. Hob-
bemastraat 4, Hoogezand. Tel. (05980) 3505. 

Nieuwe leden: 44 Mej. E. Nijburg, van Noortstraat 13, 
Hoogezand. 

Mededelingen: De vergaderingen blijven voorlopig op 
de tweede dinsdag van iedere maand in Hotel Struvé, 
aanvang 's avonds om 8 uur. Op de vergadering is er ge
legenheid decontributie te betalen. De contributie be
draagt / 7,50. Wilt u vóór I maart a.s. uw contributie 
voldoen? Storten op gironummer 969577 t.n.v. Penning
meester Phil. ver. ,,Hoogezand-Sappemeer " , Meente-
weg 10 te Schildwolde. 

Na I maart zal u, indien u nog niet betaald hebt, een 
postkwitantie worden aangeboden met verhoging van 
de incassokosten. Gironummer van de Commissaris 
Rondzendverkeer is: 1028246, t .n.v. H. Nieboer, Dirk 
Lutjeboerstraat 12 te Sappemeèr. 
78. 

PERSONEELSVERENIGING ,,ENERGIA". Afd.-
Filatelie. Secr.: J . G. Kuipers, Kwintsheulstraat lo-II , 
Amsterdam-W. 

Nieu..-£ leden: Mej. L. Tempelman, Govert Flinck-
straat 378-II, Amsterdam-Z.; F. Moerman, Jac. v. 
Heemskerkstraat 14, Huizen (N.H.). 

Bedankt: C. G. P. W. Stilkenboom Amsterdam. 

Moor uw boekenplank 

Koningin Wilhelmina, een levensgescliiedenis in postzegels 
„Velen hebben zich reeds geroepen gevoeld bij het over
lijden van Koningin Wilhelmina een herdenking uit te spre
ken of neer te schrijven. Wij menen dat dit blad niet de 
plaats is voor een officiële herdenking, maar willen u 
liever aan de hand van een aantal postzegels een overzicht 
geven van wat er in de loop van haar leven gebeurd is". 
Aldus de aanvang van een met vele postzegels geïllustreerd 
artikel in het personeelsorgaan van een grote verzekerings
maatschappij (die ƒ 1845,— voor „Het Dorp" bijeenbracht, 
zodat de aandachtige lezer wel begrijpt, welke maatschappij 
bedoeld wordt). 

Dit äKtikel bewijst nog eens welk een prachtig illustra
tiemateriaal postzegels vormen. Op betrekkelijk geringe 
ruimte kan veel meer afgebeeld worden, dan wanneer men 
zich moest bedienen van fotografisch materiaal. De ge
schiedenis van het koninkrijk van 1890 (het overlijden van 
Koning Willem III) tot 1948 (de inhuldiging van Koningin 
Juliana) wordt in twee kolommen druks beschreven en uit
gebeeld op 23 postzegels. Een voortreffelijke reportage, 
die velen meer gedaan zal hebben, dan een haoggestemd ar
tikel, hoe goed ook bedoeld. Koningin Wilhelmina wordt hier 
op een volkomen ändere wijze herdacht en daardoor zullen 
velen het met aandacht gelezen hebben. 

Aangezien dit personeelsorgaan een beperkte oplage heeft, 
kan de uitgeefster geen extra nummers aan belangstel
lende filatelisten verstr-ekken. De verzekeringsmaatschap
pij is echter zo vriendelijk geweest een aantal exemplaren 
aan de Bondsbibliotheek te schenken, waar deze op de be
kende voorwaarden voor onze lezers beschikbaar zijn. 

H. 

Wij ontvingen een uitvoertig geschreven 
„Manifest der Tliematisclien Pliilatelie" 

Quo Vadis Fipco?? 
getekend door een zevental vooraanstaande Duitse beeld
verzamelaars. Zij betogen dat er een scherpe scheidings
lijn bestaat tussen motiefverzamelingen en thematische 
verzamelingen. En nu kunnen de heren zich niet verenigen 
met de besluiten van de FlPCO-vergadering in 1962 te 
Vaduz, waar vooral de aandacht gevestigd werd op motief-
verzamelen en zelfs de raad gegeven werd thematische 
verzamelingen maar om te werken tot motiefverzamelin
gen. 

Wij zijn — jammer genoeg — niet volledig op de hoogte, 
of de FIP aldaar inderdaad zodanige besluiten en overeen
komsten genomen heeft, maar wij kunnen ons wel voorstel
len, dat velen, ook hier te lande, hun bezwaren dan zullen 
delen. 

Om nu maar meteen over te gaan tot stichting van lande
lijke verenigingen van speciaal thematische verzamelaars 
lijkt ons vooralsnog wel wat voorbarig. Dit manifest is 
voor de beeld verzamelaars zeer zeker een belangrijk- ge
schrift, waarvan wij ernstige lezing gaarne aanbevelen. 

S. 

1963 D. S. Bolaffi 
Vatican City, Roman States Romagna 
Specialized Catalogue 
Third De-Luxe Edition 

Deze in alle opzichten uiterst verzorgde catalogus geeft 
in vergelijking met die van 1962 slechts zeer geringe veran
deringen. De uitvoering is even onberispelijk en de prijzen 
zijn — op enkele uitzonderingen na — dezelfde gebleven. 

Wat prijsnotering betreft valt het op, dat alleen de veel 
gezochte opdrukken van 1934 aanmerkelijk gestegen zijn en 
dat 1935 in prijs meer als verdubbeld staat genoteerd. 

Voor Vaticaan-verzamelaars de catalogus bij uitstek, 
fraai uitgevoerd en handig in het gebruik. 

S. 
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175e 

Veilingcatalogus 

gratis 

op aanvraag 

verkrijgbaar 

te houden door R. POSTEMA, 
Singel 276, Amsterdam, 
telefoon 24 9749 

op 

14^ 13 en Iß wntB€BrÉ 
a.s. 

Ook deze veiling bevat weer diverse interessante afdelingen, 
zoals Nederland en Overz. Rijksdelen, betere zegels 
van Europa en Overzee, en zoals gewoonlijk een fraaie 
afdeling collecties, restanten etc. 

Inzendingen kunnen nog uiterlijk tot en met 18 februari plaatsvinden. 

Hoe is het mogelijk dat wij nagenoeg iedere maand een grote veiling 
kunnen houden ? Dit kan alleen door het grote vertrouwen 
dat wij van onze cliënten genieten, alsmede de-vlotte 
afwerking van iedere veiling. 

Mocht u het voornemen hebben uw collectie of een deel daarvan te liquideren, stelt y zich dan 
eens met ons in verbinding. Bij grotere objecten komen wij u vrijblijvend bezoeken en 
verstrekken gaarne een renteloos voorschot. 
ledere verzameling wordt door ons zorgvuldig bewerkt, teneinde een zo gunstig 
mogelijk resultaat te verkrijgen. 

Ook voor de aprüveiling kan nu reeds ingezonden worden. 



Ook al woont u m 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. INDIE -
of CURASAO - 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 
teleurst llende 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 
mets 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) 

POSTZEGELHANDEL 

V A N D U Y N €L V E R H A G E 
ROTTERDAM - NoordsIngellSI b - Telefoon (010) 4 82 09 

VOOR DE SPECIAALVERZAMELAAR 
NEUES HANDBUCH DER BRIEFMARKENKUNDE 
Handbuch Hiervan is nu reeds voorradig 

15 de voortzetting van het KOHL's 

Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 
Deel 

Macau 1884-1942 
Macau 1942-1953 
Madagaskar 1902 
Las Bela 
Labuan 
Modena 

4 Oranie Vrijstaat 
5 Montenegro 
6 Carlistische Post 

6,50 
2 25 
6,25 
2 25 
4,50 
4,50 
4,50 
7 50 
5 50 

Deel B 1 Duitse Ri|k 1926-1927 
Deel B 2 Duitse Ri|k 1927-1932 
Deel B 3 Duitse Ri|k 1933-1935 
Deel S 7 Frans Oceanie 
Deel S 8 Noord-Sleeswijk 
Deel S 9 Lorenzo Marques 
Deel S 10 Malakka 
Deel S 11 Madeira 
Deel S X 500 valse stempels 

Lidmaatschap Verein Neues Handbuch, incl Collegium Pnilatelicum 
Collegium Philatehcum 1953 t/m 1962 (25 afleveringen) 
Leden ontvangen 2 0 % korting op nieuw te verschijnen af leveringen'""-

5,50 
5,50 
5,50 
6,50 
7,50 
4,50 
4,50 
4,— 
2,25 

10,— 
50,— 

P O P U L A I R E E N POPULAIR WETENSCHAPPELIJKE BOEKWERKEN & SPE-
Ci A A L - C A T A L O C I ' 

M Walter Der Briefmarkensammler 
Preutenborbeck Briefmarkensammeln 
Urbus Verlag Alte Briefmarken 
F Arnau Lexikon der Philatelie 
Humboldt Taschenbuch des Brief
markensammlers 
Richter 100 Jahre Deutsche Brief
marken 

INTERPHILA 1963 Groot fliatetistisch adresboek met duizenden ruiladressen, 
vraagbaak voor de fiilatelist 
TABUPHIL 1963 Zakagenda voor de philatelist klem vademecum 

5,— 
2,85 

12,40 
2.50 

2.50 

2,50 

Lorenz Briefmarken mem Hobby 
Buttner Romatik der Briefmarke 
met kleurenreprodukties 
Hertsch Die berühmtesten Brief
marken, in kleuren 
Gerhard Schmidt Neue Briefmar-
kenribel 
Kühne Wir sammeln Briefmarken 

BRUN catalogi 1963 
Dieren 
Bloemen 
Sport en Padvinderi) 
Verenigde Naties en Europa 

3,50 
3.50 
3.50 
3,50 

KUHLOW 1963 Olympiade 
ld Europazegels m meelopers 
d'Urso 1963 Zeer uitgebreide Spe
ciale Catalogus Europa 
Gatvez 1963 Spanje & Kolomen 

6,25 

7.50 

4,50 

3,90 
5,25 

7,50 
3,90 

2,25 
2.25 

10.— 
9,75 

ONGEËVENAARD is onze FDC Poststukken-album, dat u ten volle bevredigt, omslag ge-
v^atteerd plastic, dat als leder eruit ziet, plastic zakken aan drie kanten gesloten, diepzwarte 
inlegbladen. schroefband in kartonnen cassette 
, POPULAIR 1 met 25 zakken voor minstens 50 FDC s Nederlandse maat 5,50 

POPULAIR 2 met 50 zakken voor minstens 100 FDC s Nederlandse maat 8.75 
Complete wereldcatalogus 1963 Yvert f 38,95 Gibbons S 15— Scott 45,— 
5 X vergrotende LICHTLOEP met batterijen compleet in doos 6,75 
Speciale zaklamp voor het onderscheiden van gefluoresceerd papier 12.50 
INSTEEKBOEK „POPULAIR" 16 bladzijden 192 stroken voor 4000 zegels 4,95 
Hetzelfde boek doch dubbeldik een prachtboek alleen bi| ons 10.— 
ROYAL LUXE geheel zwarte bladen en glasstne schutbladen 27.— 

RENNIE HAAGSMA 
De zaak met de vele facetten 

Leeuwenst raat 2a -H i l ve r sum - G i r o 336559 - Telefoon 4760Ó ('s avonds na 7 uur A9108 

Vraagt toezending van onze maandeli|kse offerte ,HET LAATSTE N IEUWS" ' " Bijdrage f 1 , — 
per laar ledere aanbieding is een complete prijsliist 

Aangeboden: 
Frankriik no 
120 pracht ex 
183/186 Olympiade 
256 Sounre de Reims 
305 Richelieu 
321 Atlantique pr ex 
Luchtpost 
14 pracht ex 
20 
29 
32 
34 

15,— Ongest 
12,— Ongest 
22,50 Ongest 
8 25 Ongest 

50,— Gest 

95,— Gest 
16,50 Ongest 
50,— Ongest 
18,— Ongest 

4,80 Ongest 

Franse Kolomen no 
Algerije 343/344 
Comores L 1/3 
Fezzan 28/42 
Madagascar L 73 
Oceanie L 26/28 
Idem L 30 
St Pierre et M 325/343 
Terres AustraJes i 
Togo L 17/20 
Tunis 390/39H Rotary 
Idem L 18/19 

5.— Ongest 
7.35 Ongest 
7.50 Ongest 

15.— Ongest 
31,50 Ongest 
15,— Ongest 
5,— Ongest 

15,— Ongest 
17,50 Ongest 
3,50 Ongest 

69,— Ongest 

Uitvoering van mancolijsten Frankriik en Franse Kolomen 

P O S T Z E G E L H A N D E L MARIAN DAUB 
Winkel Jan van Galenstraat 1Ó5, Amsterdam-W 
Telefoon (020) 88683 



Belangrijke mededeling 
Met ingang van heden mogen de zichtzendingen 7 i.p.v. 5 dagen 
behouden worden. Voortaan hebt u dus de boekjes een geheel 

weekend in uw bezit. 
Verder wordt nu ook bij uitname vanaf f 10,— de gehele retour

porto door mij betaald. 

Speciaal NEDERLAND & O.R.. 
ENGELSE KOLONIËN 

Van de laatste nog een groot aantal boekjes geprijsd op Yverts '58, 
'59 en '60. (Geen gelegenheid om alles over te plakken). 

PROFITEERT DAARVAN! 
Zichtboekjes van vrijwel alle landen. Uw aanvraag zie ik gaarne, met 
opgave van referenties, tegemoet. S.v.p. geen mancolijsten. 

