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

Hier treft u een vorm van 

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

NEDERLAND & 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 m 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 m zijn vertegen
woordigd 

Dit kon echter alleen worden verwezenlijkt, door de 
minimumuitname op ƒ 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 CURACAO - of SURINAME 

te sturen van meerdere duizenden guldens. 

Beter dan vele woorden zullen de zendingen voor 
zichzelf kunnen spreken Als u eerder al eens een 
teleurst Mende 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 niet de minste 
koopdwang? Ook al zou u uit de eerste proefzending 
niets kopen, het hindert niets en wij betalen toch de 
retourporto Alleen bij regelmatige toezending zal de 
uitname minimaal f 15,— per keer moeten bedragen 
Daarbij kunt u zelf bepalen om de hoeveel tijd u een 
zending wilt ontvangen 

Naast Nederland en O R hebben wij van 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 

VAN DUYN & VERHAGE 
ROTTERDAM - NoordsingellSI b - Telefoon (010) 4 82 09 

NIEUW-GUINEA 
UNTEA-zegels Ie druk 

UNTEA-SERIE compleet 
19 waarden 1e druk 

(alleen het 80 ets. zegel 
is van de 2e druk) per 
serie ongebruikt voor 
de speciale prijs van 

f 19,50 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

D. N. Santifort 
Gr Kr. Elleboog 14 - Groningen 

Postgiro: 912559 - Tel (05900) 27768 

Belangrijke mededeling 
7 DAGEN 

kunt u nu de boekjes op zicht houden i p.v 5 voorheen 

Ook wordt nu bij uitname vanaf f 10,— 
de retourporto betaald. 

Speciale aanbieding. 
B.-CONGO - EGYPTE - SOEDAN 

SCANDINAVIË - FRANSE KOLONIËN 
ZUID-AMERIKA 

Verder vrijwel alle landen. 

De heer A L te St.-Ph. (9-2-1963) schrijft: 
,,De zending was prachtig!" 

De heer J v K te V (Gld ) (1-5-1961). 
„Uw keurig verzorgde rondzending 

m dank ontvangen." 

Uw aanvraag, met opgave van referenties, 
zie ik gaarne tegemoet 

Wegens drukte geen mancolijsten. 

SOESTDIJKSE POSTZEGELHANDEL 

N. OVERDUIN 
Jan Steenlaan 37 - Soestdijk 

Telefoon (02955) 48 41 - Giro 38 57 25 
Speciaal zichtzendingen 



DUIZEND BELGIEN 
Zojuist ontvingen wi j enkele fantastisch mooie Belgiê-collecties van 1000 verschillende zegels, zeer veel weldadig
heid en bijzondere uitgif ten! Di t is werkel i jk iets GEWELDIGS! Bijna een land compleet en toch maar voor slechts 
Slechts 10 verzamelaars kunnen van di t aanbod prof i teren. //. 78.-
Zie ook de spotgoedkope aanbieding van kleinere België-collectles 
in deze advertentie. 

Eveneens zojuist ontvangen: 100 grootformaat POLEN. Veel Sport, 
Dieren, Bloemen, Vissen enz. Een PRACHT-PAKKET! Alleen bij 
ons voor slechts f3 ,95 ! 100 verschillende Hongarije, een bijzondere 
samenstelling, slechts f 1,50. 

Eveneens voor slechts een tiental l iefhebbers: 200 Grootformaat 
POLEN, Sport, Bloemen, Dieren, etc. Slechts f 12,50! 
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100 verschillende Beieren, iets moois voor slechts f 4,90 
100 verschillende België, alleen grootformaat „plaatjes

zegels". Formidabel! Zo iets zag U nog nooit. Alleen 
bij ons slechts f 3,50 

200 verschillende België, waarbij zeer lastige zegels, alleen 
bij ons slechts ƒ 2,95 

300 verschillende België, een werkel i jk schitterend pakket 
met enorm veel „beeld"-zegels, herinneringszegels 
enz. enz. Een sprookje! Pak mee f 6,45 

500 verschillende België, zeer mooi, slechts f 11,35 
100 verschillende grootformaatzegels van China, w.o. 

Gigantzegels, Rode Kruis, etc. etc. werkel i jk iets 
fantastisch voor slechts f 3,45 

100 verschillende China pak mee! f 1 , — 
500 „ „ enorm! f 8,95 

1000 ,, „ bijna een land compleet voor 
het koopje van f 19.95 

100 verschillende COLUMBIA! Bijna allemaal grootfor
maatzegels. Werkel i jk iets ENORMS! Bloemen, vlag
gen, christeli jke motieven. De rest is bijna allemaal 
luchtpost. Zeer hoge waarde. Zoiets moois zagen wi j 
maar zelden. Bij ons voor slechts ƒ 5,75 

500 verschillende Duitsland, een koopje voor slechts f 6,95 
1000 verschillende Duitsland, zeldzaam mooi, gaan weg voor f 23,75 
100 verschillende Oost-Duitsland, weggeefprijs f 1 , — 
200 „ „ zéér mooi f 6,95 
100 „ „ alléén grootformaat! 

Een droom gel i jk! Dieren, sport, bloemen enz. Slechts f 5,95 
100 verschillende EGYPTE! Prachtige collectie met het 

modernste goed erbij (grootformaat!). Een nieuwe 
collectie, maar voor de oude prijs van slechts f 5,75 

500 verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN 
(zeer mooi) f 10,— 

1000 verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN 
(iets geweldigs!) f 2 5 , — 

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

500 verschillende FRANKRIJK, ontzettend veel groot
formaatzegels. Juist iets voor u ! Gaan weg voor f 22,75 

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

30 verschillende zegels van GHANA, mooie afstempeling, 
meest complete series met hoge shillingwaarden 

(o.a. 1 / - , 1/3, 1/6, 21-, 2/6, 5/- en 10/-). ENORM HOGE 
CATALOGUSWAARDE! (o.a. complete voetbalserie is 
aanwezig!) N U BIJ ONS SLECHTS f 15,— 

100 verschillende grootformaat van HONGARIJE, buiten
gewoon mooi, slechts f 3,50 

200 idem, (dus alleen grootformaat herdenkingszegels en 
dergelijke) sport, bloemen, dieren, to r ren , kevers, 
ontzettend veel luchtpost, pak maar mee f 9,95 

100 verschillende Nieuw-Zeeland, een wonderbaarl i jk 
mooi pakket met enorm veel herinnerings- en toe
slagzegels, slechts f 6,75 

100 verschillende PHILIPPINEN, bijna allemaal groot
formaat gedenkzegels! Een lust voor het oog, slechts f 8,50 

100 idem van Roemenië, zeldzaam mooi ! f 4,95 
200 ROEMENIË, liefst ± 140 grootformaatzegels! Iets 

unieks, gaan weg voor f 8,50 
100 verschillende San Marino, postfris, bijna allemaal 

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

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

250 verschillende GROOTFORMAAT TSJECHOSLOWA-
KIJE, allemaal herinneringszegels. Veel bloemen, plan
ten, dieren, sport, auto's, schepen enz. Zoiets kocht 
U nog nimmer voor slechts f 12,50 

500 verschillende Tsjechoslowakije, een lust voor het oog 
Slechts f 19,50 

1000 verschillende Tsjechoslowakije, iets aparts, bijna een 
land compleet! Koopje! f 68,— 

300 verschillende Turk i je ! Mooi ! Alleen bij ons voor f 9,75 
500 verschillende TURKIJE! Zeldzaam mooi. Toch maar 

voor f 22,95 
400 verschillende Zweden, prachtig! Pak maar mee voor f 28,50 

1040 verschillende Nederland en Rijksdelen, Indonesië enz. 
Ruim f250,— cataloguswaarde, gaan weg voor f 7 9 , — 
franco, met gratis Suriname Hammarskjöld-blokken. 

100 verschillende M O N A C O ! U weet niet wat u ziet ! 
Schitterend mooi ! Enorm veel motiefzegels, veel spor t ! 
Tóch gaan ze maar weg voor slechts f 12,95 

Partij stroken (zeer dun papier!) van de Poolse pakketpost, op elke strook dikwij ls 8 to t 10 zegels. Enorm veel hoge waarden luchtpost, o.a. 
tientallen 5 Zloty's (Yvert N.F. 3,—). 
Oorspronkeli jk aan ons verzonden in postverzegelde kilodozen, door het vervoer echter volkomen gekraakt! W i j wogen alles opnieuw 
In partijen van % 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 ongeloofl i jk mooi 
sortiment voor weinig geld. (Uitsluitend bijzondere zegels). Alles word t voor de hand afgewogen. Vele vondsten! Per 50 gram, slechts f6 ,95 

HEEFT U 'N POSTZEGELMANIE ? DAN MET SPOED NAAR FIORANI! 
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. 

P O S T O R D E R A D R E S : (alléén bIj vooruitbetaling of rembourszending) Beatrixlaan 9, De Kaag 
(Post Abbenes). Tel. (02534) 397. Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. 

Wij nemen ook bundel- en massawaar in betaling! Vraagt onze inkoopiijst. 

Postzegel-engroshandel 

H. FIORANI 



Venamelt u ook 

BELGIË of FRANKRIJK? 
Vraagt onze zojuist verschenen prijscourant aan! Deze bevat van 
België ruim 250 aanbiedingen, van Frankrijlc ruim 300!! Al le zegels 
zijn duideli jk omschreven en voorzien van de cataloguswaarde. 

Hier volgt een kor t ui t t reksel : 

België 
326/32 
351/52 
356/62 
394/400 
615/22 
623/24 
737/42 
751/55 
773/76 
777/80 
781/84 
785/86 
807/10 
842/44 
868/75 
876/78 
Lp 5 

23,— 
35,— 
28,— 
42,25 

1,75 
2,— 
8,35 

11,25 
5,25 
5,25 
3,85 

11,25 
4.15 

15,90 
7,95 
8,— 

21,25 

Lp 15/231 + 11 
Lp 25 

Frankriik 
256° 
446 
448 
451/52-
606/08 
663/67 
772/76 
1301/05 
1319/22 
Lp 16/19 
21/22 
23 
34 
35/37 

29,50 
2,70 

20,75 
0,64 
0,52 
0,75 
1,55 
1,15 
1,65 
2,40 
3,75 
6 , -
3,85 
1,10 
^1,35 

22,50 

met ° prima gebruikt , overige nummers postfris. Vraagt eens geheel 
vr i jb l i jvend een gned verzorgde zichtzending aan, welke u een 
v o i l e week kunt i ehouden, s.v.p. gaarne met opgave van referenties. 
Spoedig verschijn ook een kleine prijslijst Ned. en O.R., Europa
zegels en diversen. Deze laatste bevat zegels van vele landen tegen 

20-50 cent per Yvert-Franc. 

Schrijft aan ons verzendadres: 

Bieslandsekade I M — Del f t 
P O S T Z E G E L H A N D E L 

6. BROERS - BUDEL 
giro 110891* 

IXHOVD 
van dit nummer 

Het maandblad „Onder de loep" 87 
De Haarlemse postwaardenproduktie in de ne

gentiende eeuw 88 
Officiële behandeling van een brief, waarop 

reeds een gebruikte postzegel was geplakt, 
en hoe voorzichtig men in Frankrijk het brief
geheim behandelde 90 

Nobelprijswinnaars op postzegels III 92 
De thematische verzamelaar 94 
Over de Oostgrens .94 
Tentoonstellingen en ruildagen 96 
Agenda 97 
In de winkel van Monsieur Edouard 98 
Hammerskjoeld-herdenkingszegel in drie varië

teiten 99 
„Waterdichte" postzegelboekjes 99 
Nederland 100 
Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten Ned. Indië en 

Rep. Indonesia 100 
België 101 
Suid-Afrika 101 
Verenigde Naties, Verenigd Europa 102 
Luchtpost 102 
Postwaardestukken 103 
Stempels 104 
Brief uit Londen 104 
Wij lazen voor u 105 
Nieuwtjes van deze maand 106 
Bezjnt eer gij begint! 109 
Regionale vergadering van de Stichting voor het 

Philatelistisch Jeugdwerk 109 
Tüddem bleef Tüddern van 1949 tot 1963 . . . . 109 
Plaatfout op Suriname 1954 15 cent, nummer 304 109 
Honds- en verenigingsnieuws 110 
Boekenplank 114 
Corinphila-veiling 114 
Veilingopbrengsten van Dieten 5 maart 1963 . . 114 

212/219° 
225/228° 
232/235° 
240/243° 
248/251° 
252/255° 
261/264° 
270/273° 
279/282° 
287/288° 
289/292° 
293/295° 
300/304° 
310/312° 
313/317° 
318/322° 
323/324° 
325/326° 

Nummers 
Tot f 25,-

ONBERISPELIIK NEDERLAND 

18,95 
2,95 
3,75 
5 50 
5 95 
1 95 
5 50 
5 95 
2 45 
1 65 
1 95 
0 45 
1 35 
0 35 
1 10 
2 60 
090 
1 — 

513/517° 
542/543° 
563/587° 
602/606° 
710/711° 
719/723° 
332/345* 
350/355* 
379/391 • 
392/396* 
402/403* 
405/421 * 
423/427* 
428/442* 
444/448* 
449/453» 
454/459* 
469/473* 

N.V.P.H. 1963. 
- porto extra 

POSTZEGELHANDEL J. 

1,60 
0,45 
4,65 
4 65 
0 45 
2 65 
2 25 
2 75 

75 
:40 

85 
, 75 

0 30 
1 60 
0 30 
0 75 
0 75 
0 85 

490/494* 
495/499* 
504/505* 
506/507* 
508/512* 
513/517* 
542/543* 
549* 
573/577* 
583/587* 
596/600* 
601* 
602/606* 
643* 
646/650* 
651* 
657* 
658/662* 

Bestell 

BATS 

0,90 
0,95 
C,40 
040 
1 — 
1 95 
0 70 
0,20 
2,75 
4,95 
2 20 
0 25 
4 95 
0 20 
2 25 
0 20 
0 20 
1 60 

668/672* 
673/677* 
678/679* 
680/684* 
685/689* 
690/691 * 
692/696* 
697/698* 
699/703* 
704/708* 
709* 
710/711* 
712/716* 
717/718* 
719/723* 
724/725* 
726/727* 
735/739* 

ngen op giro nr. 