Postzegelhandel N. QVERDUIN 
Jan Steenlaan 37, Soestdijk 

Tel. (02955) 4841, Giro 385725 

POSTZEGEIHANDEL 

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

ZICHTZENDINGEN 

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

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

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

Geen post te groot, 
altijd contante betaling. 

Ook massagoed, bundels, kllowaar zoek ik nog steeds, gelieve 
een lijst te zenden van het te verkopen materiaal, waarna mijn 
bieding volgt. Geen inkooplijsten. 
Voor collecties eveneens altijd belangstelling, voor grote ob
jecten kom ik ter plaatse. 

A. J. de Wit 
Albrecht Dürerstraat 4 Amsterdam-Z. — Tel. 71 34 89 

Heerlen, 20 jan. 1963 

Aan J. K. Rietdijk n.v., Den Haag 

Geachte firma, 

Hiermede bevestig ik de goede 
ontvangst van de afrekening en de 
netto-opbrengst van mijn inzending 
in Uwe 243e veiling. 

Ik spreek hierbij de bijzondere 
waardering uit voor de prima behandeling 
en afwikkeling door Uwe firma, 
waarvoor mijn hartelijke dank. 

Tevens kan ik U meedelen dat 
de opbrengst mij in alle opzichten tot 
volle tevredenheid heeft gestemd. 

Mocht de gelegenheid zich 
voordoen, dan ben ik gaarne bereid de 
veilingen Uwer firma aan te bevelen. 

Hoogachtend, 
w.g. M. D. 

Dit is één van de vele brieven, die wij geregeld ontvangen. 
Mocht u willen laten veilen, stelt u zich dan nog heden met ons 
in verbinding ! 

Voor onze 

245e Postzegelveiling 
die in april a.s. zal plaatsvinden, kunt u 
nog tot ca. 1 maart inzenden. 
Vraagt de gunstige veilingcondities. 
Ook de veilingcatalogus wordt u gaarne 
op aanvraag toegezonden. 

Veilen met succes ? 
Rietdijk n.v. het adres I 

J. K. RIETDIJK n.v. 
Lange Poten 15A 
Den Haag 
Telefoon (070) 11 70 20 



Nieuwe uitgaven zijn prima beleggingen 
Aan bepaalde feiten schenkt men op postzegelgebied niet voldoende 
aandacht, of ze worden over het hoofd gezien. Het meest belangrijke 
van deze feiten is wel, dat wanneer een verzamelaar alle nieuwe uit
gaven geregeld DIRECT bij uitgave koopt, hij alle toekomstige rar i 
tei ten verkr i jg t tegen de prijzen waarvoor ze het eerst verhandeld 
worden. Di t is zo voor de hand liggend, dat de financiële betekenis 
hiervan als regel veronachtzaamd wordt . Het zou ons te ver voeren 
alle uitgaven te noemen die binnen kortere of langere t i jd na uit
gave enorm in prijs zijn getsegen, wi j noemen alleen de serie ISRAËL 
1948, UPU-series, SAARGEBIED na 1 9 « , VATICAAN (Yv. 60/65 werd 
door ons in 1934 geleverd voor f 0,95, prijs thans f900,—) , DUITS
L A N D WEST, BADEN, RHEINLAND PFALZ, EUROPA-SERIES 1956, 
SURINAME WATERSNOOD, etc. Nu zijn er wel enkele soorten die 
In prijs zijn teruggelopen zoals de EUROPA-SERIES 1961, doch di t 
komt door de grote speculatie hierin door de verzamelaars zelf. 
WIJ ZIJN GEEN SPECULANTEN, maar kopen en verkopen t o t alles 
op is! Wi j leggen geen voorraden weg van uitgaven, zelfs al voorzien 
wi j een prijsstijging, maar laten onze cliënten hiervan prof i teren. 
W i l t u zich dus de teleurstell ing van hoge prijsstijgingen besparen, 
neemt u dan: 

een abonnement op onze nieuwtjesdienst voor de landen die 
u v e r z a m e l t . 

Wij moeten echter als voorwaarde stellen, dat u, nadat u ons di t 
abonnement hebt opgegeven, de zegels niet elders koopt, doch 
rustig onze zendingen afwacht, verder dat u minstens 3 landen of 
een groep van landen opgeeft, anders is het voor ons niet lonend. 

Schrijft u nog heden aan: 

AUF DER HEIDES POSTZEGELHANDEL 
H I L V E R S U M , Surinamelaan 31 , t e l . 14323, giro 1700 (post
abonnementen) , of aan A U F DER H E I D E ' S P O S T Z E G E L -
H A N D E L , N . Z . Voorburgwal 151, A M S T E R D A M , t e l . 222186. 
WIJ V R A G E N T E K O O P : Kilo's (spec. N e d e r l a n d ) , Goede 
Europa series. Goede Europa collecties. 

TE KOOP AANGEBODEN: 
parti j F .D.C. Berlijn na 1945, o.a. Goethe (op briefvoor-
zijde), Berliner Banten, Währungsgeschädigtenblock. Erp. 
Philharmoniker, Lortzing, Glocken I, II, III. V o r o l / m -
piade, Grosse Manner, Gedächtniskirche, enz. Zegel-
vwuirde Michel ± 2000 D.M. voor f 1000,— 
parti j F .D.C. Saar van 1945 o.a. Saarverfassung '4S, 
Tag des Pferdes '49, Schmidt '50, Ot twei ler , Roteskreuz 
'51 , Tag der Briefmarken '51 , '53, '54, enz, Olympiade' 52 
enz. Zegelwaarde Michel ± D.M. 600,— f 300,— 
parti j F .D.C. Bundes Rep. na 1945 o.a. Blocs Export 
Hannover '48, '49, Briefmarkenausstelling '49, '51, Goethe, 
100 Jahre Briefmarken, UPK. Bach, Marienkirche, Woh l 
fahr t '51, '52, '53, enz. Zegelwaarde Michel D.M. 2000,— f 1000,— 
parti j F .D.C. D.D.R. , waarbij vele oude zegels, zoals 
Debriabloc 1950, enz f 600,— 
parti j F .D.C. Zwitser land ze ldzaam: 
Pro Juventute Yv. 150, Pro Juv. 1922, '25, '28. '30-'62 . . . 500,— 
Speciale uitgave Propaganda, o.a. 1924, '30, '36, '37, '39, ' 41 , 
'43-'49, serie Yv. 481-492, enz. Europa '57 in 3 talen in 
carnets, 612-615, 639-660, ook samenhangend 660 A-D f 450,— 
Pro Patria o.a. 1938, '39, '41 , '42, '44-'62 f 200,— 
Dienst o.a. 362-368 f 150,— 
Bloes o.a. 4, 10-12, 14, Luchtp. o.a. 2, Samenhangende en 
tête-bêche « f 350,— 
parti j F .D.C. V . A . R . (Egypte, Palestina, Yemen, Syrië, 
vr i jwel compleet, ook Syrië bloc 1, Egypte bloc 1, enz), f 400,— 
2 Insteekboekjes met zegels V . A . R . vr i jwel compleet 
cat. Yv. 1202 fr f 450,— 
Partij F .D.C. Zweden o.a. Yv. 235-256, 273-280, 290-297, 
305-332 enz ƒ 200,— 
parti j F .D.C. Noorwegen o.a. V-serie inclusief 50 ö . met 
watermerk, Yv. 190-202, 207-219, 236-260, oorlogsbrieven 
261-268, dan 269-278, 280-284, enz f 350,— 
parti j F .D.C. Denemarken o.a. 229-234, 249-253, 
265-267a, 277-290, 281-300, enz f 180,— 

VERKRIJGBAAR BIJ 

POSTZEGELHANDEL J. HOLM 
FRANKESTRAAT M HAARLEM 

S«ÊWÊË.cntÊ?erh in ff 
Het mooiste voorbeeld van samenwerking tussen ver
zamelaar en handelaar zult u afgespiegeld vinden in 
onze boekjes van 

ENGELAND & KOLOXIËIV 
en 

FRANKRIJK & KOLONIËN 
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. 

Postzegelbandel 

Van iPuyn A VerhiBge 
Rotterdam — Noordsingel 181b Telefoon (010) 48209. 

Steltzer-veilingen 
I N FRANKFURT/iM 

Rudolf Steitzer, 
Frankfurt/M. 

Schllessfaeh 2 3 2 4 
Te le fon 21718 

Meer dan tien jaar bekend voor de 
nauwkeurige omschrijving, omvang
rijk f i l . materiaal van alle gebieden!! 
Zeer goede koop- en verkoopkansen 
van gezochte zegels en verzame
lingen!! 
De vellingen hebben reeds plaats
gevonden!! 
Catalogus met grote fotobijlage voor 
serieuze geïnteresseerden gratis. 

Direct geld voor verzamelingen, parti jen, massagoed 
en kilowaar. Bij aanbieding massawaar 
gaarne opgave van soort én hoeveelheid. 

postzegelbandel G. v. d. EYNDE 
Petrlstraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) 
Telefoon 310 82. 

1 AANBIEDING F. D. C s : 
Nederland 
•Ui Hulpzai. 

1 (gew. env.) 
1 '46 Jubileum 
1 Inhuldiging 

Kind 
'V) Zomer 

(gew. env.) 
'51 Zomer 
'52 Riebeek 

id. Culemb. 
Telegraaf 
Itep 
Zomer 

'53 Zomer 
Kind 

'54 Zomer 
Luchtvaart 
Kind 

Partijtje (21 st. 
Aanb. vrijbl. 

G. Wentiel, Sm 

22,50 
4,50 
6,50 
8,50 

»,75 
18,50 
10,— 
17,50 

2,65 
8,75 

10,— 
10,— 
5,15 
6,50 
2,60 
4,25 

'54 Statuut 
'55 Zomer 
'56 Rembrandt 

Olympiade 
Europa 

N e d . Antil len 
'43 Kon. familie 
'47 Niwin 
'48 Kon. Wilh. 
'49 Ojeda 

UPU 
'52 Zeeman 
'55 Bezoek 
■57 Voetbal 
'58 Vogels 

R. Kruis 
'59 Statuut 

Republik en Jap. bez. op 

Postzegelhandel 
edenstraat 126, Deventer, G 

1,50 
3,25 
5,15 
2,75 

10,50 

6,50 
2,50 
8,50 
6,50 
7,5« 

28,5C 
6,— 
7,50 
4,75 
4,75 
2,40 

Ncd . N.Guin«a 
'57 Kindenorg 
•58 No. 25 gew. 

Kinderzorg 
enz. 

Suriname 
■35 R. Kruis 
'38 Emancipatie 
■54 Weld.heid 
■55 Bezoek 
'59 Statuut 
'60 Vliegtuigen 

Vluchtel. 
Statuut 

'61 Ruimtevaart 
'62 Diakonessen 

Dieren 
brieven/krt w.o. ^eldi. afst. 

„PHILATO" 

4,50 
env. 6,50 

4,— 

27,50 
22,50 
19,75 
3,15 
3,55 
5,75 
2,95 
2,75 

11,50 
1,35 
1,65 

f 5 5 ,  . 

ro: 917809, Tel. (06700)1 78 67 



IJSLAND AANBIEDING 
8 t . 1 * X l 3 / , 2,— 
9 t . U x 1 3 ' / , 4,75 
11 t. U x 1 3 / , 25,— 
7 t . 1 2 / , 2 , 
8 t . 1 2 / , 0,60 
? t . 1 2 / , 5,75 
12t . U X 1 3 / , 3,— 
13t . U x 1 3 / , 2,— 
U t . U x 1 3 / , 4,50 
15 t. 1 4 x 1 3 / , 5,75 
1 2 t . 1 2 / . 1,80 
13t . 12'/ , 0,60 
14 3,25 
20 2,50 
21 2,— 
22 4,— 
23A of» 0,60 

DENEMARKEN 
11 3 , 

12 8,75 
13 0,75 
14 18,50 
15 20,— 
22/29 1.12/, 6,— 
22/23 t. 1 4 x 1 3 / , 

1,20 
23A 12,50 
24/26A 2,50 
27 5,— 
28 4,— 
28» 13,50 
29 5 , 
35/37 0,50 
38/40 1,20 
38/40* 4,50 
41/42 of* 1,20 

NOORWEGEN 
2 22,50 
3 12.50 
5 9.75 
11 8.75 
12 6,90 
14 2,25 
15 13,75 
16 2,25 
17 4 , 
18 0.90 
19 7.50 
20 23.50 
22 0,75 
32 2,50 
33 8,50 
34 7,25 

ZWEDEN 
8 1 ,— 
9 9,75 
10 10.— 
12 6,50 
15 tand 13 7,50 
16/20 4,50 
21/24 7,25 
26 2,25 
16* 12,50 
19* 37,50 
20* 6,50 
21* 40,— 
22* 12,50 
23* 52,50 
24* 65,— 
tand 14 
16 3,— 
20 0,50 
29* 1,65 
30 3,50 
34* 17,50 
36/38 1,60 
36* 37,50 
39 1,25 
39/40* 9,50 
41/49A 1,50 
« • 9,75 
45* 12,50 
46* 14,50 
47* 19,50 
48* 37,50 
« • 28,50 
49A* 39,50 
50 7,25 
51/54 0,60 
51/54* 11,25 

No. volgens 

Uitsluitend prim 

Zonder teken 

* is 

o f * is j ebr 

1 24 
25 of* 
26 of* 
29* 
30* 
3 1 * 
32* 
34/43 
47/58 
47/49* 
52* 
54* 
62/67 
62/67* 
68/70 
68* 
69* 

1 43/47 
48/52 
48/52* 
55/57* 
58* 
6 1 * 
62/63* 
64* 
65/66* 
68 
69/80 
69/70* 
72/74* 
76/77* 
86 
92/94* 
95/104*1. 
105/07 

1.14/, X 
■4648/50* 
56/* 
58/62 
69/83 
69/73* 
84/87* 
88/90* 
92/96 
97/100 
97/100* 
108/11 
108/11* 
112/23 
112/23* 
119* 

55* 
56* 
57* 
58* 
59* 
6 1 * 
64* 
65* 
66* 
67* 
68* 
69* 
70* 
7 1 * 
72* 
76/85 of* 
86* 
87/95 
87/96* 
97/100 
97/100* 
102 
102* 
104» 
106/11 
106/11* 
112/21 
112/21* 
122/27 
122/24* 
125» 
126* 
128» 
129* 
130* 
131* 

Yvert 1963. 

a kwaliteit, 

rs gebruikt. 

ongebruikt 

of ongebr. 