2,95 
1,75 
8,95 
1,60 
1,75 
0,75 
1.80 
1,65 
1,60 
1,95 
0,25 
0,50 
1,60 
0,50 
2,75 
1,75 
0,55 
1.90 

268761. 

POSTBUS 25 - LEERDAM 

POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

Pro Juventute 
1927 
1931 
1935 
1940 

1,45 
2,35 
1,60 
1,65 

Z W I T S E R L A N D Pro juventute 
1928 1,55 1929 1,65 1930 1,45 
1932 2,— 1933 1,60 1934 1,75 
1937 1,60 1938 1,65 1939 1,55 
1941 1,60 1942 1,60 1962 1,70 

nieuwe uitgaven 
UNO - Uncsat 2 W 2,60. Vele andere series voorradig. Frankeerzegels 4 W 8,25 

Prijzen op aanvraag. 
DUITSLAND OLYMPISCHE SPELEN 1936 TÊTE-BÊCHE. 
Yvert 565a/566a 4 strippen van 2 en 4 strippen van 3 zegels; cataloguswaarde NF 47,50 

PRIJS SLECHTS f 14,— 
Andere samenstellingen prijzen op aanvraag. 
Voor NEDERLAND & O.R. zie advertentie m februarinummer. Prijslijsten op 
aanvraag. 

Omgaande franco toezending na ontvangst bedrag op giro 522124. 

W. V. SPLUNTER 
V. Adrlchemweg 37«, Flat , ,Hol landt" , Rotterdam-8 

1 * 
1° 
2° 
7° 
7G° 
9G° 
16° 
16A° 
16B° 
16F° 
17/22° 
22* 
24« 
24° 
25* 
27» 
30° 
31/37* 
31/37° 
40/47» 
48» 
50c* 
51* 
52* 
53* 
54* 
55* 
40b/49b* 
60* 
60° 
60A» 
61» 
62* 
62b* 
79 A * 
63a/70a* 
74a/78a* 
97* 
97B» 

NEDERLANDS-INDIË 
110,— 

28,— 
4 0 , -
10.— 
14,— 
4,80 

14.— 
16,— 
1 6 , -
14,— 

7,50 
2,90 
4,80 
6 , -
3,20 
6,80 

14,50 
a,— 
12,— 

5,75 
0,63 
1 , — 
1,83 
0,8 3 
8,80 
2,40 
4,50 

22,50 
12,— 

2,40 
20,— 
28.— 

. 0,6) 
5,— 

2 3 , -
17,— 
42,50 
16,— 
1 8 , -

98» 
81f/96f 
zond. 93f* 
99/114* 
115/28» 
129» 
130* 
131* 
132* 
133* 
134« 
134A* 
129/34° 
135/37° 
140/41* 
141A» 
142/48* 
145a* 
149/59* 
165* 
165° 
167/70* 
167/70° 
172/75» 
172/75° 
176/79* 
176/79° 
182/85* 
182/85° 
211/15* 
216* 
217/20» 
217/20° 
221/25» 
221/25° 
226/27» 
226/27° 
228/29* 
230/34* 

» = ongebruikt, ° = gebruikt. 

24,— 

37,50 
4,25 

17,50 
2,35 
2,— 
2,50 
2,35 
5,60 
6,60 
8,— 
0,95 
8.— 
2,15 

38,— 
11,50 

7,— 
70,— 
15,— 

9,— 
5,— 
3,85 
8,40 
6,75 
4,50 
3,45 
5,6) 
2,4) 

10,8) 
1 , — 
9,— 
5,75 
4,5) 
3,25 
4.5) 
3,— 
1,6) 
3,25 

235/38* 
235/38° 
239/40* 
239/40° 
241/45» 
241/45° 
246/52* 
246/52° 
258* 
259* 
261* 
261° 
262° 
263° 
265» 
265° 
266/71» 
266/71° 
269/70a» 
269/70b» 
272» 
273* 
273° 
278° 
286» 
290/92» 
290/92° 
293/97* 
298/303* 
304/16» 
323/32» 
330a» 
330a° 
337/44» 
344 A * 
347/50* 
351/61* 
358A» 
359» 

2.10 
1,25 
2,80 
2,25 
3,— 
2,35 
0,80 
1,90 
2,40 
2,— 

10,— 
1,50 

16,— 
1 , — 

12,— 
5,— 
3,60 
2,50 
2,— 
2,40 
0,63 
0,8) 
0,63 
0,23 

16,— 
7,50 
7,— 
8,8) 
1,6) 
3,25 
9,6) 
4,— 
4,5) 
2,— 
1,2) 
0,8) 

36,— 
1,2) 
3,20 

361* 
372/73» 
374/83» 
374/88° 
Lp 1/5» 
Lp 1/5° 
Lp 6/10» 
Lp 11/12» 
Lp 13* 
Lp brief ' 
Lp 14/16» 
Lp 14/16° 
Lp 17» 
Lp 18» 
P. 7AIV» 
P.12BIV* 
P. SC 1* 
P.11CIV* 
P.13CIV* 
P. SfdA* 
P. 6fdB» 
P. 6feB» 
P. l l fe» 
P.12fe» 
P. 6fgA* 
P. 6fhA* 
P. 14/22* 
P. 23/40* 
P. 41/48* 
P. 53/66» 
Dst. 1/6* 
Dst.1/6° 
Dst. 6f* 
Dst. 8/27* 
Dst. 26» 
Dst. 27» 
Dst. 27° 
Dst.19af 

Uitsluitend prima kwaliteit. No's volgens 
Cat. 1963 

POSTZEGELHANDEL M. 
Uniabuurt 

2 2 , - 1 
0,60 
1,70 
2,40 
9,20 
9,50 

14,50 
3,20 

1 1 . — 
15 — 
26,— 

5.— 
5 — 
0,60 

15.— 
7,50 
6,— 

12,— 
12,— 

8,— 
7,20 
6,40 
8,— 
6,40 
6,40 
6,40 

2 2 , -
16,— 
7.— 
5,30 

10,— 
10,75 

6,— 
45,— 

2,— 
12,50 
14,— 
16,— 

Spec. 1 

D. POSTMA 
14 - Leeuwarden - Postbus 264 - Giro 914924 - Telefoon (05100) 

(b.g.g. 20433) 
27028 
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J. J. M . Kiggen 

Het Maandblad ,,Onder de loep' 

Vele filatelisten — televisiebezitters zul
len ongetwijfeld zaterdagsmiddags kijken 
naar de rubriek „Onder de loep",'verzorgd 
door de heer J. J. M. Kiggen, chef reclame 
en propaganda van de Pers- en Publici-
teitsdienst van PTT. Het zal de trouwe 
lezers van ons blad ongetwijfeld genoegen 
gedaan hebben dat de heer Kiggen in zijn 
uitzending van 23 februari ook het Maand
blad noemde. Zulks naar aanleiding van 
binnengekomen vragen van mensen die er 
iets meer van wilden weten. Deze vragen 
hadden, als we het goed begrepen hebben, 
wel allereerst betrekking op de verschenen 
„nieuwtjes". Een rechtgeaard filatelist zal 

hierover misschien zijn schouders opgehaald hebben: „vakjesplakkers of 
motief verzamelaars". Maar laat wie zo denkt zich herinneren hoe hij 
zelf begonnen is. Wij weten dat er talloze lezers zyn wier belangstelling in 
de filatelie nog allereerst gericht is op het bij elkaar brengen van een 
min of meer complete verzameling van een bepaald land of een bepaald 
gebied. Wanneer dat eerste doel bereikt is komt de wens „er iets meer 
van te weten". Daarbi? wil het Maandblad helpen. Want om er meer 
van te weten te komen heeft men voorlichting nodig. Daarom zijn wij 
verheugd dat de heer Kiggen in zyn televisiepraatje wees op het nut 
dat voorlichting voor de verzamelaars heeft, en daarbij het Maandblad 
met name noemde. Wij hc/pen dat zijn opwekking vele verzamelaars 
ertoe zal brengen zich bi^ een van de bij het Maandblad aangesloten ver
enigingen aan te melden en ook wij er ons steentje toe mogen bijdragen 
dat zij van verzameVaars toit filatelisten worden. Het verzamelen op zich
zelf kan een bron van genoegen zijn voor elkei rechtgeaarde verzamelaar. 
Het beoefenen van de filatelie gaat verder. Het is niet meer alleen het 
verzamelen van postzegels, het is ook het verzamelen van kennis over, 
en aan de hand van, die postzegels. Mogen velen van onze lezers ook 
deze vreugden deelachtig worden. Dan zal het werk dat redactie en 
medewerkers elke maand weer voor het Maandblad verzetten niet 
vergeefs geweest zijn. 

FL. 
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INSTRUCTIE VOOR DEN CONTROLEUR DER POSTZEGEL-
FABRICATIE alsmede voor de Commissie van onderzoek wegens 
gemelde fabricatie. 

Art. 1 
De Controleur staat onder de bevelen van het Departement van 

Financiën en doet aan dat Departement rapport omtrent al zijne 
verrigtlngen, alsmede ten aanzien van hetgeen in de fabriek voor
valt, in zooverre daaromtrent voorzieni.ng wordt vereischt. Gedu
rende den tijd dat er postzegels worden gedrukt is de Controleur 
verpligt in de fabriek tegenwoordig te zijn. 

Hij zorgt, dat de werkzaamheden met orde en regelmaat geschie
den en hij waakt tegen alle misbruiken. Indien de maatregelen, 
tot het eene of andere eind bovengemeld door den Controleur voor
geschreven, niet worden opgevolgd, wordt daarvan door hem aan het 
Departement van Financiën kennis gegeven. 

Art. 2 
Het papier voor het drukken der postzegels wordt door den 

leverancier met eene factuur in triplo aan den Controleur afgeleverd. 
De Controleur keurt het papier en verzekert zich dat het met 

het monster overeenstemt, alsmede dat de geleverde hoeveelheid 
overeenkomstig is met de factuur. 

Bij accoordbevlnding wordt daarvan op elk exemplaar der fac-

Art. 10 
De Commissie is bevoegd zich door eigen onderzoek te overtui

gen van den staat en het getal der gave vellen in elk pakket, dat 
haar door den Controleur wordt voorgelegd, aanwezig. 

Voorts wordt door de Commissie uitspraak gedaan omtrent de 
vellen, die naar het gevoelen van den Controleur tengevolge der 
bewerking als onbruikbaar zijn aan te merken en wanneer zü zich 
met dat gevoelen vereenigt, in hare tegenwoordigheid verbrand. 

Indien echter onder de afgekeurde vellen sommige gedeelten vol
komen goed en bruikbaar worden geoordeeld, staat het de Com
missie vrij die gedeelten, welke echter uit niet minder dan tiende 
gedeelten van een vel mogen bestaan, van de anderen te doen 
afscheiden en in de levering op te nemen. 

Van de hoeveelheid aldus behouden geblevene gedeelten van vel
len van elk soort van postzegels wordt naauwkeurig aanteekening 
gehouden. 

De witte vellen papier, die voor den druk zijn afgekeurd, wor
den mede in tegenwoordigheid der Commissie vernietigd. 

Indien dit getal vellen echter aanzienlijk is, worden zij weder 
in het magazijn geborgen en daaraan zoodanige bestemming gege
ven als later door het Departement van Financiën zal worden beslist. 

Art. 11 
v^n de bevinding der Commissie ten aanzien van het getal der 

De Haarlemse postwaardenproduktie in d( 
^ o 
tuur melding gemaakt en zooda.iige verklaring onderteekend of 
wel in het tegenovergestelde geval Proces-verbaal in duplo opge
maakt, waarvan een exemplaar voor het Departement van Finan
ciën en het andere voor de leveranciers. 

Het eene exemplaar der factuur is bestemd voor het Dept. van 
Financiën, het tweede wordt aan de leveranciers teruggezonden 
en het derde blijft onder de bewaring van den Controleur. 

Art. 3 
Het papier wordt door den Controleur in een goed gesloten ma

gazijn geborgen, waarvan ht) alleen de sleutel bezit en van dag 
tot dag na alvorens door hem va.i het stempelmerk PZ voorzien te 
zij.i, tegen quitantle aan de contractanten voor de postzegelfabrica-
tie de Heeren Joh. Enschedé & Zonen, of hunnen gemagtigde af
geleverd, doch in geene grootere, hoeveelheden dan voor het werk 
van één dag vereischt wordt. 

De contractanten zijn verpligt daarvoor een gelijk getal van met 
postzegels bedrukte vellen in de plaats te leveren, onder aftrek 
der vellen voor den druk ongeschikt bevonden of bij de bewerking 
mislukt. De beide laatstbedoelde soorten van vellen zijn echter in 
natura op te leveren. 

Voor vellen, die niet in eenen of anderen staat worden terugge
geven is door de contractanten eene schadeloosstelling verschul
digd gelijkstaande met de waarde van een vel postzegels van het 
hoogste bedrag. 

Art. 4 
Wegens de ontvang en de uitgifte van het papier in het maga

zijn voorhanden wordt door den Controleur eene rekening courant 
gehouden volgens het bij deze Instructie behoorende model La A. 

. Art. 5 
De drukplaten blijven mede onder de persoonlijke bewaring van 

den Controleur. Htj is verantwoordelijk voor elk misbruik 't welk 
van die platen mögt gemaakt worden, en noemt dienovereenkomstig 
zijne maatregelen. 

Art. 6 
De verfstoffen en de gom en andere benoodigdheden voor den 

druk of de verdere bewerking worden door den Controleur onder
zocht en goedgekeurd eer zü aangewend worden. 