3,75 
0,60 
0,60 
0,60 
0,75 
0,75 
1.50 
6.75 
8,50 
2.— 
2.— 
2,— 
5.75 
8.75 
3.25 
4.— 
4,— 

10,— 
0,50 
5,— 
2,50 
1,80 

14.50 
6,50 
4,25 
2,— 

15,— 
1,50 
0,50 
1 , — 
1.50 

12,50 
5,— 

102 7,50 
0.50 

13/ , 
4,— 
9,50 

35,— 
1,25 
1,75 
8.— 
2.75 
0.90 
0,50 
9.75 
3.25 
6.— 
1 , — 

22,50 
15,— 

0,75 
0,90 
1,20 
3.75 
6,75 
6,75 
2.— 
3,75 
8,75 
7,25 
8,50 
1.25 
8,75 

14,50 
16,50 
20,— 
42,— 
45,— 
97,50 
0,50 

17,50 
0,60 
0,90 
1,25 
1,50 
3,— 
9,75 

12,75 
3,— 
4,25 
5,75 
*.— 
7,50 

12,50 
2,50 
0.50 

1 70* 
7 1 * 
72 
73 
82/87 
82/87* 
89/92 
88/92* 
93 
93* 
94 
95 
95* 
96 
96* 
97 
97* 

108* 
109/16 
109* 
110* 
111* 
112* 
113» 
117 of* 
118 of* 
122/26 
122/26* 
127/29* 
130/31 of* 
132/48 
151 
151» 
152 
153/64* 

125* 
126* 
128/31 
132/40 
132/40» 
141/44 
141/44» 
146» 
147/50 
147/50* 
151/53* 
154 
154* 
155/58 
159* 
160/63 

132* 
133* 
134/35' 
136* 
137* 
139* 
141* 
142* 
143* 
144* 
146* 
147» 
123a/35a 
151/53 
155a» 
163 A/74 
168* 
169* 
170* 
175* 
178/90 
178/89* 
195/204 
195* 
196* 
197* 
198* 
199* 
200* 
201» 
202* 
203» 
204» 
195a/96a 
195a/96a» 
206/10» 

Inter 
1 1 

■ ^^1 1 //■ 

*,— 
3,75 
8,75 
9.— 
4.— 
7.50 
1.80 
9.— 
1 . — 
2.90 
0.70 
0,50 
6,— 
2,75 

17,50 
4,50 

12.50 

6,50 
1,50 
1,45 
0,50 
1.50 
3.75 
2.25 

13,50 
6.50 
1.20 
7.50 
1.50 

13.75 
4,— 
2,— 

12,50 
5,— 

15,— 

2,75 
0,75 
1,80 
6,25 

10.— 
1.20 
3.— 
1.20 
1,20 
4,75 

24,50 
1,65 
3,50 
1,25 
0.75 
0.90 

2.75 
5,90 
0,90 
5,— 
7.50 
0,65 
2,40 
8,75 
0,75 
1,50 
1,50 
1,85 
9,50 

10,— 
5,— 

50,— 
5,— 
6,75 
9,50 

18.50 
75,— 
75,— 

1,75 
2,90 
6,75 
0,35 
4,90 
9,75 
3,90 

14,75 
3,— 

24,50 
3,90 
0,50 

12,50 
12,50 1 

nat 

k J 
■%i 
1 ^ 

1 98/103» 
99 
100 
101 
104/09 
113/14 
113/14» 
115/19 
115/19» 
120» 
121 
139/44 
139/44» 
154/57» 
158/59 
158/59» 
160/63 

165/67 
165/67» 
168/73» 
174/80* 
181/86 
181/86* 
187/89* 
193/95* 
196» 
197/206* 
207/13A 
207/13A* 
222» 
224* 
226* 
229/34 
229/34* 
235* 

160/63* 
183/86* 
187/92 
195/98* 
203/06 
203/06* 
212* 
213/18 
213/18* 
220/35* 
241* 
242/43 of* 
244/45* 
249/52 
249/52* 
253* 

211/22 
211* 
212* 
213* 
214* 
215» 
217* 
218» 
220* 
221» 
222» 
223 
224/27 
224/27» 
224a/25a 
224a/25a» 
228» 
228a» 
229/34 
229/34» 
229a/31a 
229a/31a* 
235/46 
235/46* 
235a/37a 
235a/37a» 
247/48» 
247a» 
249/53 
249/53» 
249a/50a 
249a/50a» 
254/56 
254/56» 
254a/55a» 
259/72 

iona 

T l 
■ ■ 1 1 

11,75 
0,50 
0,70 
0.70 
4,25 
5,— 
9,75 
3,— 

22,50 
5,— 
8,75 
6,25 

22,50 
2,50 
0,50 
6,25 
1,50 

0,50 
3,75 
6 , 

22,50 
0.50 
4.25 

15.— 
1.20 
4.25 

14.75 
0.50 
6.— 
0.65 
1.45 
4,— 
0,70 
8,75 
6,50 

3,75 
6,— 
0.90 
1.20 
1,45 
7,50 
9,— 
1,20 
2,40 
3,90 
0,50 
0,50 
1,20 
0,50 
1,45 
0,50 

2,— 
4,— 
4.50 
6.25 

12,50 
3.25 
6.50 
2.— 
3.— 
4.— 
2.50 
8.75 
1.25 

12,50 
1,75 
4,— 
1.50 
2.— 
2,— 

14,75 
0,75 
6,— 

11.75 
62,50 

0,75 
5,— 
3,90 
0,60 
1,20 
9,75 
0,50 
1,20 
0,50 
5,25 
1,25 
1,25 1 

leP( 

:D 
■ ■# ■ lm 

[ 160/63» 
164» 
165» 
166» 
168/70» 
171/80» 
182/84» 
186/88» 
188ABC» 
189» 
192* 
195* 
196* 
197* 
198* 
193/98 
199/201* 

240* 
241/45 
241/45* 
249/52 
249/52* 
252A* 
253* 
254/64* 
265/67 
265/67* 
267A of* 
268/70 
268/70» 
271/75 
271/75» 
276» 
278/80 
278/80* 

254/56* 
257/59* 
260* 
261/68' 
273/75* 
276 of* 
277/78* 
279* 
280/83 of* 
285/88 
285/88* 
293/303 
293/303* 
306/07» 
311/13» 
314/16» 

259/72» 
ook los verk 
259a/61a» 
259b/61Aa* 
273/74* 
275/78 
275/78* 
275a/76a» 
279/80* 
281/82 
281/82* 
281a* 
283/86 
283/86* 
283a/84a* 
289/a/b 
289* 
289a* 
289b* 
294/95* 
294a* 
296/97* 
298/300* 
301/02* 
303/04* 
312* 
313/14* 
315/16* 
317/18* 
319/21* 
319a/20a* 
319/21 
322/23* 
324/25* 
326/27* 
328/29* 

Dstze 

ïï% È 
^ ^ M r# 

3,— 
0,80 
0,80 
0,80 
7,25 
9,75 
3,25 

20,— 
6,50 
2,50 
2,50 
0,75 
0,50 
0,65 
0.90 
2.25 
3,50 

0,75 
0,70 
4,90 
0,75 
6,25 
0,70 
0,65 
3.90 
0.65 
3.25 
I .— ' 
0,75 
1,50 
0,90 
3,25 
3,75 
0,50 
1,50 

1,45 
1.20 
0,50 
2,— 
0,70 
0,50 
0,50 
1,20 
1,50 
1.50 
8,75 
1 , — 
4,90 
1 , — 
1,50 
1,65 

24,75 
riigb. 

0,50 
1 , — 
0,90 
0,65 
9.75 
2.25 
1,25 
0,50 
4,— 
1 , — 
1,50 
5,— 
1 , — 
2,90 

14,90 
6,25 
6,25 
4,50 
0,65 
2,25 
6,90 
2,— 
3,20 
0,50 
1,50 
1,90 
1,50 
3,50 
0,90 
0,75 
1,20 
0,85 
2,— 
1,— 1 

gel 

i ' ' 
m ■% 

1 202/07* 
208/14* 
215/19* 
220/23* 
234/35* 
236/37* 
243/44* 
251/53* 
256/57* 
258/60* 
269* 
272/73* 
274/76* 
276* 
277* 
278/79* 
280* 

282/90 A * 
291/93* 
294/96 
294/96* 
298/300* 
304/06» 
308/10 of* 
311/13 
311/13* 
315/31C* 

24,50 
6,90 
1,90 
2,— 
1,90 
1.50 
1.25 
6.50 
1.75 
2,— 
0,75 
1,75 
4,— 
2,50 
6,90 
0,50 
1,50 

3,50 
0,75 
0,65 
1 , — 
1,20 
6,50 
1.50 
1.20 
2 . 

I 316 en 328 12,50 
334/35* 
337 of* 
337A* 
345* 
346* 
347/49* 
353/57* 

317/19 
317/19* 
320/21 of* 
322/31 
322/31* 
332/34 
342/43 
348/51 
352/54 
352/54* 
355/57 
355/57* 
358/60* 
361/66 
361/66* 
367/68 

333/40A* 
341/43 
341/43* 
344/46* 
347/49 
347/49* 
350/51 * 
351a* 
352/54 
352/54* 
355/63* 
355/63 z/62 
364/65* 
367/68* 
376/77* 
378/80* 
381/84* 
387/88* 
389/93* 
394* 
395/96* 
397/98* 
404/05* 
411/13* 
41 la/12a* 
414/15* 
419/23* 
419a/22a* 
424/26* 
427/28* 
429/31 * 
429a/30a* 
432/33* 
434/36* 
434a'35a« 
437/38* 

hanc 
^ N.Z. 

0.80 
0.50 
0,75 
0,90 
0,65 
0,50 
1,20 

0,50 
1,25 
1,50 
1,40 
6,90 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
1,20 
0,65 
1,25 
8,— 
0,50 
4,— 
0,50 

23,50 
0,80 
2,— 
3,50 
0,50 
1,75 
0,70 
0,50 
0,50 
1 , — 
2,50 
0,50 
0,70 
2,— 
2,25 
1,25 
1,20 
1,40 
3,90 
2,50 
0,90 
0,50 
1,80 
0,75 
0,50 
1,90 
1.50 
1 — 
2.50 
0.75 
2 — 
0.50 
2,40 
1,50 
0,85 
1,50 1 

Jel/ 
Voorbi 

Telefoon 02C 

1 281/82* 
283/85* 
286/87* 
288/91 * 
292/93* 
294/98* 
299/300* 
302A/05* 
306/08* 
309/10* 
313/15* 
Luchtpost 
1/2» 
3» 
15/18 
21/26» 
27/29» 

358/59* 
360/61* 
378/80* 
382* 
383/84* 
385* 
386/88* 
389/90* 
391/92» 
393* 
394* 
395* 
396* 
398/406* 

Kranten 
1/10 

367/68* 
369/70* 
376/78 
379/80 
379/80» 
381/85A» 
392/93» 
394/95» 
396/97* 
398/99* 
400/01* 
402/06* 
417/18* 
419/20* 
423/24* 

437a* 
439* 
440/41* 
442/43* 
442a* 
444/45* 
446/47* 
448/49» 
450/51 • 
452/53» 
456/57* 
458* 
458a* 
459/66* 
467/68* 
469/70* 
471/72* 
473/75* 
476/77* 
478/79* 
Naast de h 
vermelde he 
wij nog vele 

1,20 
1 , — 

16,75 
3,— 
1,50 
6,25 
1,60 
1,50 
1,90 
1,25 
2,— 

9,— 
3,50 
4,25 
5,— 
5,— 

1,50 
0,75 
1.25 
0,50 
1,20 
0,50 
1,20 
1 , — 
0,65 
0,85 
0,65 
0,50 
0,65 
4,50 

12,50 

0,75 
2,— 
0,65 
0,50 
1 , — 
6,— 
1,25 
1,25 
2,50 
1,25 
5,— 
2,25 
1,50 
1,50 
2,— 

0,40 
0,90 
1,25 
1,90 
0,45 
2,— 
1,40 
0,80 
1,25 
2,10 
2,25 
0,50 
0,50 

19,— 
2,— 
1,35 
1,75 
1,75 
2,50 
3,— 

ervoor 
bben 
andere 

nummers. Ook 
combinaties! 
Luchtpost 
1/3* 
4/5 
4/5» 
7 
7* 
7a* 
8/9* 
8a» 
Dienst 
1/79/11 1.13 