Art. 7 
De afgedrukte en verder in gereedheid gebragte vellen worden 

door den Controleur onderzocht en voor zooveel zij zich in vol
komen gaven toestand bevi-iden, in gelijke hoeveelheden bijelkan
der gepakt. Hij behoort zich zeer naauwkeurig te verzekeren, dat 
elk zoodanig pakket het getal vellen inhoudt op den omslag vermeld. 

Al het voor den druk afgekeurde papier wordt nevens de bij de 
bewerking mislukte vellen weder in het magazijn geborgen om 
daarmede te handelen als hierachter bij art. 10 is voorgeschreven. 

Art. 8 
De Controleur houdt een journaal van zijne verrigtlngen en van 

het resultaat der werkzaamheden volgens het bij deze Instructie 
gevoegde model La B. 

Dit journaal is dagelijks bij te houden, en wordt na den afloop 
van elke bestelling door de intestellen Commissie van onderzoek 
voor de postzegelfabricatie afgesloten. 

Art. 9 
Nadat eene hoeveelheid postzegels ter aflevering gereed is, wordt 

daarvan door den Controleur aan het Departement van Financiën 
kennis gegeven. 

De bij het vorige artikel vermelde Commissie wordt alsdan bij
eengeroepen en in tegenwoordigheid zoowel van den Controleur 
als van de Contractanten tot aflevering overgegaan. 

Tot dat einde worden door den Controleur aan de Commissie 
voorgelegd de vellen met geheel gave postzegels en vervolgens die 
welke geheel of gedeeltelijk bij den druk of de veifdere bewerking 
onbruikbaar geworden zijn, mitsgaders de witte vellen papier, die 
voor den druk ongeschikt worden geacht. 

goedgekeurde vellen in overeenstemming met het journaal van 
den Controleur behoudens het resultaat van haar eigen onderzoek, 
wordt door haar eene verklaring aan de Contractanten om hun te 
strekken tot décharge, uitgereikt. 

Met betrekking tot de vellen bij de bewerking bedorven of voor 
den druk ongeschikt bevonden, wordt door de Commissie eenen 
staat opgemaakt, overeenkomstig het model La C, bestemd om aan 
het Departement van Financiën te worden ingezonden. 

Art. 12 
De goedgekeurde postzegels worden zoveel mogelijk afgedeeld 

in pakketten van 500 vellen van dezelfde soort. Zij worden door de 
zorg der Commissie stevig ingepakt en verzegeld, en voorts door 
haar ambtshalve aangeteekend aan den Controleur — Magazijn-
meester der postzegels bij het Departement van Financiën inge
zonden, terwijl tevens die toezending regtstreeks aan den Minister 
wordt geadviseerd, onder vermelding van het getal der postzegels 
van elke soort en van de geldswaarde, die zij vertegenwoordigen. 

Art. 13 
Door den Controleur wordt jaarlijks een algemeen verslag ten 

aanzien van de fabricatie der postzegels opgemaakt en nevens een 
afschrift der rekening-courant van het magazijn van het postzegel
papier, alsmede van een afschrift van zijn journaal, respectievelijk 
in artikel 4 en 8 dezer Instructie vermeld, aan het Departement 
van Financiën ingezonden. 

De voornaamste wijzigingen per februari 1877: 
Het toezicht van wege het Hoofdbestuur, uitgeoefend door 

de Hoofd-Directeur der Posterijen (in het vervolg HdrP.) 
vervangt de Commissie van onderzoek nu de CP recht
streeks onder het Hoofdbestuur ressorteert. Hierdoor wordt 
de gang van zaken vereenvoudigd. Wel blijven de proces
sen-verbaal bestaan, maar de papierverantwoording ver
valt en van de vernietiging worden aparte processen-verbaal 
opgemaakt. De CP zendt nu zelf de bestelde postwaarden 
aan het Magazijn, daar de formele overname vervalt, even
als de Commissie tot keuring der drukplaten, daar deze nu 
door Enschedé worden geleverd. 

Alle werkzaamheden dienen binnen de fabriek te geschie
den en de CP mag niet dan met voorkennis van het Hoofd
bestuur proefdrukken doen aanmaken. 

In artikel 3 der Instructie van februari 1877 wordt ook 
een nauwkeurige inventaris van het drukmateriaal voorge
schreven. De fungerende CP heeft de inventaris van over
dracht van 16 november 1875 hiervoor gebruikt, door daarin 
telkens het nodige te wijzigen. Deze wijzigingen zijn veelal 
niet gedateerd, waardoor het vrijwel onmogelijk wordt de 
juiste gang van zaken te reconstrueren. Misschien is nog 
iets terug te vinden in de jaarlijkse verslagen, maar deze 
heb ik in het archief der Controle niet aangetroffen. 

De aanwezige inventarisboeken beginnen pas in juli 1891 
met het optreden van de CP v. d. Poll, die hoogstwaar
schijnlijk deze boeken heeft laten inrichten op basis van 
zijn inventaris van overname, die ik echter niet heb gezien. 

De Rekeningboeken, bijgehouden op grond van de in
structies sub 2 en 3, zijn gelukkig bewaard gebleven en slui
ten aan op de Inventaris van overname van 16 november 
1875. De dagboeken of journalen zijn op een enkele uitzon
dering na niet meer aanwezig. 
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Het oudste contract met Joh. Enschedé en Zonen 

Alhoewel het „Contract wegens het vervaardigen van Ne-
derlandsche postzegels met de firma Joh. Enschedé en Zo
nen te Haarlem" zelf geen aanvangsdatum noemt, kunnen 
we deze vinden in het Koninklijk Besluit van 1 september 
1866 nummer 75, waarbij de aanmaak per 1 oktober 1866 
aan genoemde firma wordt opgedragen. 

Uit de correspondentie blijkt echter, dat het feitelijke be
gin pas een maand later valt, daar de CP op 2 november 
„tegen 11 ure in de fabriek van de Heeren Joh. Enschedé" 
wordt ontboden om aldaar „mondelinge instructies van den 
Heer Hoofd-Directeur te ontvangen" 9). 

Op 8 november zendt de HdrP. het papierstempel „PZ" 
(Postzegels) aan de CP toe: „Af te drukken op het papier, 
dat aan den Meesterknecht lederen dag ter hand wordt ge
steld", 10). 

legentiende eeuw 
door J. Dekker 

CONTRACT WEGENS HET VERVAARDIGEN VAN 
NEDERLANDSCHE POSTZEGELS MET 
DE FIRMA JOH. ENSCHEDÉ EN ZONEN TE HAARLEM 

Tusschen den Heer J. A. L. F. Steffens, Inspecteur der Posterijen 
te Utrecht, als daartoe gemagtigd bij Resolutie van den Minister 
van Financiën van den 10 December 1866 No. 151, bedingende 
ten behoeve van het Rijk, contractant ter eene zijde, 

en de Heeren Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem, contractanten 
ter andere zijde, is onder nadere goedkeuring van gemelden Minister 
overeengekomen hetgeen volgt; 

Artikel 1. 
Aan de Contractanten ter andere zijde wordt tot wederopzeggens 

toe de vervaardiging der Nederlandsche postzegels opgedragen. 
Wederkeerig verbinden de contractanten ter andere zijde zich om 

alle bestellingen van postzegels die hun, naar mate van de behoefte, 
door den len Contractant gedaan zullen worden, overeenkomstig 
de bepalingen van dit Contract uit te voeren. 

Artikel 2. 
De vervaardiging der postzegels geschiedt in de te Haarlem geves

tigde werkplaatsen van de Contractanten ter andere zijde en met 
de aldaar aanwezige middelen, zoowel van materieel als personeel. 

De voor het drukken der postzegels benoodigde platen worden in 
voldoende hoeveelheid en in een voor het vervaardigen van goede 
afdrukken volkomen geschikten toestand van Rijkswege aan de 
Contractanten ter andere zijde verstrekt 

Insgelijks wordt het voor het drukken der postzegels bestemde 
papier mede van Rijkswege aan de Contractanten ter andere zijde 
verschaft. 

De bovengemelde drukplaten blijven het eigendom van het Rijk, 
gedurende den tijd, dat zij niet voor het drukken benoodigd zijn 
of wanneer de fabricatie stil staat, worden zij gesteld onder de 
bewaring van den in het volgend artikel bedoelden Controleur. 

De drukplaten mogen door de Contractanten ter andere zijde niet 
op eenigerhande wijze in metaal gereproduceerd worden. 

Artikel 3. 
Een ambtenaar met den titel van Controleur is van Rijkswege met 

het dagelij kfSChe toezigt over de postzegelfabrikatie belast. 
Aan den Controleur wordt door de Contractanten ter andere zijde 

in de onmiddellijke nabijheid der postzegelfabriek een geschikt ver
trek tot zijn persoonlijk verblijf alsmede de noodige bergplaatsen 
met goede sluiting aangewezen. 

Artikel 4. 
De Contractanten ter andere zijde onderwerpen zich aan alle 

maatregelen van voorzorg en orde, die door den Controleur volgens 
de hem door het Departement van Financiën te geven instructiën 
in het belang der postzegelfabrikatie worden noodig of wenschelijk 
geoordeeld. 

Niemand buiten de personen, die uit hoofde der dienstbetrekking 
tot het locaal toegang behooren te hebben wordt daarin gedurende 
de werkzaamheden toegelaten anders dan onder het gelelde van 
de Contractanten ter andere zijde of den Controleur. 

Artikel 5. 
De postzegels worden door middel van plaatdruk gemaakt. Voor 

geval zij eene verschillende waarde vertegenwoordigen zijn zij In 
kleur van elkander onderschelden. Zij worden gedrukt met platen 
waarop 200 ramen(?) of zegeLs voorkomen. De gedrukte vellen met 
postzegels worden gegomd en op de gebruikelijke wijze doorboord. 

Artikel 6. 
De postzegels behooren volkomen gaaf en ongeschonden te worden 

afgedrukt. Alle niet volkomen gave en ongeschonden vellen worden 

volgens de uitspraak der daartoe aan te wijzen Commissie, waaraan 
de Contractanten ter andere zijde zich zullen moeten onderwerpen, 
afgekeurd en vernietigd en kunnen dus niet in rekening gebragt 
worden. 

Indien echter een niet geheel gaaf vel een of meer tiende gedeel
ten met gave afdrukken bevat, kunnen deze gave tiende gedeelten 
behouden en pro rata parti door de Contractanten ter andere zijde 
in rekening gebragt worden. 

ArUkel 7. 
De Contractanten ter andere zijde zijn verantwoordelijk voor het 

papier 't welk hun door den Controleur wordt ter hand gesteld. 
Zij zijn verpligt in de plaats van het hun door den Controleur voor 

den druk ter hand gestelde getal vellen papier een gelijk getal aan 
met postzegels bedrukte vellen aan hem op te leveren onder aftrek 
der vellen, die voor den druk ongeschikt bevonden of bij de be
werking miislukt zijn. De laatstbedoelde vellen moeten echter in 
natura worden opgeleverd. 

Voor vellen, die niet In den eenen of anderen staat worden terug
gegeven wordt door de Contractanten ter andere zijde eene som, 
gelijkstaande met de waarde van een vel postzegels van het hoogste 
Dedrag aan den len Contractant te goed gedaan. 

Artikel 8. 
Alle kosten vallende op het drukken der postzegels, zijn voor 

rekening van de Contractanten ter andere zijde behoudens het 
bepaalde bij art. 2 hierboven omtrent de levering van Rijkswege 
van de benoodigde drukplaten en het papier. 

Artikel 9. 
Er wordt overeengekomen, dat de Contractanten ter andere zijde 

voor ieder goedgekeurd vel postzegels, of zoovele gedeelten van 
vellen Ingevolge het bepaalde bij art. 6 hierboven, die gezamenlijk 
een geheel vel uitmaken, behoorlijk gegomd en doorboord, zal 
genieten eene som van drie cents, of vilftien cents voor elke vijf 
vel met 1000 zegels voorzien. 

Na de gehele aflevering van elke door of vanwege het Departement 
van Financiën hun gedane bestelling van postzegels zullen de 
Contractanten ter andere zijde volgens de vorenstaande prijsbere
kening eene declaratie inleveren, vermeldende zoowel de dagteeke-
ning als de hoegrootheid der bestelling, waarvan de betaling binnen 
zes weeken na de indiening zal volgen. 

Artikel 10. 
Ten opzigte van de aflevering eener bestelling van postzegels 

worden door de Contractanten ter andere zijde de daartoe door 
den len Contractant bepaalde termijnen stipt in acht genomen op 
verbeurte eener boete van vijftig gulden'voor elke week of voot 
elke gedeelte eener week dat de aflevering vertraagd wordt. 

Bij de bestelling eener hoeveelheid postzegels wordt door den 
len Contractant in het oog gehouden, dat niet meer dan 700 vel 
postzegels lederen dag kunnen worden geleverd en dat de Contractan
ten ter andere zijde minstens veertien dagen vooruit behooren kennis 
te dragen, dat een nieuwe voorraad zal zijn te vervaardigen. 

Artikel 11. 
Onverminderd de vaste prijsbepaling, in art. 9 vermeld, zal de 
ie Contractant verpligt zijn aan de Contractanten ter andere zijde 
te betalen eene som van twee duizend negen honderd twee en vijftig 
gulden en een en twintig cents ineens ter zake van uitschotten door 
de 2e Contractanten gedaan in verband met het tot stand brengen 
der nieuwe inrigting en wel bepaaldelijk wegens het vervaardigen 
der nieuwe gravure voor postzegels en de daarvoor gemaakte model 
teekeningen, voorts wegens reis en transportkosten, alsmede wegens 
de levering van eene hoeveelheid van 70 19/20 riem papier. 

Er zal wegens de gemelde som van twee duizend negen honderd 
twee en vijftig gulden en een en twintig cents door de 2e Contrac
tanten na de goedkeuring van dit Contract eene declaratie worden 
ingediend, waarvan de betaling zoodra mogelijk zal volgen. 

Artikel 12. 
De bepalingen van artikel 1 tot en met artikel 10 van dit Contract 

blijven van weerszijden voor eenen onbepaalden tijd tot wederop
zeggens toe verbindende. 

De opzegging van het Contract behoort door den eenen Contractant 
voor den anderen minstens twaalf maanden vooruit te geschieden. 

Artikel 13. 
De kosten van zegel, leges en registratie van dit contract komen 

ten laste van de Contractanten ter andere zijde. 
Aldus overeengekomen, dubbel opgemaakt en geteekend te Haar

lem den 15 December 1866 en te Utrecht den 16 December 1866. 
De Contractanten 
ter andere zijde 
(get.) Joh. Enschedé en Zonen 
Goedgekeurd. 
's-Gravenhage, 
den ISden December 1866 No. 54 
De Minister van Financiën 
(get.) R. J. Schimmelpenninck. 

De Inspecteur der 
Posterijen te Utrecht, 

(get.) Steffens. 
Voor kopij conform 

De Secretaris Generaal 
w.g. van Hoijtema. 

In feite is men reeds met de voorbereidende werkzaam
heden begonnen, daar uit een overzicht blijkt, dat op 7 en 
8 november zestig vellen ongestempeld papier worden af
gegeven, die voor proeven — lees experimenten 11) — wor
den gebruikt en later vernietigd zijn. Op 16 november wor
den drie vellen van de 5 cent aan de HdrP. gezonden, die 
na terugzending waarschijnlijk vernietigd zijn op 2 juli 1867. 

Dat men te Haarlem niet direct na 1 oktober kon begin
nen, ligt wel hierin, dat verschillende benodigdheden, waar
onder de perforeermachine — voor ƒ 10,— op de taxa-
tiestaat vermeld — van Utrecht naar Haarlem moesten wor-
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Officiële behandeling van 
een brief, waarop een reeds 

gebruikte postzegel was 
geplakt, en hoe voorzichtig 

men in Frankrijk 
het briefgeheim behandelde 

U ziet hier (afbeelding 1) een brief, gedateerd 26 oktober 
1854, verzonden uit Limoges (ongeveer 150 km noordooste
lijk van Bordeaux) en gericht aan de heer Crousillard, no
taris te Coussac-Bonneval (ongeveer 30 km ten zuiden van 
Limoges). In die brief vraagt een vrouw, "madame Geraf, 
aan de notaris een voorschot van Fr. 600,— op een bedrag, 
waarop ze recht meent te hebben. 

Het is een zielige brief. We lezen: „les deux mains jointe, 
rendez-moi Ie service. Vous ne Ie ferez pas è une ingrate." 
De brief bevat vele schrijffouten: „cent cela". „Mon ave-
nir serai perdu", en verderop „Ie. plutot pocible". 

En wat heeft dat mensje nu gedaan? Ze heeft een reeds 
gebruikte postzegel op de brief geplakt, reeds duidelijk af
gestempeld met het kleine cijfer 2239; dat is niet het stem
pel van Limoges, maar van Marseillan (15 km westzuid-
westelijk van Cette). 

Dit wordt natuurlijk ontdekt op het kantoor van afzen
ding: Limoges, en de brief wordt belast met 30 centimes 
(25 c. port plus 5 c. strafport), zie het stempel 30. 

Heel vreemd is het, dat op het notariskantoor de brief 

den overgebracht. Ook weten we, dat de Muntmeester de, 
na de laatste aflevering resterende, 27 vellen op 12 oktober 
aan het Muntcollege afdroeg, waarna de CP zijn Utrechtse 
administratie kon afsluiten. 

In het oudste contract (zie tekst) staan reeds de hoofd
punten. De latere overeenkomsten heb ik zeker nog niet 
alle teruggevonden, maar principiële wijzigingen zijn daar
in niet te verwachten. Wel zeer belangrijk is (zijn) de nog 
niet teruggevonden overeenkomst(en) over de aanmaak 
van drukmateriaal. De vroegste bemoeiingen van Ensche
dé — buiten de werkzaamheden aan de stempel voor de 
emissie 1867 — betreffen in ieder geval de emissie 1870 van 
Nederlands Oost-Indië in 1868 12). Later volgen dan alle 
emissies behalve de drukwerkzegels van 1869. 

Wij zullen hpt contract, waarin vele bepalingen staan, 
die ook in de instructie voor de CP te vinden zijn, niet op 
de voet volgen. 

De aanmaak der postwaarden wordt strikt beperkt tot 
de werkplaatsen der firma. Er mag dus niets worden uit
besteed, daar dit de controle aanmerkelijk zou bemoeilij
ken. 

Bijzondere omstandigheden in de tweede wereldoorlog 
hebben het» monopolie der firma doorbroken. Denk aan het 
drukken van briefkaarten, postbewijzen en banderolies bij 
Van Gestel in Eindhoven en van postzegels bij Bradbury. 
Ook Enschedé had een filiaal in Groningen. Sinds 1961 
dwongen technische omstandigheden tijdelijk tot de aan
maak van girostortingskaarten in Amsterdam. 

Papier en de platen voor de emissies 1867 en 1869 worden 
door het Rijk ter beschikking gesteld, maar voor latere 
emissies is hierin wijziging gekomen, toen kennelijk ver

werd geweigerd. De notaris verklaart later, dat de brief 
geweigerd was, omdat hij uitstedig was. 

Bij de ontdekking van de fraude, die op 26 oktober te 
Limoges was geconstateerd, heeft de postdirecteur daar
van dadelijk een verklaring opgemaakt, zie afbeelding 2, die 
de voorkant van de verklaring is. 

Deze wordt dichtgevouwen en op dezelfde dag opgezonden 
naar Parijs aan de Directeur van de Generale Administra
tie, zie afbeelding 3, de achterkant van de verklaring. 

Nu wordt de notaris opgeroepen te verschijnen op het 
Postkantoor van Coussac-Bonneval. Daar wordt op 28 okto
ber proces-verbaal opgemaakt. Dit stuk is te groot om hier 
afgedrukt te worden. De voornaamste punten daarvan zijn: 

Het is opgemaakt door de postdirecteur en getekend door 
twee getuigen: de adjunct-directeur en de notaris. 

Er wordt vastgelegd, dat er een brief is gevonden, waarop 
een reeds gebruikte zegel was geplakt met het frauduleuze 
voornemen deze als frankering te gebruiken. 

Ook wordt de brief natuurlijk tot in finesses omschreven. 
Uit de achterkant van dat proces-verbaal blijkt duidelijk. 

vangende platen voor rekening der drukkers kwamen. Een 
dergelijke bepaling is terug te vinden in het contract met 
Luxemburg in 1879. 

Uit een brief van de HdrP. 13) aan Enschedé, waarin 
naar de mogelijkheid tot het leveren van platen voor de 2 
cent der emissie 1869 — wat uiteindelijk niet is doorgegaan 
— wordt geïnformeerd, blijkt, dat de mededeling van War
ren 14) als zou Enschedé reeds in 1870 de platen van 25 
voor de V2 en 2V2 cent der emissie 1869 en de platen van 
50 der '/2, 1 en 2 cent hebben vervaardigd onjuist moet 
zijn. Ik neem nu wel aan, dat ze alle door Van Kempen 
geleverd zijn. Mogelijk komen de bewijzen hiervoor nog 
eens uit de archieven te voorschijn. 

In artikel 5 wordt slechts gesproken over postzegels in 
plaatdruk. Voor de emissie 1869 15) en de briefkaarten 
van 1871 16) zijn aanvullende overeenkomsten gesloten. 

In artikel 10 vinden we ten slotte de interessante bepa
ling, dat de opdrachtgever rekening zal houden met een 
maximale dagproduktie van 700 vel in plaatdruk. Dit geeft 
een jaarmaximum van ruim 200.000 vel. Uit bijgaande staat 
zien we dat dit in 1869 en 1870 ongeveer werd bereikt, 
maar we dienen er rekening mee te houden, dat inmiddels 
een belangrijk gedeelte der oplagen werd uitgevoerd in 
boekdruk, die veel minder tijd vergt. In het eerste kwar
taal van 1872, zijn, zoals bekend, de laatste plaatdrukopla-
gen afgeleverd. 

Duidelijk is de invloed van de gewijzigde Postwet van 
1870 te zien, waardoor de behoefte in 1871 met een grote 
sprong stijgt. Zo verviervoudigt de verkoop van 5 cent
zegels; van 6,9 tot 27,9 miljoen 17). Het extra hoge cijfer 
tegenover 1872 is te verklaren uit de noodzakelijke voorraad-
verhoging bij Magazijn en postkantoren. 
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dat de brief niet geopend mag worden om de scliuldige te 
vinden, want in het procesverbaal staat, dat de notaris 
nogmaals weigert het port te betalen, dat hem gevraagd is 
in .tegenwoordigheid der beide postambtenaren de brief te 
openen en de naam van de afzender bekend te maken, en 
dat hg ook dat heeft geweigerd. 

Dit procesverbaal wordt op 30 oktober te St. Yrieux (25 
km ten zuiden van Limoges) geregistreerd, hetgeen ook ge
schiedt op de achterkant van het procesverbaal. 
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Kolonien Inbegrepen , doch nié t de o n d e r d r u k k e n de r plakzegels 
s inds 1870. 
Ont leend aan de j a a r o v e r z i c h t e n van h e t papie rmagaz i jn (AC). 

9) AC (Archief Contro le t e Haar lem) nr . 97: Res. Mv. F. v a n 
30l'01866 PIOO. 

10) AC98 H d r P . v a n 8111866. 
11) Ned. Ver. v. P.V. J a a r b o e k 1954 Kor teweg p . 41. 
12) HB I p.24. 
13) Hdr . P. v a n 1851835 N o 817P (M. Es). 
14) N M P 1926 p.73. 
15) AC 146 Res. M.V.F. 2101868 P90. 
16) AC Cont rac t 1/2 d e c e m b e r 1870. 
17) CircUlaira 853 v a n 30 mei 1872. 

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

Bovendien geeft de notaris nog een eigenhandig gesclire
ven verldaring af, dat hq van 26 tot 28 oktober uitstedig 
was, en dat hij de brief blijft weigeren, welke verklaring 
ik hieronder in extenso (vertaald) weergeef. 

„Ik, ondergetekende, Charles Guillaume Crousillard, no» 
taris te CoussacBonneval, verklaar, dat op het moment 
van de aankomst van de brief van 26 oktober 1.1. ik niet 
aanwezig was te Coussac, en waar ik pas terugkwam c^ 
28 oktober 1854". 

„Bovendien verklaar ik, geweigerd te hebben, deze brief 
te ontvangen, omdat daarmede een overtreding was be
gaan." 

CoussacBonneval, 28 oktober 1854. 
w.g. C. W. Crousillard. 

Nu gaat dit procesverbaal, begeleid door een kopie, door 
de notarisverklaring en door de nog steeds ongeopende 
brief, naar Parijs, waar het op 1 november wordt ontvan
gen en afgestempeld met Cabinet Particulier Postes. 

En nu zou men verwachten, dat de Generale Directie van 
PTT de brief zou openen. 

Geen sprake van! Er is briefgeheim! 
Hieronder zal ik het verdere verloop beschrijven. De be

trokken formulieren zijn in mijn bezit, maar te uitvoerig om 
ze hierbij af te drukken. 

De Direction Générale des Postes, le Division, 4e Bureau, 
2e Section Fraude en matière de timbres Poste richt op 
1 december 1854 een verzoekschrift aan de Procureur Im
perial te Limoges, om, op grond van de Wet van 16 oktober 
1849, een gerechtelijke vervolging in te stellen tegen de on
bekende afzender. Natuurlijk zijn bij dat verzoek alle bij
behorende, bovengenoemde papieren, ingesloten. Eindelijk, 
op 5 december 1854, geeft de ProcureurGeneraal toestem
ming aan de rechter van instructie om de brief te openen. 

Men ziet uit het bovenstaande, hoe het briefgeheim in 
die tijd zorgvuldig werd bewaakt. 

In verband met dit onderwerp nog een paar bijzonderhe
den en een vraag. 

Zelfs in de eerste jaren van de grote Franse Revolutie 
hield men zich streng aan het briefgeheim, zoals wel blijkt 
uit het volgende: Op 25 juli 1789 werd in de Assemblee Na
tionale het postgeheim besproken, omdat men een brief van 
de Graaf van Artois wenste te openen. De afgevaardigde 
Mirabeau protesteerde daartegen. Hij zei: 

„Kan een volk, dat vrij wenst te worden, misbruiken 
aan de tirannie ontlenen? Bovendien zijn in Frankrijk de 
burgers allen verzekerd van het eigendomsrecht van hun 
brieven, die Produkten zijn van het hart en van het ver
trouwen." 
Resultaat: Het briefgeheim bleef nog onaangetast. 
Een tweede voorbeeld van nog latere datum. 
Toen Koning Lodewijk XVI in de nacht van 20 op 21 

juni 1791 naar België trachtte te vluchten, werd hij bij Va
rennes tegengehouden, en naar Parijs teruggebracht. Feite
lijk was hij dus reeds gevangene van de revolutionaire in
stanties, maar, noch van hem, noch van zijn gevolg, wer
den de brieven afgenomen, die ze bij zich hadden, en ge
richt waren aan talrijke réfugiés in het buitenland. 

Pas tijdens het Schrikbewind (1793—1794) werd de post 
geopend. Ook Napoleon had op dat gebied geen scrupules. 
Hij had zelfs een apart bureau, het Cabinet Noir, om alle 
post te controleren van personen, die hem verdacht voor
kwamen. 

En nu nog een vraag. 
In de jaren kort na de laatste wereldoorlog werden in 

ons land brieven, waarvan men veronderstelde, dat ze post
zegels konden bevatten, bestemd voor ruil met het buiten
land, eenvoudig geopend. Hoe geschiedde dat? Was de een 
of andere postinstantie daartoe gerechtigd? Welke instan
ties behandelden deze zaken? Waar was het briefgeheim? 
Soestdijk, w. B. BROCX 

A Mojmtar le Directeur 

de l'AdministralioR générale des Posies 

(Pour le Bureau de« Conlravcntions ) 

A PARIS 
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Nobelprijswinnaars op postzegels (III) 
door M. J. van Heerdt-Kolff, F.R.P.S.L. 