Kms\i 

13,50 
1 . — 
1,50 
9,— 

27,50 
24,50 

2.50 
0,50 

18,50 

ïrdc 
jrgwal 322 . A 
166875  Gil 

1 30/31» 
Dienst 
3 t. 1 4 X 1 3 / , 
5 t. 1 4 x 1 3 / , 
6 t . 1 4 x 1 3 / , 
8 t. 1 4 x 1 3 / , 
3 t . 1 2 / , 
10/15 1.12/, 
of* 
17/23 
17/23* 
24/31 
24/31» 
33/39A 
33/39A» 
44/53» 
60/62» 

1 Luchtpost 
l o f » 
2 of» 
3 of* 
6/10 

Porto 
1/7 
1/7» 
8 of» 
9/18 
9/16» 
19» 
20/21* 
22/26* 
27/35* 
z 29A en B 

Luchtpost 
1/3 
I A * 
2* 
3» 

Dienst 
1/7* 
33/40 
33/40* 
41/51* 
60/66» 
73/74* 
77» 
82* 
83* 

4* 
I t . 14 
1*t. 14 
3* 1.14 
4 * t . 14 
6 t . 14 
7* t . 14 
10* 1.14 
l O t . 14 
15/18 
19/31 
19/31* 
32/45 
32/45* 1/37 
Pakketpost 
1/2 
1/2» 
Port 
1/4 1.13 
1/4» 1.13 
5 of» 
6 of» 
7 of» 
8 of» 1.13 
9of» 1.13
l O t . 13 
10»t.13 
1 t .14 
2 t . 1 4 
3 t .14 
4 t . 13 
5 t . 13 
7 A t . 13 
8 t . 13 
9 t . 13 
l O t . 13 

1,7 

5,
2,5 
3,2 
6,
2,5 

2,4 
7,5 

12,5 
7,5 

10,
3,2 

15,
22,5 
6,5 

8,5 
13,7 
8,5 

10,

6. 
8,
3,2 

18,5 
17,5 
0,9 
1,2 
7,5 

2,5 

0,9 
1,7 
0,6 
0,5 

4,5 
0,5 
3 , 
5 , 
2 , 
0,6 
0,61 
0,91 
1,5 

9,5 
6 , 

14,5 
6 0 , 
37,5 

1,5 
8 5 , 
8 5 , 
22,5( 

2,4( 
6,5( 

4 5 , 
8,5( 
6.9< 

3,2; 
4,7J 

4,75 
4,25 
2,25 
1,25 
6 , 
1,25 
1,8C 
6,25 
8,75 
8,5C 
9,75 
9,— 

17,50 
2,— 

11,50 
8,75 

12,50 
18,50 

3mN.V. 
msterdam 
■o 5912 72 



SPECIALE AANBIEDING POSTFRIS 
Naderland 
5« 2,25 
W 9,75 
67» 6.— 
67B 5,75 
68 12,50 
81 4,— 
82/83 2,45 
96A 3,— 
100B 42,50 
152 0,85 
153 1 , — 
154 1,50 
158 4,50 
164A 15,50 
165A 42,50 
166/68 2,55 
169A 0,15 
181A 2,— 
199/202 5,— 
203A 1,50 
204A 1,10 
208/11 4,— 
209 0,75 
210 0,90 
211 2,50 
332/45 2,50 
346 0,90 

Plaatfouten 
217A 35,— 
336f 7,50 
709b 4,75 
Nw-Guinea 
U N T E A l l w 

19,— 
h«rdr. 19 w. 

18,25 

N e d . Anti l len 
2Ax 35,— 
3C 3,75 
5H 35,— 
10D 12,50 
68A 4,25 
68B 2,50 
69B 6,75 
70B 16,50 
73 2,— 
73b 7,50 
76A 1,25 
77B 1,10 
Catalogus Nederlan 
stroken. Onze aanb 
de voorraad strekt 
wakije en Israël. Al l 
f 0,50 extra. 

STERRENOORC 

78 B 
81B 

1,50 
55,— 

Ned . Antillen 
141/52 
152 
153/57 
158/63 
164/67 
168/77 
178/81 
idem in 
blok 
178 
182/84 
185/94 
195 
196/97 
198/99 
200/05 
206/08 
209/10 
211/17 
218/29 
230/33 
234/38 
239/43 
2 a 
245 
246 
247 
248/52 
253/54 
255/56 
257 
258/60 
261 
262/64 
265/68 
269 
270 
271/74 
275/90 
291/92 
293/96 
297 
298/302 
303 
304/06 
307/10 
311/13 
314 
315/17 

2 8 , -
6,25 
4,25 
2,75 
1.50 
5,75 

160,— 

650,— 
2,75 
1,80 

13,25 
7,— 
0,80 
0,80 
7,— 
4,25 
2,75 
0,50 

10,— 
85,— 
1 4 , -
18,50 

1 , — 
1,80 
1,25 
1,40 

18,— 
2,15 
2,10 
0,40 
1,60 
0,40 
1,50 
4,25 
0,40 
0,65 
3,25 

28,— 
0,60 
2,75 
0,40 
3,75 
0,50 
1,25 
2,15 
1,50 
0,50 
2,90 

i & O.G. kleine edit 
eding in het decembe 
. Op aanvraag gratis 
e prijzen zij 1 vrijblijv 

I N T E R 
) 48 - DEN HAAG -

318/21 2,50 
322 0,50 

N e d . Anti l len 
323/24 0,85 
325/28 1,45 
329 1,50 
330/32 1,90 

Luchtpost 
1/3 65,— 
4/16 16,75 
17 10,50 
18/25 125,— 
26/40 65,— 
38 8,50 
39 21,50 
40 31,50 
41/44 34,— 
45/52 22,50 
53/68 25,— 
69/88 345,— 

Sur iname 
103C 30,— 
105C 1 , — 
106B 2,75 
109B 40,— 
110C 57,50 
127/29 3,50 
137/40 10,50 
141/44 12,75 
146/49 11,50 
151/56 11,50 
179/82 7,50 
183/86 3,50 
190/93 3,40 
194 6,25 
195/96 13,— 
197/99 24,— 
200/01 1 , — 
202/04 23,— 
206/09 3,— 
210a 0,20 
210b 0,45 
210c 0,80 
211 0,95 
212a 0,30 
212b 4,— 
212c 1,50 
213a 0,50 
213b 3,50 

e f 1,50. Voorts lever 
rnummer is nog geldi 
prijslijst BENELUX l 

end; bestellingen tot 

P H I L A 
Tel.: (070)-669020 -

213c 5,25 
214/19 7,50 
220/28 6,75 
Sur iname 
229/38 13,50 
239/43 52,50 
244 0,30 
245/46 0,25 
245a 3,25 
246a 4,25 
247/48 2,10 
249 0,10 
250 0,15 
251 0,20 
252 1,30 
253 0,10 
254 0,15 
255 0,25 
256 0,25 

Luchtpost 
1/7 7 , -
20/22 25,— 
23 3,75 
24/26 32,50 
27/28 1,65 
29/30 3,25 
31 1,60 
32 0,70 
33/34 5,50 
33a/34a 3,15 

Portzegels 
1 1 5,75 
1 II 4,50 
1 III 2,50 
2 1 7,25 
2II 6,50 
2 III 5,50 
3 III 60,— 
4111 4,25 
5 1 1 1 , — 
6 111 1,35 
7 1 1 1 , — 
7 III 4,50 
8 I I 3,75 
8 111 2,25 

Div. waarden 
leverb. in 
blokken. 

baar HAWID klem-
E. Levering: Zolang 
( O.G., Tsjechoslo-
' 25,— portokosten 

»ostgiro 475338 

Kopij voor het maartnummer 

dient uiterlijk 

de 2 5 ste februari 

in ons bezit te zijn 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 
Varzsmelingen 
Partijen 
batara losse 

Postzegels 

ALBUMS 
Bondsalbum K i l f 6.50 
„ D A V O " album „ 15,— 
„Hol land" album „ 10,— 
Groot insteekboek 

26 X 32 cm, 10 bladen ieder 
blad aan 2 zijden 12 stroken „ 1 1 , — 
Alsv. 20 bladen . 19,80 

lnsteekboek(jes)en: f 0,95, f 1 , — , f 1,65 
f 2,—, f 2.50, f 3,50. f 4.95. f 9,—. 

Blanco albums met 100 bladen in schroef
band f 5.50, f 7,50 en f 12.—. 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 

AANBIEDINGEN KOM IK 

U GAARNE BEZOEKEN 
Gravenstraat 24 
Telefoon 243940 

— Amsterdam-C. 
— Giro 425549 

100 .000 gulden 
hoeft Uw inzending niet waard te zijn. Wij veilen alles op post
zegelgebied, ook kleinere posten. Vlotte afwikkeling. Eerstvolgende 
veiling 2 maart a.s. gebouw ..Patrimonium", Dordrecht. Catalogus 

gratis. 
DORDTSE POSTZEGELVEILING 

Schiestraat 36 - Dordrecht - Telefoon 20733 

Zoekt u postzegels van: 

I WEST-DUITSLAND 

SAARLAND 
BERLIJN 
L IECHTENSTEIN 

.enz. 
schrijft u dan s.v.p. aan: 

HORST JÖRN - HAMBURG 20 
Wrangelstrasse 90 - Duitsland 

Cat. Yvert en Michel. - Giro DEN HAAG 28 49 30. 
Israël Philatelie Postfris met tab.: Jerusalem f 8,50; 
Nieuwjaar 1950 f 16.—; 3e Maccabiade f20,—; Tel-Avlv 
f5,25; Bonds f 2,50; Luchtpost 1/6 f50.—; Port II f25.—. 

J. P. ROS, RIJNSTRAAT 7, AMSTERDAM-Z. 
Tel. 711219 - Postgiro 489485 - Gem. Giro R 332 

VERKOOP VAN ZEGELS 
TEGEN INKOOPPRIJS 

N A T O , Ned. 717/718 
Beliië 1094/1095 
Luxemburg 562/563 
Italië 781/782 
Turkije 1423/1424 
U.S.A. 666 
Canada 311 

E U R O P A , Oostenrijk 901 
E U R O P A R A A D , Turkije 1442 
U N E S C O , Monaco 511/512 

Liberia 362 
Liberia LP 117 
Liberia velletje 13 
Ghana 60/63 
Formosa 294/297 
Panama 328/329 
Panama LP 204/207 
Panama velletje 6 

O N A F H A N K E L I J K 
AFRIKAANSE STATEN 

du Tchad 60/61 
lt. Somalia 266/267 
It. Somalia LP 76/77 
Gabon 147/148 
Centra-Afr. 1/2 
Rep. Congo 135 
Guinee 1/2 
Ghana 35/38 

0,40 
1,60 
1,50 
0,85 
2,50 
0,25 
0,25 
0,80 
1,50 
1,25 
1 , — 
1 . — 
8,— 
3,— 
1,60 
1,25 

1 1 , — 
6,— 

0,50 
0,25 
1,50 
0,50 
0,60 
0,40 
0,50 
2,— 

R U I M T E V A A R . Buig. LP74/75 
LP 74 ongetand 
Roemenië vel LP 69 & 71 
Roemenië vel LP 70 & 72 
Polen 992/994 
N.-Korea 134/137 
Rusland 2012/2015 

G E O F . JAAR. DDR 326 
Hongarije 1266/1272 
Dom. Rep. 510/514 
Dom. Rep. LP 134/136 
Ecuador 649 

A T O O M G E L E E R D E , 
W.-Duitsland 180 
Berlijn 150A 

M E N S E N R E C H T E N . 
Yemen 58/61 
Afghan. 483/484 onget. 
Liberia velletje 12 
11 versch. Afr. Staten 

DAG V. d . POSTZEGEL, 
Frankrijk 1196 
U . P . U . , Luxemburg 425/428 
plakkerrestjes 

Afkondiginf IRAK republiek. 
227/265, (261 ontbr.) 

3.50 
3.50 
*.— «.-2.25 
5.— 
5.50 
0,10 
4,— 
2,— 
3,— 
0,60 

0,40 
0.50 

20,— 
6 , -
8 . -
7.50 

0,35 

7.50 

100.— 
Volgens Yvert 1963, ALLES POSTFRIS! 
Voorts: Verzameling Nederland gebr. 
Cataloguswaarde f 225,— voor f 100.—. 

Vanaf f 10,— FRANCO HUIS, bestel per giro bij 

HERMAN A. KLOOSTERBOER 
Nie. Beetslaan 22 - Voorburg - GIRO 24 43 00 



1 -HARTOG OKKER BIEDT A A N r 
SPECIALE A A N B I E D I N G EERSTEDAGENVELOPPEN NEDERLAND & OVERZEESE 

N e d e r l a n d 
1927 Rode Kruis 
193-1 Nr . 266 op MAX. 