De Nobelprijs vcx)r scheikunde en medicijnen 

Toegekend en uitgereikt in 1901 aan 
professor Jacobus Henricus van 't 
Hoff, (1852-1911), hoogleraar in de 
scheikunde, respectievelijk te Amster
dam en te Berlijn. De Nobelprijs werd 
hem toegekend voor zijn grote ver
diensten bij de ontdekking van de wet
ten van chemische dynamiek en van 

18a 

18 SVKRIGf: 40 

de osmotische druk in oplossingen 
(„Solutions"). Professor Van 't Hoff is 
afgebeeld met drie andere Nobelprijs
winnaars op de Zweedse serie 1961, uit
gegeven ter gelegenheid van de her
denking van de instelling van de No
belprijs (twee- en driezij dig getand 
(afbeelding 18). 

Toegekend en uitgereikt in 1902 aan 
Hermann Emil Fischer (1852-1919), 
professor aan de universiteit van Ber
lijn. De Nobelprijs voor scheikunde 
werd hem in 1902 uitgereikt voor de 
bijzondere verdiensten, die hij aan de 
wetenschap bewees op het gebied van 
suiker- en purinesynthese. Afgebeeld 
op de Zweedse serie 1962 ter herden
king van de 61ste verjaardag van de 
stichting van de Nobelprijs. (Afb. 18a). 
Afgebeeld op de 50 öre zegel, te zamen 
met de professoren Zeeman en Lo-
rentz (zie ook aldaar). 

Toegekend en uitgereikt in 1903 aan 
Svante August Arrltenius, Zweed (1859-
1927) professor in de scheikunde aan 
de universiteit van Stockholm. De No
belprijs werd hem toegekend voor zijn 
verklaring van de elektrolytische theo
rie van ontbinding (dissolutie). Profes
sor Arrhenius is afgebeeld op de Zweed
se serie 1959, tweezijdig en driezijdig 
getand, (afbeelding 19). 
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Toegekend en uitgereikt in 1911 aan 
professor Marie Curie-Sklodowska 
(1867-1934), Poolse van geboorte. De 
Nobelprijs voor scheikunde werd ha&r 
toegekend voor haar ontdekkingen, res

pectievelijk van radium en polonium. 
Professor Curie-Sklodowska is afge
beeld op enige Poolse zegels: op de 10 
zt. blauw van 1947 (afbeelding 20) 
en de 10 zt. zwart. Laatstgenoemde ze
gel is ook uitgegeven als souvenirvel
letje, idem 1950 met overdruk Groszy 
op de 10 zt. zwart en 10 zt. blauw, ge
tand 11. Deze zegels bestaan ook onge-
tand. Gewijzigd ontwerp: 40 groszy 
blauw 1951; idem: 45 groszy 1955, 
voorstellende mevrouw Curie als stand
beeld. 
Onder „Natuurkunde" noemden wij 
onder meer haar afbeelding op twee 
zegels van de Surinaamse serie 1950. 
Ook is zij afgebeeld op de 50k + 50k. 
van de Turkse serie „Beroemde vrou
wen" van 1935. 
De Republielt Panama gaf tussen 1939 
en 1949 vijf series uit ten bate van het 
„Cancer Research Fund", waarop 
respectievelijk de portretten van me
vrouw Curie en van haar echtgenoot, 
in een medaillon, zijn afgebeeld. Deze 
(volgens de „Facit Catalogus" se-
mipostale zegels), werden uitgegeven 
in de jaren 1939: (vier zegels van 1 c), 
1941: (vier zegels met datum 1940), 
1942: één zegel; 1943: (vier zegels van 
1 c), 1945: (vier zegels van 1 c), 
1947: (vier zegels van 1 c), 1949: (één 
zegel van 1 c). Deze zegels zijn opge
nomen in de Yvert catalogus onder de 
nummers 211-214, 224, 225-228, 229, 241-
248, 249-253, 256-256 A, B, C, 269. 

Toegekend en uitgereikt in 1912 aan 
professor Paul Sabatier, (1854-1941), 
verbonden aan de universiteit van Tou
louse en aan professor Victor Grignard 
(1871-1934), beiden Fransen. Professor 
Grignard was werkzaam aan de uni
versiteit van Nancy. Hij ontving de 
Nobelprijs voor scheikunde voor de 
ontdekking van de naar hem genoemde 
„Grignard reagent". Samen ontvingen 
zij de Nobelprijs voor de door hen uit
gevonden methode om waterstof te 
doen opnemen door organische stoffen, 
in tegenwoordigheid van fijn verdeelde 
metalen, waardoor de ontwikkeling van 
de organische scheikunde sterk bevor
derd werd. Professor Sabatier is af
gebeeld op de 30 fr. zegel van 1956 van 
Frankrijk. (Afbeelding 21). Professor 
Grignard is niet op een postzegel af
gebeeld. 
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Toegekend in 1918 en uitgereikt in 1919 
aan 
Fritz Haber, Duitser (1868-1934) werk
zaam aan het Keizer Wilhelm Insti
tuut (thans Fritz Haber Instituut) te 
Berlijn. De Nobelprijs voor scheikunde 
werd hem toegekend voor zijn werk op 
het gebied van de synthese van am
monia. Afgebeeld op de 15 pf. 1957-
1959 van West-Berlijn. (Afbeelding 22). 

Toegekend in 1920 en uitgereikt in 1921 
aan 
Walter Hermann Nernst, Duitser (1864-
1941), werkzaam aan de universiteit 
van Berlijn. Hij ontving de Nobelprijs 
voor scheikunde voor zijn werk op het 
gebied van de thermochemie. Afgebeeld 
op de 20 pf. 1950 van Oost-Duitsland. 
(Afbeelding 23). 

Toegekend in 1929 en gelijkelijk ver
deeld tussen 
professor Hans Karl August Simon von 
Euler-Clielpin, Duitser (geboren 1873) 
en aan Arthur Harden, Engelsman 
(1865-1940). Professor Von Euler-Chel-
pin was hoogleraar in de scheikun
de en in de organische scheikunde aan 
de universiteit van Stockholm. Arthur 
Harden was werkzaam aan de „London 
University". De Nobelprijs voor schei
kunde werd hen toegekend voor hun 
onderzoekingen op het gebied van fer-
mentatie van suiker en de enzyme
werking in dit proces. Eerstgenoemde 
is afgebeeld op de 1 pf. zegel 1950 van 
Oost-Berlijn (afbeelding 24). Arthur 
Harden is niet op een postzegel afge
beeld. 

Toegekend in 1935 en gelijkelijk verdeeld 
tussen 
professor Frédério Joliot, Fransman 
(1900-1958) verbonden aan het Radium 
Instituut te Parijs en aan zijn echtge
note Irftne Joliot-Curle (1897-1956) doch
ter van het echtpaar Curle-Slodowska. 
De Nobelprijs werd aan hen toegekend 
vanwege hun ontdekking van de synthe
se van nieuwe radlumactieve elemen
ten. Professor Joliot is afgebeeld op de 
8 c. 1959 van China, 60 h. 1959 van 
Tsjechoslowaklje, op de 60 f. 1960 van 
Hongarije en op de 40 k. 1959 van Rus
land. 
Mevrouw Joliot-Curie is niet op een 
postzegel afgebeeld. 
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Nobelprijs voor medicijnen 
Toegekend en uitgereikt in 1901 aan 
Emil von Behring, Duitser (18541917), 
professor in de hygiëne en medische 
geschiedenis aan de universiteit van 
Marburg. De Nobelprijs voor medicij
nen werd hem uitgereikt voor zijn werk 
op het gebied van de serumtherapie 
ter bestrijding van difterie: Afgebeeld 
op de 6 Pf. + 4 Pf. en de 25 Pf. + 
10 Pf. der uitgifte 1940 van Duitsland 
(afbeelding 25). 
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Eveneens afgebeeld op de 10 pf. 1954 
van WestDuitsland, samen met pro
fessor Paul Ehrlich (voor de afbeel
ding zie bij Metchnikov en Ehrlich). 
Eveneens afgebeeld op de Zweedse No
belprijsserie 1961, te zamen met drie 
andere Nobelprijswinnaars (afbeelding 
26). 
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Toegekend en uitgereikt in 1902 aan 
Sir Ronald Ross, Britse medicus (1857
1932) werkzaam aan het „University 
College te Liverpool". 
De Nobelprijs voor medicijnen werd 
hem toegekend in 1902, „voor zijn 
succesvol onderzoek op het gebied van 
de malaria en voor de grondlegging 
van de middelen om deze ziekte te be
strijden". Afgebeeld op de Zweedse 
Nobelprijsherdenkingsserie van 1962, 
samen met professor Mommsen op 
de 25 öre (afbeelding 26a). 

Toegekend en uitgereikt in 1903 aan 
Niels Ryberg Fiksen, Deen (18601904). 
De Nobelprijs voor medicijnen werd 
hem toegekend voor zijn uitviriding van 
bestralingsmethoden tegen de huidziek
te „lupus vulgaris". 
Afgebeeld op de 30 öre 1960 van De
nemarken (afbeelding 27). 
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Toegekend en uitgereikt in 1904 aan 
Ivan Petrovic Pavlov, Rus (18491936), 
professor aan de Militaire Academie 
te St. Petersburg. 
Uitgereikt voor zijn werk op het gebied 
van de spijsvertering. Professor Pav
lov is afgebeeld op de IR. 1949 van 
Rusland (afbeelding 28), op de 40 k. 1949 

M««*«**MMt éd 28 
van Rusland en op de 1,50 p. van 
Argentinië. 

Toegekend en uitgereikt in 1905 aan 
Robert Koch, Duitser (18431910), pro
fessor en directeur van het Instituut 
voor besmettelijke ziekten te Berlijn. 
De Nobelprijs voor medicijnen werd 
hem toegekend voor zijn onderzoekin
gen en werk op het gebied van de tu
berculosebestrijding. Afgebeeld op de 
5 pf. 1939 van de Stad Danzig, op de 
8 fr. + 4 fr. 1953 van België, op de 
20 pf. 1960 van WestDuitsland (af
beelding 29), op de 10 pf. van Oost
Duitsland, uitgegeven in 1960,ter her
denking van de 150ste stichtingsdag 
van de Humboldtuniversiteit te Ber
lijn. 
Professor Virchow (5 pf.) is geen No
belprijswinnaar. Rusland gaf een ze
gel van 6 k. uit in 1961 ter herdenking 
van professor ' Koch's vijftigste sterf
dag. 

Toegekend en uitgereikt in 1906 en ge
lijkelijk verdeeld tussen 
Santiago y Cajal, Spanjaard (1873
1934) professor in de histologie, patho
logische anatomie, enzovoort, werk
zaam aan de universiteit van Madrid, 
en aan: 
Camillo Golgi, Italiaan (18431926) pro
fessor aan de universiteit van Pavia. 
De Nobelprijs voor medicijnen werd 
aan hen uitgereikt voor hun onderzoe
kingen op het gebied van het zenuw

stelsel. Professor Cajal is afgebeeld op 
de 30 c. 1934 en de 2p. 1952 van Span
je (afbeelding 30). Professor Golgi is 
niet op een postzegel afgebeeld. 

Toegekend en uitgereikt in 1907 aan 
Charles Alphonse Lavéran, Fransman 
(18451922), verbonden aan het Insti
tuut Pasteur te Parijs. 
Lavéran was militair arts. De Nobel
prijs voor medicijnen werd hem in 1907 
toegekend vanwege zijn ontdekking van 
de rol, die protozoa spelen bij het ver
wekken van sommige ziekten. Lavéran 
is afgebeeld op de 50 frs. 1954 van Al
gerije. 

Toegekend in 1908 en bij de uitreiking 
gelijkelijk verdeeld tussen 
Ilya Metchnikov, Rus (18451916). di
recteur van het Instituut Pasteur te 

Parijs en aan Paul Ehrlich, Duitser 
(18541915), directeur van het Konink
lijk Instituut van Experimentele The
rapie in Frankfurt (am/Main). 
De Nobelprijs voor medicijnen werd 
aan hen uitgereikt voor hun onderzoe
kingen op het gebied van de immuni
teit. 
Metchnikov is afgebeeld op de 30 k. en 
1 r. 1945 van Rusland. Paul Ehrlich op 
de 10 pf. 1954 van WestDuitsland (af
beelding 31, samen met professor E. A. 
von Behring, zie aldaar). 

Toegekend en uitgereikt in 1913 aan 
Charles Richet, Fransman (18501935), 
fysioloog. De Nobelprijs voor medi
cijnen werd hem uitgereikt voor zijn 
studies op het gebied van de ana
phylaxy (waartoe hij studies maak
te van kwallen). Een deel van zijn on
derzoekingen verrichtte hij in samen
werking met prins Louis van Monaco, 
die zijn jacht tot Richet's beschikking 
stelde. 
Afgebeeld met de prins van Monaco 
en een andere persoon op de serie 
1953 van Monaco. Richet's portret be
vindt zich in het midden tegenover het 
jacht. 
De afgebeelde kwal is het blaaskwal 
(Physalia arethusa) (afbeelding 32). 

32 

Toegekend en uitgereikt in 1927 aan 
Julius WagnerJauregg, Oostenrijker, 
(18571940), professor aan de Universi
teit van Wenen. 
De Nobelprijs werd hem uitgereikt 
voor zijn ontdekking van de therapeu
tische waarde van malaria paralytica. 
Afgebeeld op de 2,40 Sch. 1957 van 
Oostenrijk (afbeelding 33). 

mmtmntm/rrrrmi 
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Toegekend en uitgereikt in 1928 aan 
Charles Nicolle, Fransman (18661936), 
professor, directeur van het Instituut 
Pasteur te Parijs. 
De Nobelprijs werd hem toegekend voor 
zijn studies op het gebied van „typhus 
exanthematicus". 
Afgebeeld op de 15 fr. 1958 van Frank
rijk, (afbeelding 34). 