K r t stempel iets 
gevlel<t 

1938 Reg. Jub. afst. 
Houtrusthallen* 

1943 Eur. P.T.T. Ver. 
1 9 « Dag v.d. Postzegel 
1944 Winterhulp 
1946 Nationale Hulp 
1946 Kind* 
1948 Zomer 
1948 Reg. Jub. blokken v 

4" op 2 covers* 
1948 Troonsbestijging* 
1948 Kind* 
1949 Zomer* 
1949 Kind* 

N E D E R L A N D 
(off. covers en stempels) 
1950 Zomer 

Kerkenopbouw 
Universiteit 
Kind 

1951 Zomer 
id. op Phil.krt 
Kind 

ld. op 5 max.krt m. 
afst. Kinderpostkant 
en Autopostkantoor 

1952 van Riebeeck 
id. afst. Culemborg 
Mijnwerker 
Zomer 
100 j . Postzegels 
ld. afst. Itep 
Itep tent 
idem met beide 
series 
Kind 

1953 Watersnood 
Zomer 
Rode Kruis 
Kind 

1954 Zomer 
Bonifatius 
Luchtv.fonds 
Kind 
Statuut 

1955 Zomer 
Bevrijding 

25,— 

35.— 

37,50 
75,— 

3,75 
27,50 
27,50 
17,50 
15,— 

5,— 
2,50 
7,50 
8,50 
6,50 

75,— 
45,— 
20,— 
22,50 
20,— 
15,— 
16,50 

35,— 
7,50 

12,50 
8,50 
7,50 
2,75 
3,— 
8,— 

20,— 
5,25 
0,90 
7,50 
3,50 
4,75 
4,75 
2,75 
2,50 
3.25 
1,50 
2,75 
1,50 

Zeer belanariik! 
. " " 

1956 

1957 

1958 

1959 

Kankerbestrijding 
Kind 
Rembrandt 
Ol/mpiade 
Europa 
Kind 
Zomer 
de Ruijter 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 
Zomer 
Europa 
Kind 
N.A.T.O. 
Zomer 
Europa 
K.L.M. 
Kind 

1960 Vluchtelingen 

1961 

1962 

Zomer 
Volksgezondheid 
Europa 
Kind 
Zomer 
Europa 

•Kind 
Huweli jk 
Zomer 
Telefoon 
Lichtg. zegels 
6 et Polder 
Europa 
Kind 

1963 4 et Hoogovens 

N E D . N w - G U I N E A 
1955 Rode Kruis 

1 mnd. te vroeg 
gestempeld 

1957 Kinderzorg* 
1958 
1959 

Rode Kruis* 
Sterrengebergte* 
id. afst. Expeditie 
Sterrengebergte 
gew brief geen F,D. 

2,50 
2,95 
3,.50 
2,20 
8,50 
1,85 
2,50 
1,25 
2,— 
2i25 
1,75 
2,— 
0,5p 
1,65 
1 , — 
3,25 
1 , — 
0,50 
1,50 
1 , — 
2,— 
0,60 
1 , — 
1.50 
1.75 
0,90 
1,50 
1 , — 
1,75 
1 , — 
1,50 
1 , — 
0,95 
1,35 
0,75 

17,50 
4,50 
3,— 
2,25 

10,— 
Gaisseau Filmexdeditie 
Parachutepost 
(geen F.D.)* 
Soc. Z o r g * 

1960 40 et Kon. Juliana* 

Gezien d 
Bestellin 

Vluchtelingen* 
Soc. Z o r g * 

e beperkte voorraad van 

10,— 
3,75 
7,50 
3,— 
3,25 

diverse zege 
gen onder de f 2,50 kunnen met wore 

1961 Nw-Guinearaad* 
Soc. Zo rg * 

1962 Veilig Verkeer* 
Huwel i jk* 
Pago Pago Conf.* 

C U R A C A O (Ant i l len) 
1943 

1947 
1949 
1952 

Eilanden 
Kon. Familie 
N.I.W.I.N. 
de Ojeda 
Zeemanswelvaren* 

1953 Watersnood* 
Beekbergen* 

1,75 
2,25 
1 , — 
1,95 
1,75 

7,50 
8,50 
2 , -
6,— 

20,— 
3,75 
2,50 

1954 Car. Tourist (Aruba)* 3,75 

1955 
Statuut* 
Bloemen 
Kon. Bezoek* 
Car. Commissie* 

1956 Car. Commissie* 
1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

Baden Powell* 
Gezondh.zorg* 
Toerist Prop.* 
Voetbalkamp.* 
Hotel Curasao 
Geof. Jaar* 
Kind (Vogels) 
Landsradio* 
Rode Kruis* 
Hotel Aruba* 
Monumentenzorg* 
Waterdist i l lat ie* 
Statuut (vlaggen)* 
Snipvlucht* 
Mgr. Niewindt 
Dag v.d. A rbe id* 
Kankerbestri jding* 
K ind* 
Fort Oranje* 
Huwel i jk* 
Cultuur-serie* 
idem blok* 
Schaaktoernooi* 

L U C H T P O S T 
1943 
1944 

Krijgsgevangen 
R. Kruis (Juliana) 

1946 Curasao helpt 

S U R I N A M E 
1938 
1940 
1941 

Emancipatie* 
Volkstypen* 
Spitfirefonds 

3,— 
20,— 
6,— 
3,75 
2,50 
2,45 
2,50 
4,50 
6,75 
1,65 
2,75 
3,75 
1,50 
4,50 
1.25 
5,50 
1,25 
2,— 
3,— 
2,— 
1 , — 
3,50 
2,75 
1,25 
1,35 
2,— 
3,25 
2,25 

42,50 
22,50 
40,— 

25,— 
30,— 
32,50 

RIJKSDELEN 
1943 Kon. Familie 
1948 Reg. Jub. 
1949 U.P.U.* 
1950 Kankerbestr.* 
1953 Storm ramp* 

Inh. Voorst. 1* 
Idem I I * 
Idem Blok* 
Stadion* 

1954 Kind* 
1955 Bevrijding* 
1955 Jaarbeurs* 

Kon. Bezoek* 
1956 Car. Commissie* 
1959 Statuut (bloem)* 
1960 Volkskunst* 

Vliegv. Zander i j * 
Vluchtelingen* 
Statuut (Wapen)* 
Olympiade* 

1961 Vruchten* 

11,50 
7,50 

1 1 , — 
19,50 
11,75 

3,95 
22,50 
32,50 
28,50 
18,50 
16,50 

5,75 
3,— 
2,75 
2,25 
3,50 
6,— 
2,25 
1,75 
6,75 
1,25 

Gebouwen (2 covers)* 7,50 
Jamborette* 

1962 Hammarskjöld* 
Huwel i jk* 
Rode Kruis* 
Malaria* 
Torrarica Hote l * 
Diakonie* 
Dieren* 

L U C H T P O S T 
1946 Rode Kruis* 
1954 Lindbergh Herd . * 
1961 Ruimtevaart * 

3,75 
1.45 
1,25 
3,75 
1 , — 
1 , — 
1 , — 
1,70 

8,50 
6,50 
6,75 

Met een * gemerkte covers zijn 
geïllustreerd. De overigen zijn 
op normale enveloppen 
ten. De meeste brieven 
ten zijn geadresseerd. 
Verzoeken voor ongead 
de brieven kunnen niet 
deld worden. 
Vereeet niet voldoende 

of kaar-
en kaar-

resseer-
behan-

reserve 
nummers op te geven daar vele 
soorten slechts 1 x in voorraad 
zijn. 
W i j kopen a l le n i e t op deze 
l i js t v o o r k o m e n d e covers 
tegen rede l i j ke p r i j z e n . 

s en F.D. Covers geschiedt de levering in volgorde van ontvangst van de bestellingen. 1 
en uitg 

f i s , — . Voor kleinere bestellingen wordt 50 cent extra kosten in rekening gebracht. Bestellingen bu 
zendkosten. 

Postzegelhandel HARTOG OKKER 

evoerd. De verzending is 
iten Nederland worden 

aangeteken 
uitsluitend 

d franco (luis voor bestellingen 
uitgevoerd bi] vooruitbetaling 

boven de 
plus ver-

FRÖBELSTRAAT 5 III, AMSTERDAM-WEST.3, TUINSTAD OSDORP 
TEL (020) 190023 - POSTGIRO 193156 - BANKIERS: ARNOLD GILISSEN's 
BANK N.V. - DAMRAK 80/81 - AMSTERDAM-C. 

Voor 
KOPSTAANDE UNTEA OPDRUK 

op de 15 ets. Nieuw Guinea 
snel naar MANUSKOWSKI 

100 stuks bekend. Per stuk f 175,— 
Wagenstraat 105, 's-Gravenhage 

INKOOP BUNDELS 
W O L F B E T A A L T H O G E R E PRJJZEN ! ! 

Z ie het meinummer. Vraagt gratis inkoopl i jst 

J. A . M . Wol f - A n e m o ö n s t r . 1 - A m s t e r d a m ( N ) 

Z ICHTZENDINGEN 
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 referenties, aan bij 

H. F I G G E Jr. - E I N D H O V E N 
KLEINE BERG 34B - TELEFOON 22120 



VERENIGD EUROPA 

België 
Duitsland 
Frankrijk 
Griekenland 
Ierland 
Itahe 
Luxemburg 
Noorwegen 
Portugal 
Spanje 
Turkije 
Zwitserland 
IJsland 
13 landen comp! 

Postfris 
per 1 

1 , — 
0,«5 
0,85. 
1,55 
1,80 
0,90 
0,90 
1,20 
1,25 
0,75 
2,25 
0,95 
1,50 

15,— 

per 10 
9,— 
5,90 
7,80 

11,50 
15,50 
8,25 
8,25 

10,95 
11,25 

6,70 
21,— 
8,50 

13,50 
137,50 

gebruikt 
per 1 

0,95 
0,50 
0,85 
1.35 
1,95 
0,90 
0,90 
1,25 
1,35 
0,75 
2,35 
0,90 
1.60 

15,50 

per 10 
9,— 
*,50 
7,80 

12,— 
17,50 
8,25 
8,25 

11,25 
12,— 
6,70 

21,50 
8,— 

14,25 
140,— 

FDC 
per 1 

1,25 
0,95 
1,25 
1,40 
2,90 
1,35 
1,30 
1,90 
1,50 
1,20 
2,85 
1,55 
2,20 

21,50 

De grootste en uitgebreidste VerenigdEuropacatalogus 1963, prijs f l,7S 
ontvangt U, portvrij , door storting of overschijving van deze f 1,75 op onze giro
rekening' Tevens ontvangt U dan onze grote prijscourant 

Pas verschenen VERENIGDEUROPAzegels 

* San Marino Europa 1962 velletje (6) f 15,—, per 10 velletjes f139,—' 
Frankrijk Conseil de l'Europe 63 Postfris { 1 , — , Gebruikt f 1,20, FDC f 2,65 
Idem per 10 „ f 9,—, „ f 10,75, FDC f 24,— 
Idem per 100 „ f 85,70, „ f 98,— FDC f 222,— 
• Cyprus Europa 963 Postfris f 2,85 Gebruikt f 3,—, FDC f 3,40 
Idem p«r 10 , f 26,50 f 28,—, FDC f 30,— 
Idem per 100 f 245, f 265,—, FDC f 290,—, 

Begin maart verschijnt de nieuwe en waarlijk grootse ,,v Amerongen' 

RUIMTEVAARTCATALOGUS 19631964 
enorm in opzet en samenstelling 120 pagina s, gekartonneerde omslag' 
Pnjs gebonden f 7,— 
U kunt deze mooie catalogus portvrij ontvangen door storting of overschrijving 
van deze f 7 , — op onze girorekening (Op giroformulier vermelden „Catalogus") 
Tevens ontvangt u dan onze grote prifslijst gratis' 

W. H. DE MUNNIK 
Postbus 5036  Scheveningen  Telef (070V55 86 38  Postgiro 17 28 07  Bankrek 
Amsterd Bank N V , bijkant Scheveningen 

♦ 

ZWITSERLAND 
vrijwel gratis 
Dag van uitgifte 2131963 

gcbr ofongebr FDC 
100 jaar Rode Kruis (blok) ƒ3,40 ƒ4,— 
Werfzegels ƒ 1,80 ƒ 2,30 

Porto- ƒ 1,— extra Correspon
dentie m Duits, Frans, Engels 
Vooruitbetaling tot 5-3-1963 aan 

IMRE ACS 
Seestr 139/a Thalwil/ZH (Zwitserland) 

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 

SPECIAAL OPHET GEBIED 
VAN DE RUIMTEVAART 

VOOR POSTZEGELS 

T A S M A / Z ^ T R A A T 13 
DEN H A A G 

MUNTBOEK van GELDERLAND en 
UTRECHT 1576-1795 Is verschenen 

Prijs f 15 — + porto 
Muntboek van Holland en Zeeland 
1576—1795 nog beperkt leverbaar 

PnJs f 12 50 + porto 
P. C. DE VRIES 

Asserweg 260 - Rotterdam 12 
Telefoon 18 30 16 

MUNTENVERZAMELING 
TE KOOP GEVRAAGD. 

Alleen belangrijke collectie of be
tere stukken ook ruilen tegen 
postzegelverzamel mg 
Aanbiedingen 

P. O. DE VRIES 
Asserweg 260 Rotterdam-12 

Teleroon 18 30 16 

ZEER GOEDKOPE AANBIEDING „ZUID AMERIKA" 

Vele landen zeer goed vertegenwoordigd 15 tot 35 %van de Yvert, 
alleen rondzendingen 

G. L. van TOOR Oude Ri|ks5traatweg 14 
Loenersloot 

Portzegelruil: zoek Nederland tot 1900 rnet leesbaar stempel, vooral ook de kleine 
waarden met nummerstempel, alsmede gestempelde bi|zondere zegels 

W Fr. Schumann, 6719 Obersulzcn, Duïtstend 

Spec aanb Europ. 