(Wordt vervolgd) 
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De thematische verzamelaar 

door Mr. J. A. J. Bottenheim 
De heer W. H. Lutkeveld heeft in een viertal artikelen op het einde 

van 1962 in het Maandblad een uiteenzetting gegeven over Beeldfilatelie, 
waarbij hij helaas de begrippen „beeldfilatelie" en „thematisch verzamelen" 
door elkaar haalt. 

De heer G. J. Peelen ziet in zijn lezenswaardig boekje: „Postzegels, het 
verzamelen naar motieven", het thematisch verzamelen als een soort trait 
d'union tussen klassieke filatelie en beeldfilatelie. Wij zijn het daarmede 
eens, al zou ik liever een trait d'union tussen thematisch beeldverzamelen 
en de beeldfilatelie willen plaatsen en een schuine streep tussen klassiek- en 
thematisch verzamelen. In wezen verschilt de thematische verzamelaar 
maar heel weinig van de klassieke. 

In plaats van één of meer landen wordt volgens een the
ma of motief verzameld: bijvoorbeeld UPU, UNO, EXPO, 
EUROPA kan het nieuwe verzamelgebied worden, maar 
ook SPORT, BLOEMEN, DIEREN, ROTARY, RODE 
KRUIS, MUZIEK, RELIGIEUZE MOTIEVEN en talloze 
andere, zelf te bedenken, onderwerpen, zoals mode, het 
eigen beroep dat men uitoefent of de liefhebberij waarvoor 
men bijzondere belangstelling heeft; het is dan zaak voor 
de thematische verzamelaar alles te verzamelen, wat hij 
in de filatelie van zijn motief of thema vinden kan. Dat 
houdt in dat hij zich oriënteert omtrent de zegels die ervan 
zijn uitgegeven, terwijl hij tracht deze postfris of gebruikt 
— maar liefst niet door elkaar — voor zijn verzameling 
te ,verwerven. 

Filatelistische stukken 
De thematische verzamelaar zal zijn best doen alle ze

gels met hun afwijkingen, opdrukken, foutdrukken, blok
ken, ongetand, enzovoort te krijgen. Ook de postwaarde-
stukken, die van zijn thema bestaan en ook de bijzondere 
afstempelingen. Gelegenheidsstempels, liefst op echtgelo-
pen brieven, zijn bij uitstek filatelistische stukken, die in 
een thematische verzameling thuis horen. Het verzamelen 
van poststempels heeft steeds gelijke tred gehouden met 
het verzamelen van de zegels zelf. Dat is in alle landen 
ter wereld het geval. Ook het verzamelen van gelegenheids
stempels dateert reeds van de vorige eeuw. 

De drie oudste gelegenheidsstempels (sedert het ontstaan 
van de eerste zegels in 1840) zijn een Engels stempel uit 
1862, met als tekst „International Exhibition", een Duits 
stempel „Tum-Fest-Platz Leipzig" uit 1863 in twee typen 
(een sportstempel) en 1865 te Dresden een „Sänger-Fest-
Platz"-stempel ter gelegenheid van het eerste Duitse Sänger
bundesfest. Deze stempels zijn uiterst zeldzaam geworden. 
Filatelistische curiosa! In de loop der jaren zijn er enorm 
veel gelegenheidsstempels verschenen en heden ten dage 
kan men nauwelijks een brief uit binnen- of buitenland ont
vangen zonder dat deze voorzien is van een speciale af
stempeling. En velen verzamelen dit soort stempels. 

Men kan daarbij verschillende categorieën onderkennen: 
a) stempels, die een uitgesproken documentair karakter 

hebben; zij worden gebruikt voor een plaatselijke en tijde
lijke gebeurtenis. 

b) reclamestempels, die door hun tekst of afbeelding 
de aandacht voor iets vragen. 

c) seriestempels, die met dezelfde tekst en afbeelding in 
ten minste twee verschillende gemeenten worden uitgege
ven. Daarnaast kan men natuurlijk andere soorten onder
scheiden, zoals bij voorbeeld machinestempels, hand- en 
vlagstempels, enzovoort. 

Deze gelegenheidsstempels worden uitsluitend door de 
Posterijen gebruikt bij het afstempelen van poststukken. 
Ergo zijn ze voor ons filatelisten van waarde en voor de 
thematische verzamelaar in het bijzonder, omdat hij daar
door in de gelegenheid is zijn motiefverzameling met al 
dan niet zeldzame filatelistische stukken, op zijn thema be
trekking hebbende, uit te breiden, terwijl afstempelingen 
ook leemten in het thema, waar postzegels verstek laten 
gaan, kunnen aanvullen. Zo zal de muziekverzamelaar te
vergeefs een zegel van Max Reger zoeken, maar er bestaan 

twee verschillende afstempelingen van deze bekende com
ponist. 

Men kan de thematische verzamelaar er niet genoeg op 
wijzen, dat het veel boeiender, interessanter en goedkoper 
is te trachten afstempelingen van „zijn thema" te verza
melen, dan steeds opnieuw de pas verschenen series van 
nieuwbakken staatjes en Oosteuropese staten te kopen. 

De thematische verzamelaar moet, evengoed als de klas
sieke verzamelaar, ordening en systeem in zijn verzame
ling brengen. Hij verzamelt volgens een bepaald thema en 
dat moet uit zijn verzameling blijken. Een zo summier mo
gelijke tekst moet hij er ter verduidelijking bijschrijven. 
Voorts dient men de eis te stellen, dat men zijn zegels en 
poststukken goed verzorgt, waarbij ook de kwaliteit der ze
gels' van belang is. Met andere woorden eisen, die iedere 
serieuze klassieke verzamelaar aan zijn verzameling zal 
stellen. 

De meeste verzamelaars gebruiken een voordrukalbum 
en een algemene catalogus, die gewoonlijk met elkaar in 

OVER DE OOSTGRENS 

Kijk ook eens naar de stempels 
De politieke eenwording van Duitsland zien we duidelijk 

in de postzegels weerspiegeld. Eerst vele geheel onafhan
kelijke staten. Dan de Noordduitse Bond (Norddeutscher 
Postbezirk) en in 1870 het Duitse Rijk. De postzegeluitgif
ten liepen in die tijd wel altijd wat achter de gebeurtenis
sen aan. De Noordduitse Bond werd reeds in 1866 opgericht, 
de zegels van het Norddeutsche Postbezirk kwamen pas 
op 1 januari 1868. Het Duitse Rijk werd in december 1870 
uitgeroepen en Wilhelm I in januari 1871 als Keizer ge
kroond, doch de Deutsche Reichspost begon pas op 1 januari 
1872 te werken. En dan zien we nog geruime tijd twee soor
ten geld naast elkaar, Kreuzer en Groschen voor de zuide
lijke en noordelijke gedeelten. Pas op 1 januari 1875 wordt 
„Mark" éénzelfde geldsoort voor het gehele rijk. 

Had men dus met het wijzigen van de postzegels niet zo
veel haast als de tegenwoordige nieuwe staten hebben, met 
de stempels had men vaak nog minder haast en daarom is 
het de moeite waard de Duitse zegels eens te bekijken op 
hun afstempeling. Men kan de merkwaardigste combina
ties aantreffen. 

Zo beginnen we met een zegel van het Norddeutsche 
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overeenstemming zijn gebracht. Men houdt de nieuwe uit
giften bij en probeert zo nu en dan door aankoop de lege 
vakjes van oudere zegels te laten verdwijnen. Slechts een 
klein aantal verzamelaars houdt zich bezig met afwijken
de tandingen, plaatreconstructies en verdere studie waartoe 
het verzamelgebied zich leent. Aan specialisatie — de meest 
aantrekkelijke zijde van de filatelie — wijdt zich slechts 
een kleine minderheid. 

Specialisatie 
Voor zeer velen heeft het thematisch verzamelen de mo

gelijkheid geopend uit de enorme overvloed van uitgiften 
een aantrekkelijke motief verzameling op te bouwen. Dit 
schept vanzelf de weg tot specialisatie. Wie thematisch 
verzamelt, wordt verondersteld iets van het motief, waar
voor hij belangstelling heeft, te weten en zo zijn kennis 
van het onderwerp aanvankelijk gering is, zich deze door 
studie eigen te maken. Men kan gerust stellen dat voor de 
meesten de deskundigheid groeit bij het uitbreiden van hun 
verzameling. Dat geldt voor de ruimtevaartverzameling 
evenzo als voor de muziek- of bloemen verzameling. Het ja
gen naar afstempelingen en zegels, die tot het verzamelge
bied behoren, èn de studie, die wij er voor moeten maken, 
vormen te zamen de meest aantrekkelijke zijde van het the
matisch verzamelen. 

De thematische verzamelaar verzamelt principieel alles 
wat op zijn thema betrekking heeft. Hij is dus specialist op 
zijn gebied. Het thema is hoofdzaak, de tekst of het verhaal
tje een bijkomstigheid. Ook voor de thematische verzame
laar zijn er catalogi verschenen en in de toekomst valt te 
verwachten dat er van steeds meer motieven catalogi en 
zelfs voordrukalbums zullen verschijnen. Het is slechts de 
vraag of een ondernemende uitgever er brood in ziet. Men 
kan er uit concluderen, dat het thematische verzamelen 
steeds populairder wordt. 

Een belangrijk punt blijft daarbij de vraag van de be
grenzing van het gekozen motief. Die moet de thematische 
verzamelaar goed in het oog houden. In thematische catalogi 
vindt men herhaaldelijk zegels vermeld, die discussies op
werpen over de vraag of ze er wel of niet bij horen. Maar 
ieder is vrij zijn eigen thema op te bouwen, zoals hij zelf 
verkiest. 

Postbezirk die op 14.11.1871 is afgestempeld met een — 
Reichspoststempel (afbeelding 1). Dit stempel is heel 
duidelijk herkenbaar: alleen een buitenring. De plaats is 
Chemnitz; niet erg duidelijk te zien. Daar had men dus 
zelfs erg veel haast, want het Reichspoststempel werd hier 
al zowat zes weken te vroeg gebruikt. Andersom komt het 
meer voor. Men was zuinig en wierp de oude stempels niet 
weg. Zo is het stempel Wesel Okt. 1873 beslist géén Reichs
poststempel; deze dubbelringstempels (afbeelding 2) 
werden door de Reichspost niet gemaakt, wel opgebruikt. 
Zelfs vinden ŵ e in 1906 nog een Germania-zegel met een 
dubbelringstempel, dat beslist niet van de Reichspost is (af
beelding 3). Gezien de vorm van de letters — de plaats
naam kan ik helaas niet determineren, maar het lijkt me 
Saksen — houdt ik het zelfs voor een Saksen-stempel, dat 
toen dus al sinds 1868 niet officieel meer in gebruik was. 
Let ook eens op de cijfers. Dag en maand hebben nog de 
oude cijfers, maar voor het jaartal heeft men nieuwe ge
nomen, die precies kloppen met de cijfers in de Reichspost
stempels. 

Twee staten hielden nog lang hun eigen „Posthoheit", 
Beieren en Württemberg. Beieren tot april 1920 voor alle 
zegels, Württemberg tot 1902 voor de frankeerzegels en tót 
april 1920 voor de dienstzegels. De zegels van deze landen 
met overdruk „Deutsches Reich" zijn te beschouwen als 
uitgaven van de Reichspost. Ze waren ook in heel Duits
land geldig. U ziet bijvoorbeeld een exemplaar met het ge
wone Duitse stempel „Biedenkopf" (afbeelding 4), dat ver 
buiten Beieren ligt. (Het dubbele stempel wijst op „echt ge
bruikt", grootformaatzegels moesten met twee stempels ver
nietigd worden. Met één stempel is het vrijwel altijd wel-
willendheidsafstempeling). U ziet er ook een met het karak
teristieke Beierse dubbelringstempel (afbeelding 5). Dit dub
belringstempel is overigens nog heel lang in gebruik geble-

Geen plaatjesalbums 
Terugkomende op de artikelenreeks van de heer Lutke-

veld moet het mij van het hart, dat hij mijns inziens de 
beeldfilatelie — de niet in zijn opmars te stuiten bloeiende 
tak van de filatelie — met zijn uiteenzettingen geen goede 
dienst bewijst. Wat de heer Lutkeveld allemaal zegt en 
schrijft over symmetrisch mooi verzorgde albumbladen, 
schrift, tekst kadertjes, enzovoort, doet nog al kinderachtig 
aan en is voor de thematische verzamelaar niet ter zake 
dienende. Wij verzamelen zegels en poststukken en afstem
pelingen, die we, goedverzorgd, coUectioneren; maar wij 
maken er beslist geen plaatjesalbums van in de trant van 
de vroegere Verkade-albums. De beeldfilatelist, zoals de 
heer Lutkeveld die ziet, geeft de voorkeur aan één waarde 
van een serie met hetzelfde beeld, geen opdrukken, geen 
afwijkingen, enzovoort; het gaat om het beeld, dat in het 
thema moet passen. En dat moet dan mooi op het album
blad worden gepresenteerd, al dan niet met kaderlijntjes, 
enzovoort. Als men zó verzamelt, dan volgt men een beslist 
mindere vorm van het eigenlijke thematische of motief-
verzamelen. 

Tot de taak van de thematische verzamelaar behoort ook 
een nauwkeurige ontleding van het zegelbeeld. Deskundi
gen hebben hierbij de meest verrassende resultaten ge
boekt en het is mijns inziens één van de aardigste bezig
heden van dit soort verzamelen. Voor de schepenverzame-
laar kan determinatie van de afbeelding op een zegel 
moeilijkheden opleveren, maar toch interessant zijn. Voor 
de muziekverzamelaar is dat het notenbeeld op de zegels. 
Ook de sportverzamelaar kan plezier beleven aan het ont
dekken-van fouten in het zegelbeeld. Natuurlijk vereist dit 
een zekere deskundigheid, maar het lijkt me toch de moeite 
van het onderzoek waard. 