Oostenr '59 
Turkiie '58 
Turkiie '59 
Zwitserland '59 
Ver Naties '59 
Turk Ball 
Lux Schum 
Lux E Sch 
Denem Gez 
Oostr Verk 
Spanje Eur R 
Belg Euratom 
Duitsland 
SAS 10 1 3 L 
Griek NATO 1962 

Gem 

* = 
« 0,60 

1,10 
1,25 
5,90 
1,50 
0,35 
1,20 
2,50 
0,55 
0,75 
1 , — 
1 , — 
0,75 
2,95 
2,55 

Meelopers en stempels; I e kwal. porto 
: ongebruikt *• = gebruikt 

" FDC 
0,60 1,50 
1,10 1,75 

2,— 

5,— 
1.20 
1,90 
2,85 

0,50 4,95 
0,55 1,50 

4,50 
1.50 

0,25 1,45 
2,25 5,— 

2,85 

* o 
Cyprus 1962 2,20 
Monaco 1962 3,90 
Herrn 1961 2,25 
lethou 1961 2,75 
Lundy 1961 1,50 
St Frankr '61 Chariev 

62 A.x Pr 
62 Strasb 
62 ld Foire 

„ Luxemb '61 Clerv 
„ Nederland R Zaal 

Plvee 
„ Denem EDag Aarhus 
„ Duitsl 10 1 ERaad 
, Frankr PTT Konf 

extra 

FDC 
3,35 
5,20 
4,50 
3,50 
2.75 
1,95 
1,75 
1,75 
2,75 
2,50 
1,95 
0,75 
3,75 
1,50 
1,95 

T HARTEVELD'S FDC SERVICE KERSTROOSSTR. 9C. ROTTERDAM-12 
1 TEL. 18 42 00, G I R O 50 74 07 

ENGROSAANBIEDINGEN 
van vele landen per 25, 50 en 100 series. 
Op het ogenblik leverbaar zeer interressant en spot
goedkoop Indonesië. 
Vraag eens een zichtzendmg aan! 
Desgewenst sturen wij U er maandelijks één toe! 
U zult 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 

Verzamelt U VERENIGDE NATIES, PADVINDERS, 100 jr POSTZEGELS. 
VERENIGD EUROPA 
of Duitsland na 1945 vraagt dan eens om toezending van mi|n (gratis) prijslijsten 
Porto tot f 15.— extra Aanbieding Europa 1956 cpl postfr f125,—, 1957 7 L 
f45,—,1958 7 L f 12,25, 1959 6 L f 11,25, 1960 20 L f 57,50, 1961 14 L f20,— 
en 1962 15 L f1475 Alle fdc's voorradig' 

Te koop gevraagd EUROPAZEGEIS en VOORLOPERS pfr (zjpl.), gbr. 
en f de en 100 jr Postzegels 
Betaal voor ITEP pfr f3,75, fdc f5 ,— , fdc NVPH nr 10 f 1,85 Voorts van Nederland 
de fdc's gevraagd tot 1955, ook van O G Aanbieding gaarne met vraagprijs 

POSTZEGELHANDEL J. v. d. BURG 

Bullepad 26 - Amsterdam-W-3 - Telefoon 191039 - Postgiro 56^790 



I S R A E L 

Otus 
scops 

Op 13 februari zijn verschenen de eerste 
drie waarden der nieuwe definitieve lucht
postserie, met afbeeldingen van inheemse 
vogels. 

VERKRIJGBAAR 
BIJ DE POSTZEGELHANDEL 

Publikatie van de Benelux Agent der 
Israëlische P.T.T. 

WEDERVERKOPERS! 
Wij hebben een grote sortering korte en complete 
series, w.o. veel ruimtevaart, sport, dieren, bloemen 
enz. Vraagt vri jbli jvend een zichtzending. 
Ook levering van postzegelbenodigdheden. 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
KEIZERSGRACHT 7«2 
Tel. 62220 - Giro 2S0035. 

AMSTERDAM-C. 

De vraag naar 

DUITSLAND &. GEBIEDEN 
nam de laatste jaren enorm toe. Voor ons was het 
dus zaak daar speciale aandacht aan te besteden, het
geen wij deden en waardoor wij nu over boekjes 
met een mooie sortering beschikken, zowel van het 
VOOR- als NAOORLOGSE DUITSLAND. 
Liefhebbers van klassieke zegels zullen in de boekjes 
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 
bij zo'n eerste zichtzending immers niet 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. 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN: 
SURINAME: 

No. 
15 de 2y, gId. Koning ongebr. 
21 de 2 ^ et. op 50 et oranjebruin 1 
30 de 10 et op 15 et grijs 
34-36 opdrukken serie cpl. gebr. 
39 de 50 et op de 1 gId. ongebr. 
40 de 50 et op de 2'/, gId ongebr. 
56 de 1 gId. gebr. 
57 de 2'/, gId. gebr. 
59a de 5 et Tête-Biehe gebr. 
64 de 30 et op de 2'/^ gId. ongebr. 
104-110 Jubileum 1923 ongebr. cpl 

1 

59,— 
60,— 
27,50 
17,— 
14,— 
75,— 
U . — 
26,— 
25,— 
57,50 

15,— 

115 de 12 / , et op de 2 2 / , et 
ongebr. 

118-126 serie epi. ongebr. 
137-140 V^eld. 1928 ongebr. 
141-144 Weid. 1929 ongebr. 
146-149 Weid. 1931 ongebr. 
167-178 de sluierserie ongebr. 
197-199 Spitfire serie ongebr. 
202-205 ongebr. serie cpl. 
229-243 Kon. Wilh. serie ongebr. 

cpl. 
309-311 Stadion serie ongebr. 
Vliegpost 8-14 D.O.X. ongebr. 
Vliegpost No. 18 de 5 gId. groen-
blauw 

10,— 
22,50 
1 1 , — 
13,50 
12,— 
30,— 
25,— 
27,50 

67,50 
27,— 

235,— 

350,— 

Voor uitvoering van uw MANCOLIJSTEN houden wij ons aanbevolen. 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 — Amsterdam — Giro 312696 — Telefoon 30998 

Door gebrek aan tijd 
slechts een l<leine aanbieding van enige goede en zeldzame exem
plaren. 

Zoals steeds 1 0 % kort ing. 
Completeer uw verzameling met iets extra's. 

Nederland 
Ns 346-349 1-10 gId. in blokken van 4, een stempel in ' t midden 

f 90,— 
No. 356 in blok van A van 7J4 en 2/4 et, postfris zeer zeldzaam f 300,— 
Idem in blok van 6, postfris f 400,— 
Slechts 4 of 5 blokken bekend. ± 40 blokken zijn er uit
gegeven. Nog slechts enkele voorradig. 

Portzegels 
No 48af 3 ents inplaats van cent, postfris f 225,— 
Idem het laatste blok van 9 ex., foutdruk in ' t midden f 250,— 
No. 67b met w i t k . strook, postfris f 12,— 
No. 68b 1 2 ^ et niet te vinden f 40,— 
No. 39 Cour Perm de just nieuw, postfris f 25,— 
Telegraafzegels 
No. 1-12 compleet. 25 et zeer schaars f 200,— 

Curafao 
No. 178-181 1 7,-10 gId., postfris f 175,— 
No. 244* Met sterk verschoven opdruk 1 y, gulden, staat 
v r i j , slechts 50 ex. bekend f 40,— 
Luchtpost 69-82, postfris f 1 1 , — 
Idem 83-88, postfris ƒ 375,— 

Portzegels 
No. 6fd* 20 et. f 45,— 
No. 11 2 / , et, type II f 34,— 
Untea zegels worden nog steeds aan cliënten bestellers afgezonden. 

N I E U W - G U I N E A opdrukken „ U N T E A " I e uitgave Postfris 
Serie 1, 5, 10, 17, 25, 30 en 40 et f 4,50 
Serie 1, 5, 10, 17, 25, 30, 40 et en 1 gId f 7,50 
Zelfde serie met 5 gId f 16,50 
Complete serie van 11 stuks dus met de 2 et en de 2 gId f 27,50 
De 2 et en de 2 gId afzonderlijk f 12,— 
De nieuwe waarden in plaats van 8 st., 7 st. zonder de 80 et f 5,50 
80 et te koop gevraagd. 

Hendr ik van der Loo's Postzegelhandel filatelistisch Bureau, 
Juliana van Stolberglaan 192, Den Haag, Tel. 070-850190, Giro 24392, 
Bank R. Mees & Zoonen, Nederl. Handel Mi j , Kantoor Herengracht, 
Den Haag. 

Bezoek aan huis liefst na telefonische afspraak. Te bereiken van Hol l . 
Spoor lijn 17, van Staatsspoor lijn 6 en 17. Halte hoek Jul. v. Stol
berglaan en L.v.N.O.I. 



VERVOLG V A N ONZE SPECIALE A A N B I E D I N G 

Rusland vanaf 1950 
Ongebruikt 50 cent per Yvert frs 1963 

No's 1409/22, 1425/29,1432/33,1440/45,1467/73,1477/89, 1494/1503, 
1507/73, 1576/79, 1582/1601, 1604/68, 1670/1764, 1768/1825, 1829/82, 
1890/91, 1894/1903, 1903e/35, 1937/38, 1943/59, 1961/65, 1967/70, 
1973/2026, 2028/68, 2072/88, 2090e/2149, 2152/84, 2187/2265, 2267/98, 
2300/20, 2322/44, 2346/68, 2370/2518, 2519/24, Ltp : 98/113. Bloes 

Nieuwtjes 242tA t o t heden f 8,— per roebel. 

Gebruikt 40 cent per Yvert frs 1963 

N.'s 1410/11, 1414/22, 1425/29, 1432/39, 1467/76, 1496/97, 1501/02, 
1507/09, 1527/28, 1531/33, 1545/50, 1553/73, 1576/79, 1589/90, 

■ 1599/1603, 1605/07, 1614/16, 1621/24, 1631/36, 1642/49, 
1678, 1693/1707, 1710/13, 1723/58, 1761/64, 1768/1842, 
1849/1903. 1903e/33, 1935, 1937/38, 1943/60, 1963/66, 

1997/2007, 2011/15, 2017/26, 2028/30, 2033/88, 2091/2184, 
2197/2232, 2233/80, 2282/2332, 2336/2366, 2375/2466, 

2469/2507, 2509/24. Ltp. Bloes 

Nieuwtjes 2421A t o t heden f 4,— per roebel. Onze aanbieding 
Rusland v o o r 1950 blijft geldig. Velen van bovenstaande no's zowel 

ongebruikt als gebruikt zijn los verkrijgbaar. 

1596/97, 
1652/58, 
1845/48, 
1968/95, 
2187/90. 

Uw mancolijst nair : 

Postzegelhandel PHILADELPHIA 
KRUISWEG 4J  H A A R L E M  Telefoon 1 5515  Giro 135793  Bank: Ned. 

MiddensMndsbank  C. WILDERS  H A A R L E M 

Steltzerveilingen 
Tot nu toe vonden 

Ä 90 veilingen 
plaats. 

I N FRANKFURT/M. 

Rudolf Steltzer, 
Frankfurt/M. 

Schl iessfach 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. 

1 Maart verschijnt de nieuwe von Amerongen's ruinntecatalogus. Ruim 
1200 zegels zijn hierin opgenomen, waarvan ± 500 afgebeeld. 120 d 
130 pagina's met stevig omslag. 

Indeling alfabetisch per land. Elk land is ingedeeld in vier groepen. 
Heren Handelaren aantrekkelijke korting. Franco toezending na ontvangst 
van f7,— op postrekening 664941. Onder rembours f 0,75 extra P.T.T.

kosten. 

L. van Amerongen 
Pasmans t raa t 13 

Den H a a g 
T e l . (070) 33 37 74, b.g.g. 98 53 38 

Wij kunnen de volgende collecties en parti jen uit particulier 
bezit aanbieden: 

Een oud WERELDALBUM met een f l ink aantal zegels, 
waaronder vele betere. Deze collectie loopt tot pim. 
1890. Opmerkel i jk goede kwaliteit voor een dergel i jke 
verzameling. Prijs: ƒ 1150,— 

Een driedelig Schaubek Europa-album, uitgave 1942, 
waarin enkele landen, waaronder DUITSLAND, goed 
aanwezig met vele betere series en complete series. 
Voor ts een grote partij zegels in envelopjes welke 
nog ingeplakt moeten worden. Pri js: f 1040,— 

Twee grote dozen met een enorm aantal poststukken 
van de Gehele Wereld (voornameli jk Nederland & O.R.) 
waaronder belangrijk briefkaarten, postbladen, zegels 
op brieven, bijzondere afstempelingen e t c , etc. 

Prijs: f 600,— 

Een parti j van ruim 200 BRIEVEN (voornameli jk Neder
land & O.R.) waaronder met bijzondere afstempelingen, 
complete series en andere interessante frankeringen, 
v luchten, waaronder schaarse, e t c , etc. Prijs: ƒ 550,—. 

Parti j van 68 EERSTEDAGOMSLAGEN en andere 
schaarse afstempelingen. Uitsluitend betere soorten, 
waaronder De Ruyter 1907^ Kind 1926, Jubileum 1938 
met Houtrust-stempel, Ned. Nieuw-Guinea Sterren
gebergte met Sibi lstempel, Untea-opdrukken compleet 
op 2 FDC's, e t c , etc. Prijs: f 650,— 

De hier aangeboden objecten zijn na afspraak te be
zicht igen. Tussentijdse verkoop voorbehouden. 

Postzegelhandel M. D. POST MA 
LEEUWARDEN - Uniabuurt 14 
Postbus 264 - Telefoon (05100) 2 70 28 (b.g.g. 2 04 33) 

G e b r u i k t Scandinavia - Q E l i zabe th II Ongebru ik t 

Wij zijn gespecialiseerd in het vervullen van Uw wensen. 
Uw mancolijsten, alsmede opdrachten gaarne tegemoet 
ziende. Correspondentie In het Nederlands en de beta
lingen onzer nota's via ons gironummer 34.46.23, Den 
Haag. 

Postzegelhandel HENRI KUIPERS 
P.O.B. 1488. CLARKSON ONT. CANADA. 
Lid van vele handelaarsbonden, o.a. Verbond van postzegelhandelaren Nederland. 

Fl. 15,— PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op 
papier. Ieder Itwantum, snelle afwikkeling. Uitgezochte kilo-
waar van Nederland te koop gevraagd ä f 2,75 p. kg. 

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

N E D E R L A N D 
Vlugge en goedkope afwikkel ing van mancolijsten. 

E U R O P A 1 9 6 2 
en andere nieuwtjes van West-Europa koopt u het voordel igst b i j : 

K. KEIZER — TILBURG. 
Burg. Mutsaersstraat 32 - Telefoon (04250) 2 31 02 



Ruimtevaart, Atomen, Astronomie etc. 
Roemenië 
1957 Aardsatelieten 
1957 Lail<a. Hond. 
1957 Atoom-symbool 
1958 Antarctica 
1959 Sputnik 3 

12.— 
5,— 
4,75 
4,50 
6,25 

1959 Atoomduil<boot 4,75 
1961 Y. Gagarin 9,50 
1961 Observatorium U,— 
1961 H. Ti tov 4,25 
1962 Ruimtev. v. d. Vrede 6,95 

Gratis onze prijslijst, Ruimtev., Atomen, Antarctica, etc. Verder 
iiebben wi j voor onze cliënten ell<e maand speciale aanbiedingen, 
waardoor het mogelijl< is de manco's in uw verzameling tegen aan-
trekl<elijke prijzen te verkri jgen. 

J. ^N. EECKHOUT 
K. v. Gelrestraat 12 - HUIStN (GId.) Tel . 083D4-731 

ZICHTZENDINGEN van vele LANDEN en MOTIEVEN worden 
U op aanvrage gaarne toegezonden. 
Daarbij s.v.p. vermelden: postfris of gebr. en l idm. van een f i l . 
ver. óf referenties. 

Postzegelhandel „'t CRAYENEST" 
Asserstraat 7 - GIETEN (Dr.) - Tel. (05926) 279 

AANGEBODEN: 

Prachtige verzameling 
BELGIË voor f 6000,-
Nadere gegevens worden 
gaarne op verzoek 
verstrekt door: 

RITA VAN MAANEN 
Rokin 10 , A m s t e r d a m , te l . ( 0 2 0 ) 3 3 3 3 1 , giro 6 0 9 4 3 7 

I N K O O P VERKOOP T A X A T I E S 

Te koop: T.e.a.b. pa r t i j F.D.C. Ned. Nw-Gu inea , cat.waarde f3300,— en gest. 
en ongst. series bijz. zegels. Ned. Nw-Guinea cat.waarde f8000,—. 

A. Fredriksz. Schubertlaan 319, Eindhoven. 

Aangeboden complete series 

U N T E A . P O S T Z E G E L S 
Ned . Nw.Guinea. 
Te bevr. Molslaan 53a Delft of Hongarenburg 133, Den Haag .Tel.070-856319. 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andr ies Vierl inghstraat 9 - Amsterdam-Tel . 151858 (b.g.g. 123123) 

B e t a a l goede prijs. 
O o k gro te objecten t e g e n contante beta l ing . 

Bezoek u gaarne thuis: 

Te koop sevr. brieven met afstempelingen tonende schepen of (cheeps-attributen, 
F.D.C.'s van schepen postzegels en sommige aan boord geposte enveloppen (geen 
Ned.). 
Aanbiedingen J. J. van der Starre - Werkhoyenstr. 2ó - Den Haag. 

GOUDMIJNTJESifHH 
Yt ki lo FRANKRIJK (onafgeweekt) met vele 

herinneringszegels f 12,50 
% kilo HONGARIJE, poststroken! Moo i ! f 12,50 
y^ ki lo Modern INDIA, juist ontvangen! Ongesorteerd 

en onafgeweekt! f 12,50 
/ j ki lo NIEUW-ZEELAND met gedenkzegels f 20,— 
/ , kilo MODERN NOORWEGEN, onafgev/eekt, 

véél gedenkzegels! f 12,50 
y, ki lo POLEN! Zeldzaam mooi, bijna allemaal bijzondere 

grootformaatzegels, veel hoge vtfaarden! f 18,95 
'X kilo SPANJE, modern goed, voor de hand afgev^ogen f 12,50 
1 ki lo TSJECHOSLOWAKIJE (postverzegeld) f 18,95 

y, ki lo U.S.A. met veel grootformaat gedenkzegels ƒ 12,50 
y ki lo MODERN ZWITSERLAND, onafgeweekt f 12,50 
/,-kilopakketten G E M E N G D BUITENLAND,ongesor tee rd en onafgeweekt! 
Vele vondsten! Zeer modern goed. Naar schatting 2500 (twee-en-een-half-
duizend!) exemplaren per pakket. Slechts voor 50 gegadigden hebben wij 1 
pakket beschikbaar. Ze gaan de deur uit voor f 12,50 en 70 ets porto. 

MIssie-kilopakketten Nederland, 
± 5000 onafgeweekte en ongesorteerde 
zegels; zolang de voorraad strekt . 
Porto ex t ra : rembours f 1,10; voorui tbe
taling f 0,85. 
H E T E I N D E IS I N Z I C H T ! Nog een enkel haaltje en dan 
is het weer voorbi j . 

Y, K I L O B U I T E N L A N D S E ZEGELS, wel afceweekt, maar 
ongesorteerd! Enorm veel landen alles door elkaar!!! ^ 12.500 
exemplaren (twaalf-en-een-half-duizend!). Alles wordt voor de hand 
afgewogen. 
Zolang de voorraad strekt en alleen bij vooruitbetaling of rembours* 
zending, slechts f 37,50 franco. 
Enkele 1/1-kilopakketten zijn beschikbaar voor f 7 5 , — . Franco! 
( ± 25.000 ex.). 

A F H A A L A D R E S S E N : voor Amster
dam en omstreken: Pekelharingstr. 13, 
Amsterdam-O. Tel. 59428. Voor Den 
Haag en omstreken: Primulastraat 19, 
Den Haag. Tel. 362348. 

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

Wij nemen ook bundel- en massawaar in betaling! Vraagt onze 
inkooplijst. 
HEEFT U EEN P0STZEGEL/V1AN/E? DAN MET SPOED NAAR FIORANIl 

SLECHTS 

f9.95 

POSTZEGEL-
ENGROSHANDEL 

H. FIORANI 

Gratis 
Prijslijst 

De G 
N.Z. 

Vers van de 
DIEREN - Prijslijst BLOEMEN - Prijslijst 
Wij zenden U deze 

eldersche 
op aanvraag omgaand toe 

pers!! 
ISRAËL 

Postzegelhandel 
Voorburgwal 318 - Amsterdam-C. - Telefoon ; )2869 

DE POSTZEGEL 
Vlaams Maandblad voor Filatelie - Actueel en betrouwbaar - 24 
pagina's per nummer - abonnementsprijs f 6,— per jaar. Proefnummer, 
advertentietarief op aanvraag. 
Administ ra t ie voor Neder land : Esdoornlaan 26, Putten ( G . ) 

Nederland 
203/07 
212/19 
310/12 
550/55 
583/87 
602/06 
673/77 
678/79 
685/89 
704/08 
712/16 
719/23 
728/32 
735/39 
744/48 
749/53 
756/60 
Omgaande 

8,50 
42,50 

1 , — 
6,25 
4,50 
4,50 
1,50 
8,75 
1,40 
1,70 
1,35 
2,35 
1,35 
1,75 
1,45 
1,40 
1,20 

franco te 
NIEUWTJESDIENST 

V. Adr 

POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
Nieuw-Góinea 
61/62 1,65 
63/66 1,80 
69/72 1,65 
73/74 0,85 
75 0,75 
76/77 0,95 

Schaaldieren 1,40 

Ned . Anti l len 
138/40 1,45 
248/52 16,— 
265/68 3,60 
318/21 2.15 
330/32 1,90 
LP 53/68 24,— 

Suriname 
187/89 
340/44 
386/87 

Frankrijk 
425 
442 
445 
448 
449/50 
451/52 
466/69 
748 
765/70 

1,85 
5,25 
0.60 

0.27 
0,25 
0,27 
0,55 
0,60 
0,80 
2,25 
0,11 
1,95 

ezending na ontvangst bedrag op Giro 5221 
zichtzendingen 

W. V. SPLUNTER 
ichemweg 37«. Flat „Ho l l and t" 

Prijslijst op aanvraag franco 
Rotta 

785 
840 
899/903 
943/44 
956/57 
960/65 
970/74 
1036/42 
1076/77 
1088 
1089/90 
1091 
1095/98 
1122/23 
1125/31 
1157/60 
1177/78 
1221/23 

!4. 

0,17 
0,65 
1.30 
0,70 
0.46 

13,— 
S.75 
1.75 
5,— 
1,15 
0,95 
0,37 
2,85 
2,35 
3,— 
1,10 
1,10 
1,40 

MANCOLIJSTEN 

rdam-8 



KLEINE ANNONCES 
In overleg met de Raad van Beheer, is de mm-prijs van 40 et 
voor kleine annonces met ingang van 1 maart '62 verhoogd tot 
60 et per mm. Deze nieuwe prijs is aangepast aan de huidige 
oplage van het maandblad, die op het ogenblik ruim 21 000 
exemplaren bedraagt 

Deze rubriek blijft uitsluitend bestemd voor leden van de 
Nederlandse Postzegel Verenigingen 

Betaling na toezending factuur 

Opgave aan: Boom-Ruygrok N V , Ged Oude Gracht 138, 
Haarlem, onder vermelding van postzegelvereniging en lidmaat-
schapsnummer 

Laatste datum van inzending de 28e van iedere maand 

A A N G E B O D E N 

NEDERLAND & O.G. Voordel ige 
aanb ied ingen Vraag t prijslijst bij 
J J o n s s e n , R i n g b a a n Noord 470, 
Ti lburg 

Te koop a a n g e b o d e n ongevee r 500 
FDC's , t e a a n n bod, w a a r o n d e r 
vele doubl v a n N e d e r l a n d , Ned 
A n t , NW -Guinea , S u r i n a m e , VN 
en Israel , en specia le v luch t en 
Br a a n D v a n Tol, Be l l s t raa t 28, 
Hi lversum 

Aangeb vee l goede doubl . Ned 
P o r t 1881 g e s t , ook pi fou ten en 
De R u y t e r p o r t e n G e v r a n d e r e 
zegels v a n Ned en O G in ru i l 
A a n b a a n J K u i p e r , p/a C h r 
S a n a t o r i u m , Zeis t 

O n d e r n e m i n g b iedt enke le g ro te 
L lPS-brand lkas ten a a n tegen 50*/> 
n i e u w w a a r d e Zeer geschik t voor 
H H pos t zege lhande l a r en en voor 
he t b e w a r e n v a n g roo t pos tzegel -
bezit en admin i s t r a t i e Cor re spon
dent ie G r o e n e w o u d s e w e g 4, Nij
megen Tel (08800) 23920 

Te koop Va t i caan , F rank r i j k , 
Dui t s land en Zwi t s e r l and ä ƒ0,50 
pe r goudf r ank A v a n Elk, Wil-
h e l m i n a l a a n 6, B e u n i n g e n (G ld ) 
Tel (08807) 218 

Wie ru i l t m e t m i j ' Ik zoek Vat i 
caan Wat zoek t u ' A v Elk 
Beun ingen Tel (08807) 218 

S to r t ƒ S,— op g i ro 61266 t n v 
A V d Heyden , Den Haag , en u 
on tvang t 1 k g onui tgez . postzegels . 
(Kantoorpost ) , hoodz Ned F r a n c o 
thu is 

>/> KILO BUITENLANDSE ZE
GELS. Wél a fgeweek t m a a r onge
s o r t e e r d ' E n o r m veel l anden , , al les 
door e l k a a r ' ± 12 500 e x é m p l 
(twaalf en een half du izend ' ) Al
les w o r d t voor de h a n d a fgewo
gen Zo lang d e v o o r r a a d s t r e k t en 
al leen bij voo ru i t be t a l i ng of r e m -
bourszend ing SI ƒ 37,50 f ranco 
Enke le 1/1 k i l o p a k k e t t e n zijn b e 
sch ikbaa r voor ƒ 75,— franco 
(± 25 000 ex ) H F io ran l , B e a t n x -
laan 9, De K a a g Pos tg i ro 41511 
t n V I J M a r k 

200 verSch. w e r e l d ƒ 0,87; 500 ver -
sch ƒ 2,60, 1000 ve r sch ƒ 5,60, 500 
Europa f 3,60, 1000 ve r sch ƒ 8,10, 
f ranco u i t mi jn doub le t t en D v a n 
Ommen , P o p u l i e r e n l a a n 3, Epe , 
g i r o n u m m e r 89 78 56 

Big Mail m e t h o n d e r d e n aan b i e 
d ingen en b u i t e n l a n d s e postzegel-
c lubadressen ƒ 1,—. c J H t e r 
Riet, Ge t fe r t smge l 112, Enschede , 
g i ro 86 68 31 

2e KEUS ALBUMS TEGEN GE
REDUCEERDE P R I J S . 