In de toekomst zal men er rekening mede moeten hou
den, dat de meeste verzamelaars zelfs niet meer algemene 
thema's, zoals sport, dieren, bloemen en muziek, zullen ver
zamelen, maar zich gaan beperken tot onderdelen van deze 
verzamelgebieden. Er verschijnt te veel, om het allemaal 
te kunnen bijhouden. Zo heeft een zekere mijnheer Hunt in 
Florida (U.S.A.) medio 1961 een lijst samengesteld van 
olifanten op postzegels: het waren er meer dan 2.100 over 
76 landen verdeeld! 

ven. U ziet hier nog een Hindenburgzegel uit 1932 dat daar 
nog mee vernietigd is (afbeelding 6). De Württembergse 
stempels hebben het niet zo lang uitgehouden, maar u ziet 
er hier toch nog één uit september 1922 (afbeelding 7). De 
indeling Iaat dadelijk zien dat dit geen Reichspost maar 
een Württembergs stempel is. In het bijzonder in de inflatie
tijd, toen er heel wat te stempelen was, heeft men vaak 
de nog op de kantoren aanwezige stempels in de meest let
terlijke zin „uit de oude doos" gehaald en weer gebruikt. 
Kijk uw verzameling er maar eens op na. 

FL. 
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Secretariaat tentoonstellingscomité 
A. C. Diepstraten, Karbouwstraat 50, Breda. 
Telefoon: (01600) 36557. Postrekening: 844800. 

De aanmelding voor de nationale ten
toonstelling BRETEP 1963 te Breda op 
10, 11 en 12 mei, die ook nog na de 
sluitingstermijn binnenkwamen, heb
ben de beschikbare ruimte verre over
troffen. Wij zullen een aantal aanvra
gers helaas een kleinere kaderruimte 
moeten geven dan zij gevraagd had
den. 

De tentoonstelling die gehouden 
wordt in de schouwburg „Concordia", 
Van Coothplein, Breda, is van het sta
tion N.S. met de meeste stadsbusdiens
ten te bereiken: 
1. richting Boeimeer. 
2. richting Blauwe Kei. 
3. richting Gin.neken. 
4. richting Heuvel. 
5. richting Princenhage. 

Automobilisten uit de richtingen 
Rotterdam, Roosendaal en België ri j
den na de rotonde (Motel Breda) on
geveer twee kilometer door en slaan 
dan linksaf, over de Graaf Hendrik III-
laan naar het centrum. 

Automobilisten uit de richtingen Til
burg en Gorinchem rijden over de 
Wilhelminasingel langs de Bredase 
„koepel", slaan bij het tweede stop
licht rechtsaf en gaan de Wilhelmina-
brug over naar het Van Coothplein. 
Openingsuren: vrijdag 10 mei: 10.00-22.00 u. 

zaterdag 11 mei: 10.0O-22.00 u. 
zondag 12 mei: 12.00-17.00 u. 

Bijzondere enveloppen, waarop vrij
dag het tentoonstellingsstempel en za
terdag het stempel ter gelegenheid van 
de 51ste Filatelistendag kan worden 
verkregen, zijn uitsluitend bij de post-
zegelhandel verkrijgbaar. Op vrijdag 
en zaterdag zal een speciaal postkan
toor geopend zijn. Na sluitingstijd kan 
de post ter afstempelrng en verzending 
in een speciale bus worden gedepo
neerd. Op beide dagen zullen ook bij
zondere aantekenstrookjes verkrijgbaar 
zijn. Zaterdags open tot 17.00 uur. Er 
komt ook een vlagstempel „BRETEP". 

De catalogus van de tentoonstelling, 
waarin de inzendingen zijn gegroepeerd 
en omschreven kost ƒ 0,50. Franco toe
zending volgt na overschrijving van 
ƒ0,60 op postrekening 844800. De gids 
komt tegen het eind van april gereed. 

De jury van de tentoonstelling is 
samengesteld uit de volgende heren: 
J. H. Broekman, Bergen. 
L. Frenkel, Rotterdam. 
C. H. W. Heusdens, Rotterdam. 
Dr, L. van de Pol, Eindhoven. 
W. Baron Six van Oterleek, Haarlem. 
Ir. E. Strens, Breda. 
C. G. van Veenendaal, Arnhem. 
W. Waaijenborg, Rotterdam. 
Drs. A. M. A. van der Willigen, 's-Graven-
hage. 
Mr. W. S. Wolff de Beer, Huizen. 

Postzegelvereniging „Breda" 
Secretariaat: mevrouw A. Cramerus-van den 
Wildenberg, Wethouder Romboutsstraat 62, 
Breda. 

Bonds- en Filatelistendagen 1963 
Bondsvergadering en Bekertoernooi in 
„Concordia" 
PROGRAMMA: 
vrUdag 10 mei: 
10.30-
12.30 uur Algemene (Bonds) Vergadering. 
13.45 uur Officiële opening BRETEP 1963. 
14.30 
17.00 uur Voortzetting Algemene Vergade

ring. 
14.30 u,ur Voor de dames excursie naar be

kend bedrijf. 
17.30 uur Ontvangst ten stadhuize. Grote 

Markt, daarna diner in restaurant 
,.De Graanbeurs", Reigerstraat, bij 
de Grote Markt. 

20.15 uur Gezellige avond in „De Graan
beurs". Consumpties voor eigen 
rekening. Voor belangstellenden 
gelegenheid tot ruil. 

zaterdag 11 mei: 
09.00 uur Kapittelvergadering Costerus-rld-

ders. 
10.00 uur Opening 51ste Filatelistendag. 
10.15 uur Bekertoernooi/eventueel voortzet

ting Algemene Vergadering. 
10 30 uur Voor de dames gelegenheid tot be

zoek aan de Grote Kerk met de 
Nassau-grafkelder onder deskun
dige leiding. 

12.00 uur Receotie Postzegel-Vereniging 
BREDA in ..De Graanbeurs". 

13.00 uur Koffiemaaltijd in het Graanbeurs-
restaurant voor eigen rekening 
(f 3.50 inclusief). 

14.30 uur Lezing in ,.Concordia" over Bra
bantse folklore en spookverhalen 
door J. R. W. Sinninghe. 

)6.30 uur Sluiting Filatelistendag. 
17.00 uur Receptie van veertigiarig Maand

blad in Mireille Dr. Batenburglaan 
76. nabij Motel-Breda. 

18.00 uur Borrel. Bond<;bestuur ontvangt te
vens de officiële geisten. Motel-
Breda. 

18.30 uur Bondsdiner. Motel-Breda, Rijsberg-
seweg 20. 

BRUSSEL 
AEROPHILA '63: De verzamelaars 
worden opgewekt in te zenden op de 
internationale luchtposttentoonstelling 
AEROPHILA '63 welke van 1 tot 8 sep
tember 1963 te Brussel gehouden zal 
worden. Aanvragen bij W. Baron Six 
van Oterleek, Linnaeuslaan 27, Haar
lem. 

R. TOCILA. 

BUSSUM 
De Nederlandse Philatelistische Vere
niging „DE VERZAMELAAR" te Bus-
sum heeft ter gelegenheid van haar 
25-jarig bestaan — 1 februari 1938 -
1 februari 1963 — een jubileumboekje 
uitgegeven, waarin het bestuur — J. 
Ph. Grimmelt (voorzitter), H. W. Kohl 
en W. H. van 't Veldt (eerste en tweede 
secretaris) N. van Gelder (penning
meester), W. F. Buys (veilingmeester) 
en J. J. Simons (administrateur van 
de rondzendingen) een bloeiend vere
nigingsleven presenteren. Goed be
zochte vergaderingen, prachtig functio
nerende rondzend- en nieuwtjesdiens
ten, levendige ruil ter vergadering, 
een wekelijkse ruilbeursmiddag voor 
alle verzamelaars in het Gooi en een 
jubileumtentoonstelling op 16 en 17 fe
bruari waarop 21 leden uitkwamen. 

Enkele vurige verlangens bleven tot 
op heden wel onvervuld, maar die ge
tuigen van de levenskracht van de 
25-jarige. Het zijn: een goed geleide 
jeugdclub, een eigen bibliotheek en 
verlenging van de openstelling van het 
maandelijkse filatelistenloket van één 
uur tot anderhalf tot twee uur. 

Aan pogingen heeft het niet ontbro
ken. De bibliotheek verkeert al zo'n 
twintig jaar „in oprichting", de deur 
van de postadministratie is plat ge
lopen en al in 1939 gingen er meer dan 
duizend propagandistische rondzend
brieven — alle met een prachtige post
zegel — uit naar de hoofden van alle 
middelbare, ULO- en lagere scholen 
met het verzoek die uit te reiken aan 
de leerlingen; voor de lagere school al
leen aan de hoogste klas. De school
hoofden zagen het belang van de actie 
in en verleenden volle medewerking. 
Jammer dat het uitstekende plan, on
danks de goede start, in een later Sta
dium toch schipbreuk leed. 

Ups en downs kenmerkten ook het 
verenigingsleven. Gestadige groei tot 
1947, toen met 287 leden het ronde ge
tal van 300 in het verschiet lag, naar 
een dieptepunt van 74 leden in 1952, 
maar nu weer opgang tot 165, waarin 
de twintig aanmeldingen tijdens de ju
bileumviering zijn meegeteld. Grote 
moeilijkheden ook om het bestuur vol
tallig te houden. „De voorzitter tracht 
uit de vergadering een nieuwe secreta
ris te persen, hetwelk met onverwach
te snelheid gelukt", aldus de notulen 
van een vergadering in 1951. 

Nog geen vijftien jaar geleden was 
er ernstig sprake van samengaan met 
de plaatselijke afdeling van de Ne-
derlandsche Vereeniging. Dat heeft de 
ere-voorzitter Quartel Sr., toendertijd 
met een forse greep in eigen porte
monnee weten te verhoeden. 

Grepen in de kas ten bate van harde 
werkers in het bestuur in de vorm van 
behoorlijke gratificaties werden in het 
verleden noodzakelijk geacht, maar 
herhaalde pogingen uit de vergadering 
om die praktijk in ere te herstellen zijn 
afgestuit op een resolute afwijzing van 
het bestuur: „Het geven van presentjes 
heeft in het verleden bijna tot liqui
datie geleid", aldus de voorzitter in 
1954. 

Hoezeer de vereniging ook heeft ge
zucht onder de bezetting, ook de be
vrijding viel de leden zwaar. Toen de 
Canadezen in 1946 hun trefpunt „De 
Harmonie" ontruimden klonk de ver-
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blijdende uitroep: „De Canadezen zijn 
vertrokken", zo tekent J. W. Rouw, de 
kroniekschrijver van het jubileumnum
mer op. Deze geboren verteller haalt 
nog twee herinneringen op, die ik u 
niet wil onthouden. 

Onder het kopje: „Een dode her
dacht", de eerste: „Op de vergaderin
gen konden ook wel eens eigenaardi
ge dingen voorkomen. Zo bij voorbeeld 
toen de voorzitter aan het begin van een 
vergadering meedeelde het treurige 
bericht te hebben ontvangen van het 
overlijden van een lid, wonende in een 
naburige gemeente. Echter, nog juist 
vóór de leden zouden opstaan om de 
gebruikelijke twee minuten van plech
tige stilte in acht te nemen, kon een 
der leden vertellen, dat hier een ern
stig misverstand in het spel was. Ge
noemd lid namelijk verkeerde nog in 
blakende welstand; alleen: zijn vader 
was overleden!". 

De tweede: „In 1955 deed zich een 
eigenaardig geval voor. Een onzer ge
illustreerde weekbladen publiceerde 
een artikel over ons lid J. W. R. en 
vermeldde aan het slot dat de heer R. 
als hobby had: de filatelie. Een abon
nee uit Haarlem stuurde dit blad aan 
een gezin in Polen, waarvan de vrouw 
en moeder een Nederlandse was. 
Twee weken later ontving ons lid een 
brief van deze NederlandsPoolse 
vrouw, waarin zaj de ellendige toestand 
beschreef waarin het gezin verkeerde. 
De man was werkloos, een kind ern
stig ziek, enzovoort. De vrouw vroeg 
of zij aan de gevraagde middelen ge
holpen kon worden, dan zou zij als te
genprestatie een aantal zeldzame Pool
se postzegels zenden. Dit verzoek werd 
in de vereniging besproken. Terstond 
brachten de leden een bedrag bijeen, 

AGENDA 

van filateHstlsche gebeurtenissen 

Het Nederiondse Postmuseum 

Zeestraat 82 , Den Haag, telefoon (070) 63 09 49 
15 maart to t en met 15 apr i l 1963. 

EXPOSITIE 5: 

 De kunst van de ontwerper . 
■ Schenkingen in 1962. 

Keur en kieur. Schatten van Nederland en 
Overzeese Riiksdelen. 

 De totstandkoming van postzegels in plaat

druk , boekdruk, rasterdiepdruk en offsetdruk. 
• De postzegels van Cambodja, Canada, China 

(Formosa), Fidzjiei landen, Finland, Gibral tar, 
Griekenland, Ier land, Israël, Joegoslavië, Ker

kel i jke Staat, Laos, Tsjechoslowakije, Vaticaan

stad en de Verenigde Naties. 

 De schrijfcultuur: schri j fmaterialen, de schrijf

J(unst, de brief. 
 Haagse postmerken. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

 Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor iongelu i beneden de M jaar. 

zodat een pak met de medicijnen, welke 
de dokter in Polen niet kon bekomen, en 
diverse levensmiddelen, kon worden 
verzonden. Een keurcollectie Poolse 
zegels met een uiterst dankbare brief 
was de beloning. De zegels werden on
der de leden tegen goede prijzen ver
kocht. En zo kon een tweede zending 
volgen. De daarna ontvangen zegels 
maakten — met wat giften aangevuld 
— een derde pakket mogelijk. 