FDC a l b u m s : voor 50 covers 11 x 
21 cm ƒ 3,60, Idem 13 X 18,5 cm 
/■ 3 60, Idem 40 covers 13 x 18,5 cm 
f 2,25 (spotprijs) Stockboeken : 26 x 
31,5 cm 480 s t roken , k u n s t l e r e n 
band ƒ 10,— R m g a l b u m s : 26 x 30 
cm, 100, b l anco b laden met ru i t -
d r u k ƒ 9,70 K l e m a l b u m s : zw a r e 
hee l l e ren band m e t ech t goud op
d r u k , 27 X 31 cm m e t 100 geheel 
w i t t e bl ƒ 19,— (dat is goedkoop) 
Idem, doch 24'/! x 28 cm, 100 bl 
ru i t j es pap ie r ƒ 7,—, l i nnen band 
Schroef a l b u m s : kuns t l band , 26 x 
30 cm m e t 100 bl ru i t pap i e r ƒ 5,50 
F o t o a l b u m s : 18 x 23Vs cm, 32 pag 
c r è m e k a r t o n ƒ 2,40 Leve r ing na 
on tvangs t v a n he t b e d r a g op post
giro 663323 t n V Ter Hors t , U t r ech t 
Zolang de voor raad s t r ek t F r a n c o 
p e r post 

V e r z a m e l a a r r u i m t w e g e n s leeftijd 
were ldve rzame l ing , l iefst l andsge-
wijs op Ook veel doub le t t en Tel 
(010) 63354 

F o u r n i F.D.C. Conseil Eu rope 
frs 2 20, T r o y e s frs 0 50, Ba t i -
seaphe frs 0 70, F lora l ie frs 0 70, 
p lus po r t = P r e n o m s a b o n n e m e n t 
C P P P - 10 r u e de Tracy , P a n s 2 

Te koop F in land ä 40*/« Yver t 
Mancoli js ten m e t v e r m v a n gebr 
of ongeb r aan A J B o e r m a n , 
Dah l i a s t r aa t 156, Enschede 

ISI^AËL. Te koop mooie verza-
l ing in Yve r t - a lbum, b e v a t o a n r s 
1 t /m 17, t ê t e -bêches , fdc's en va
r ië te i t en W a a r d e cat Benco r u i m 
ƒ1700,— , vraagpr i j s ƒ800— A P 
van Gogh, Fu l tons t r 74, Den Haag 
Tel 63 13 39 

G E V R A A G D 

Zoek k l e m b a n d e n in goede s taa t , 
liefst Excels ior , m o e t e n k u n n e n 
b e v a t t e n Waden, 27 cm breed , 29 
cm hoog Zoek ook blancobl , 27 x 
29 cm, ge ru i t pap , goede kwa l i t 
Monsterb l , pr i j sopgave e tc aan 
Hogenhou t , v Assende l f t s t raa t 44, 
Waalwijk 

Te koop gevr Zwi t se r l and , n r 416 
Yver t (Fax 5 f r ) geb ru ik t Br i even 
m e t vraagpr i j s a an Ds A de 
Voogd, N ieuwe P lan t age 66, Delft 

Te koop gev raagd speciale Vluch
t en , (v l i egbneven) zend brief
k a a r t W J Len t ing , v d Wa te -
n n g e l a a n 154, Voorburg Tel 725793 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse filatelistlsche tijdschrift - verschijnt 
om de 14 dagen — gemiddelde omvang 88 pagina s — fotopagina s op 
kunstdrukpapier - abonnementsprijs ƒ 7 90 per half jaar franco Vraag 
gratis proefnummer 
Woordadvertenties opsohriftwoorden 45 cent tekstwoorden 18 cent 
VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND 
P. C V. Andel - Postbus 54 - Katwijk a/Zee - Giro 516928 - Tel. (01718) 4068 

P O S T Z E G E L H A N D E L „DE V E L U W E " 
NIEUWSTRAAT 66 - APELDOORN - TEL. 20919 

Uw storende manco's zijn misschien aan te treffen in deze zojuist 
(basis Yvert) aangekochte coll. (ongebr.-gebr.) veelal tot '40: 

Italië, Scandinavië, Oanzig, Monaco t/m R. Kruis, 
Portugal. Tevens zichtzendingen van N.O.R., 
België, Hongarije, Zwitserland, Eng Kol., U.S.A., 

J. V. d. Berge Duitsland. 

G e v r a a g d zegels v a n Neder l and , 
postfr is en ges tempeld , p e r 10, p e r 
50, p e r lOO s tuks P v a n Gils, Die-
p e n b r o c k w e g 160, Dord rech t Tel 
(01850) 7690 

Te koop gevr verz. Ned. & O.G. 
of losse zegels of ser ies , postfr is 
of g e b r u i k t P Berke laa r , Doelen-
s t r 114, Delft 

Te koop of t e ruil gev r Zwi tse r 
land , n o 71-99, 106-112 J Dooren-
bos, Se l t e r skampweg 19, B e n n e -
k o m 

ETSINGNUMMERS: O n t w e r p 
KREISLER Ned Ind ie 1934-1939 te 
koop gevraagd , liefst pos t fns Wil 
ook ru l l en tegen doub le t t en van 
b o v e n g e n o e m d e resp ande re ui t 
gaven v a n Ned - Ind ie of tegen 
e t s ing- resp p l a a t n u m m e r s van 
Zwi t se r se u i tgaven Cor responden
tie te r i ch t en aan P W Künzl i , 
3 c h e m i n de l 'Escalade, Geneve 
(Lid No 416 N V V P V ) 

Ned. Nw. -Guinea . Gev r als po r t -
zegels geb ru ik t e f rankeerzege ls 
van N N G A a n b P h F Spoor, 
Venezue laweg 2, Hoogvl ie t 

Verzamel v r a a g t te koop DUITSE 
GEJBOUWTJES (Yvert 41/68) in alle 
hoevee lheden Massawaar , b u n d e l 
w a a r al of n i e t op pap ie r Wie 
k a n h e l p e n ' Aanbied ingen aan C 
J Bal , Hoeve , ,Hongersdijk", Wil-
he lminado r p , post Goes 

DIVERSEN 

U verzamel t misschien geen Oos
tenr i jk , Oostenr . Fe ldpos t e n z , 
óok de o p d r u k k e n daa rop , Oos
t en r . Levan t , e n z , Bosnië , en u 
heeft misschien toch w a t m a t e n -
aal daa rvan , da t u wil t ru i l en 
voor a n d e r e zegels, (event v e r k o 
pen) Ook énke le e x e m p l a r e n zijn 
w e l k o m Als spec iaa l -ve rzamelaa r 
ben Ik ge ïn te ressee rd in al les w a t 
dit gebied bet ref t , terwij l ik vrtj 
veel ru i lma te r i aa l bezit , o a Oos
tenr i jk , Dui ts land, Va t i caan en 
Engelse koloniën Wie h ie rvoor 
iets voelt , gel ieve zich m e t mij in 
ve rb ind ing t e s te l len Wel l icht k a n 
gezamenl i jk f i latel ist isch plezier 
w o r d e n beleefd U w zegels w o r d e n 
zéér ser ieus behande ld Ik h e n 
geen hande laa r , m a a r f i latel ist 
A L H Eggermont , F r a n k e n s l a g 
44, ' s -Gravenhage 

INTERNATIONALE POSTZEGEL 
RONDZENDCENTRALE. In l i ch
t ingen A Wegman , 1ste Swee-
l incks t r 13-11 S v p b r i even a a n 
pos tbus 1403, Ams te rdm-C 

1938 HILVERSUM 1963 
zaterdag 30 maart in de „TOTOHAL" 

NATIONALE 
RUILBEURS 

van 9-18 uur. ledere bezoeker ontvangt 

GRATIS 
een speciale enveloppe met bijzonder stempel en een kop 

koffie. 

Entree f 0,75. Nog standruimte beschikbaar. 

De Jub. Comm. , insstraat 19A, Hi lversum 

Nederland en O.G. 5 0 / 7 0 % ook F.D.C, 

leverbaar. Duitsland en Geb. 20/35 % v. d. 

Michel; F.D.C, van Bondsrep, Berl i jn, Saar

land enz.; oude brieven van vóór 1945. 

Zwi tser land 4 0 / 6 0 % v. d. Yvert . Europa-

en Nato-uitgaven 40 % Yvert , hiervan ook 

FDC in voorraad. 

Rondzending of mancolijst b i j : 

G. L van TOOR 
OUDE RIJKSSTRAATWEG 1 * 

LOENERSLOOT 



Zwitserse postzegels 
zijn in de 
gehele wereld 
bekend 

Uw handelaar 
zal u gaarne inlichten 

Wertzeichenverkaufsstelle PTT Bern 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING N.V. 
Rokin 58 - Amsterdam-C - Telefoon 30261 - 242380 

Regelmatig grote intematLonaal gerichte 
veitingen. 

VOOR ONZE IMPORTANTE 
MAARTVEILING 

kan tK>g tot 25 februari materiaal worden toegevoegd. 

Ook u kunt profiteren 
van de uitgebreide kapitaalkrachtige relatiekring In binnen- en buitenland, die wij — mede door onze 
regelmatig in i talen verschijnende catalogi — in de loop der jaren hebben opgebouwd. 

Ter illustratie vzn de beoordeling onzer catalogi moge de volgende opmerking dienen, die vyrij van 
filatelistische zijde uit het buitenland ontvingen: „Insbesondere möchte Ich Ihnen meine spontane 
Anerkennung aussprechen, für die fortschrittliche und informative Gestaltung Ihrer vorbildlichen 
Auktions-Kataloge". 

INKOOP VAN POSTZEGELS 

HOBBY-HOUSE 
VERKOOP VAN POSTZEGELS 

GRAVENSTRAAT 26 
Telefoon 3 64 72 — AMSTERDAM-C. — Giro 106312 

Een greep uit onze Ie emissie voorraad, gespecialiseerd op stempels, 
b.v.: 
N o. 1 Staalblauw stempel Purmerend Egypt. f 60,— 

, 1 stempel Vlaardingen Eg. 20 punten „ 22,50 
, 1 stempel Winschoten Grotesk Randstuk „ 57,50 
, 1 Melkblauw stempel Gouda Eg/pt. „ 70,— 
, 1 Dirksland Egyptisch 50 punten „ 50,— 
, 2 Vaals Grotesk „ 47,50 
, 2 Vlaardingen Grotesk Blauw „ 75,— 
, 2 FRANCO zonder kastje Blauw „ 47,50 
, 2 Kampen Blauw (onleesbaar) „ 30,— 
, 2 Woerden Grotesk „ 37,50 
, 2 stempel Vlaardingen „ 57,50 
, 2 stempel Schiedam Egyptisch ,, 25,— 

BRIEVEN: 
Zeer zeldzame brief met 2x Stempel Roozendaal zonder jaartal (60 
punten) d.d. 28 oktober 1854!!!, met no. 1 staalblauw en no. 3, 
volrandig f 235,— 
No. 2 met stempel Vlaardingen „ 57,50 

Ook onze normale voorraad, waarin praktisch ieder hoofdnummer 
aanwezig is, staat tot uw dienst. Onze reclame: Betaling na ontvangst, 
zonder enige verplichting Uwerzijds. 

B. W O U D S T R A 
o.m. detailhandel Melior 

MARNIXSTRAAT 19 - AMSTERDAM-C. 

Lucifersmerken - Sigarenbanden -
Postzegels engros 

POSTZEGELS N E D E R L A N D & K O L . pr i j i per 10 » r i u : 
1943-44 Zeehelden + symb f 4.— 
1957 Rode Kruis f 12,50 
1962 Zomer f 10,50 
Curasao 1948 Juliana f 5,— 
Nw.Guinea Vluchtelingen 1960 f 11,50 

Schorpioenen 1962 f 12,— 
Suriname 1958 Thalia f 2 1 , — 

1961 Jambourette f 23,50 
1962 Dieren f 10,— 

ALLES POSTFRIS EN PRIMA KWALITEIT. Vraagt onie engros-
prijslijst, 

Sigarenbanden 
NW Uitgifte (Lugano grote band) f 2,50 
100 versch. Duitsland f 1,50 
Joma filmsterren, staatslieden enz. totaal 50 st, slechts f 2,50 
Uitgifte Sig.fabriek De Lange, div. voorstellingen molens, 
klederdrachten, stadsgezichten, totaal 50 st. slechts . . . f 2,50 

LUCIFERSMERKEN 
100 versch. België f 0,75 
100 versch. Nederland f 1 , — 
500 verschil, dan nw. samenst f 3,50 
Acteurs Rusland 96 st f 1,50 
10Q0 versch. Wereld f 7,50 
Op lucifersmerken en sigarertbanden 1 0 % korting m.u.v. 1000 
versch. Wereld. 
Betaling door overmaking op giro 130203 t.n.v. B. Woudstra, 
aangetekende brief of postwissel. Ook wordt onder rembours 
gezonden, hiervoor wordt door de PTT f 0,50 extra in rekening 
gebracht. 

Tel. (020) 243950 

VRAAGT GRATIS ONZE PRIJSLIJSTEN!!!! 

<OfFSETDRUK BOOM-RUTGROK NV-HAARUM^ 