Maar toen liep de zaak vast. Het pak 
kwam goed over, maar de derde zen
ding postzegels werd door de Poolse 
posterijen verbeurd verklaard; be
schouwd als deviezensmokkelarij. Ge
lukkig was het gezin door de ergste 
nood heen en het kind herstellende". 

Over de tentoonstelling enkele noti
ties van de eerste secretaris, die dank
baar kan spreken van een zeer grote 
belangstelling van zowel leden als niet
leden. Hij vermeldt als interessant en 
uniek een verzameling Oostduitse koe
rierstukken, compleet met zegels en 
brieven, die vanwege de ondergrondse 
niet in handen van particulieren moch
ten komen, een collectie ZuidAfrika 
(W. F. Buys), waarin men de ge
schiedenis van de boerenoorlogen en 
de latere ontwikkeling van de Zuid
afrikaanse Republiek op zegels en brie
ven kan volgen, een collectie Christe
lijke motieven (B.P.A. Bierman), ont
leend aan teksten uit het Oude en 
Nieuwe Testament, en verder: 
Punt, groot en kleinrondstempels (F. Die
penveen), Hongarije (J. P. Th. Grlmmelt), 
Het Atoom (C. A. M. Kecker), Oud Oosten
rijk (J. C. Hooymaayer), Zeppelinpost (H. W. 
Kohl), Frankrijk (G. Luyf), Japanse bezet
ti.ng (C. van Marissing), Briefkaarten (Chr. 
Rolaard), Israëlluchtpost (J. J. Simons), 
Koninkrijk Brazilië (H. van Tinteren), Ame
rika en diverse vluchten (G. J. Voorst), De
nemarkenZweden (H. de Vrieze), Zwitser
land (mevrouw L. R. Zadoks) en versehiUen

1963 

23 maart: 
Televisierubriek NCRV „ O n d e r de l o e p " van 
J . J . M. Kiggen. 15.25 uur. „ H e t ontwerpen van 
postzegels", met medewerking van Christiaan N. 
de Moor , esthetisch adviseur van PTT. 

24 maart: 
Rotterdam. Ruilbeurs Europoort. Blauwe zaal. 
Meent 110. 12.0018.00 uur. C. de Wi t , Bern. 
Gewinstraat 36b, Rotterdam1. 

30 maart: 
Hilversum. Nationale ru i ldaq van het 25|arige 
Hilversum en Omstreken. Totohal, 09.0018.00 uur. 

30 maart: 
Goes. Ruilbeurs en tentoonstel l ing. 14.0018.00 
uur. Ambachtsschool. I.V. Philatelica. 

31 maart: 
Winterswi jk . Grote internationale ru i ldag. Café

restaurant „ D e Harmonie" , Groenloseweq, 10.00

17.00 uur. De Globe en Landesverband Rheinland

Westfalen. 

1321 apr i l : 
Luxemburg. Internationale postzegeltentoonstel

l ing Melusina 1963. A.I.J.P.Congres op 16 en 17 
apr i l . 
20 apr i l : 
'sGravenhaqe. Regionale (Bonds)vergadering, 
rayon West I. Hotel „ D e Kroon" . 

20 apr i l : 
Zwol le. Regionale postzegeltentoonstel l inq. Res

taurant Suisse, Blijmarkt. 14.0022.00 uur. I.V. 
Philatelica, afdel ing Zwol le, met medewerking 
van de afdel ingen Deventer, Emmelocrd, Harder

w i jk , Kampen en Meppe l . Toegangsbewiis tevens 
lot voor ver lo t ing . 

de verzamelingen Nederland en/of Overzeese 
Rijksdelen van G. J. W. Bongaards, J. J. 
Goozen, W. H. van 't Veld, en J. H. C. 
Wensink. 

Het zilveren jubileum werd bekroond 
met een diner, waarna een gezellige 
feestavond volgde, die ook werd bijge
woond door het enige nog in leven 
zijnde erelid en een der 21 oprichters, 
de 79jarige G. J. Eerenberg. 

FORST (DDR) 
Van 19 tot 26 juni 1963 wordt te 

Forst in de Lausitz (OostDuitsland) 
een regionale postzegeltentoonstelling 
met internationale deelneming gehou
den. De post, die tijdens deze „Bezirks
Briefmarkenausstellung mit internatio
naler Beteiligung" wordt ingeleverd, 
krijgt een bijzonder stempel; er zul
len ook bijzondere kaarten en enve
loppen verkrijgbaar zijn. De tentoon
stelling wordt gehouden ter gelegen
heid van het vijftigjarig bestaan van 
de rozentuin van Forst, dat bekend 
staat als „die Stadt der vierzigtausend 
Rosen". 

Aanmeldingen en inlichtingen bij 
Paul Kleiner, Inselstrasse 8 in Forst 
(Lausitz) DDR. In Nederland bij: Hen
drik te Brake, Postbus 102, Tilburg, 
die bericht dat men in Forst hoge prijs 
stelt op inzendingen uit Nederland. De 
aanmeldingstermijn sluit op 31 maart. ^ 

2628 apr i l : 
Velber t . „Jubr ia"postzegel tentoonstel l lng met i n 

ternationale ru i ldag op 28 apr i l . 

28 apr i l : 
Keulen. Ruildag, 10.0018.00 uur. Industrie en 
Handelskamer. In terphi l . 

10, 11 en 12 mei: 
Breda. BRETEP 1963, nationale postzegeltentoon

stel l ing in Concordia. 

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

31 mei, 1, 2 jun i : 
Utrecht. Jubi leumtentoonstel l ing. Tivol i . Neder

landlsraël Philatelie t ien jaar. 

1926 jun i : 
Forst (LausitzDDR) Regionale postzegeltentoon

stell ing met internationale deelneming. 

15 augustus15 september: 
Geneve. Postzegels en PTTdocumenten op de ten

toonstel l ing „ H o n d e r d jaar Rode Kruis" in het 
Paleis der Exposities. 

18 september; 
Brussel. Internationale luchtposttentoonstell ing 
Aerophi la 63 en FISAconqres. 

715 september: 
Istanbul. Internationale tentoonstel l ing Istanbul 
1963 onder FlPpatronaat. FIP<ongres op 1315 
september. 

612 oktober: 
Melbourne. Internationale filatelistische tentoon

stell ing MIPEX, Secretariaat: Box 222, G.P.O. 
Melbourne C, Vie. Austral ië. 
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In de winkel van monsieur Edouard.. . 

In Parijs woont een merkwaardig man. In het hoekje van 
de Place de la Madeleine, in het gezicht van de eerbied
waardige kerk van die naam zetelt monsieur Edouard 
Berck, die ons filatelisten, wel een heel bijzonder ontzag 
moet inboezemen. Monsieur Berck is namelijk niet alleen 
een gezet en goedmoedig man, hij is ook een kundig fila
telist. Maar monsieur Berck is nog meer; hij is een bij
zonder charmant zakenman, die zijn handel in postzegels 
op een voortreffelijke manier heeft gemaakt tot een af
faire, die de grootsten onder de groten tot zijn gewaar
deerde en dankbare clientele mag rekenen. Want zoal ooit 
onze „king of hobbies" de „hobby of kings" mocht zijn ge
worden, dan kan monsieur Berck hierover zijn deskundig 
woordje meespreken. Hij heeft namelijk zijn winkel in het 
lieftallige hoekje van één van Parijs' meest bezochte plei
nen tot een Mekka van alle zich respecterende filatelisten 
der wereld weten te maken. De „boutique" („winkel" is 
een veel te goedkoop woord) van monsieur Berck heeft een 
sfeer, die het beste te vergelijken is met een melange van 
een postzegel-, een antiek- en een lederwarenzaak, het ge
heel overgoten met een vleugje Parij se distinctie, die recht
streeks via de Rue Royale is komen binnenwaaien. . . Wie 
het winkeltje binnengaat loopt grote kans daar een kennis 
te ontmoeten, van wie men misschien niet eens wist, dat 
hij ook postzegels verzamelde (mij is dit tenminste al twee 
keer overkomen). 

Als u eenmaal binnen bent, loop dan, zonder verder vra
gen (de habitués doen dat óók) links de trap op naar de 
eerste etage. Daar zult u, In een stijlvol ingericht salon
netje komen, met prachtige vitrines langs de wanden, waar
in een schat van echt-lederen albumruggen met reliëf- en 
gouddruk te zien is. Vóór deze vitrines, achter een glazen 
comptoir, zetelt in zijn volle waardigheid „Ie patron", ge
makshalve in een draaistoel, teneinde zijn geachte clientèle 
zittend te kunnen bedienen (of zijn zwaarlijvigheid een 
gevolg, dan wel een oorzaak van deze draaistoel is, heb 
ik nog niet kunnen vaststellen). U zult versteld staan van 
de enorme „stock", die deze b^hdelaar u kan voorleggen. 
Natuurlijk Frankrijk in de meest gespecialiseerde vorm en 
in alle denkbare, bestaanbare en zelfs onbestaanbare varië
teiten; maar ook andere gebieden, Europa, overzee, eerste-
daguitgiften, het wordt u zonder blikken of blozen voorge
schoteld. De prijzen zijn navenant. 

'a. 
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En wee de cliënt die (zoals ik), de euvele moed had om 
over een bepaalde prijs op te merken dat die een beetje 
te gortig voor zijn portemonnee zou zijn. Monsieur Berck 
borg het Franse zegeltje (min of meer teleurgesteld) reso
luut in zijn stockboek, toonde mij zijn beminnelijkste glim
lach en sprak vermanend: „Omdat u als Nederlander ons 
land verzamelt, monsieur, daarom noemde ik u deze uit
zonderlijk lage prijs. Een Parijzenaar zou de zegel er niet 
voor kunnen kopen; u trouwens nu ook niet m e e r . . . " 

Ja, ik vertelde al, Edouard Berck is een merkwaardig 
man. Hij mag vorstelijke personen onder zijn clientèle re
kenen. Hij drukt bij alle officiële of semi-officiële gebeurte
nissen prachtige luxe vellen, laat ze op de eerste dag van 
uitgifte van zegels en stempels voorzien en verkoopt dit 
soort „souvenirs philatéliques", waarvan de oplagen tot en
kele honderden stuks zijn beperkt (gehouden!) voor prijzen, 
de Place de la Madeleine waardig. Maar monsieur doet 
meer: hij laat zich fotograferen in tegenwoordigheid van 
Prins Rainier van Monaco, met Maurice Chevalier, met de 
minister van PTT; hij laat zijn conterfeitsel vereeuwigen 
op het moment dat hij het „Gouden Boek van Parijs" te
kenen mag (nä koning Boudewijn en president Kennedy, zo
als hij trots vermeldt) en hij publiceert deze foto's in zijn 
etalage, in zijn zaak en in zijn voortreffelijke speciale cata
logus van Frankrijk, die elk jaar verschijnt. Monsieur 
Berck is een wonderlijk man. Enerzijds een winkelier die 
lak heeft aan conventionele wetten van zuivere filatelie en 
het reinste maakwerk als „haute couture" in zijn zaak 
durft te brengen; anderzijds een kundig filatelist, die over 
een schat van dikwijls onvindbaar materiaal blijkt te be
schikken, waarin elke snuffelaar iets van zijn gading kan 
vinden. En welke rechtgeaarde verzamelaar zou niet eens 
de kans willen hebben datgene te vinden waarnaar hij sinds 
jaren tevergeefs zoekt? 

En als hij dan de „sfeer" van die zaak van deze merk
waardige monsieur Berck ook nog even mag proeven, och 
kom, wat maken dan die enkele (zware) franken die hij 
meer betaalde dan hij aanvankelijk van plan was, nog uit? 
De herinneringen aan zijn reisje naar Parijs worden er al
leen plezieriger door! 
Amsterdam, D. DE VRIES 

vervolg 

tentoonstelUngen 
en ruildagen 

M E L U S I N A 
j ^ , EXPOSITION 
ï P j T PHILATELIQUK 
/ " j ^ INTERNATIONALE 
^ ^ l a L U X E M B O U R G 

da 13 *u 21 AVftlL 1963 

LUXEMBURG 
MELUSINA 

Het hierbij afgebeelde gelegenheids-
stempel en de bijzondere stempelvlag 
zullen gebruikt worden tijdens de in
ternationale postzegeltentoonstelling 
MELUSINA, die van 13 tot 21 april, 
onder beschermheerschap van erf-
groothertog Jean, in het duizendjarige 
Luxemburg zal worden gehouden. Er 
verschijnt een serie herdenkingspost

zegels van elf waarden, elk met een 
afbeelding uit een der tien afgelopen 
eeuwen. Van vijf zegels (1 fr., 1,50 fr., 
2.50 fr., 3 fr. en 5 fr. zijn de voorlopi
ge ontwerpen bekend, van vijf andere 
alleen de beschrijving der voorstelling 
en van de elfde (XXste eeuw) nog 
niets. De definitieve waarden en ont
werpen zouden in de loop van deze 
maand gepubliceerd worden. 

De naam van de tentoonstelling is 
afgeleid van Melusine, de gade van 
graaf Siegfried, stichter van Lucilin-
burhuc (Luxemburg of Letzeburg). 
Voor de tentoonstelling zijn drie 
brochures uitgegeven in drie talen, die 
allerlei filatelistische, geschiedkundige 
en praktische aanwijzingen (een 
Luxemburgse franc staat gelijk met 
een Belgische frank) bevatten. Na
mens Nederland heeft in het interna
tionale erecomité zitting de voorzitter 
van de Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen, drs. W. J. Bijle-
veld. A. Boerma. 

UTRECHT 

De VERENIGING NEDERLAND-
ISRAËL PHILATELIE zal ter gelegen
heid van haar tienjarig bestaan en het 
vijftienjarig bestaan van de staat Israël 
(14 mei) op 31 mei, 1 en 2 juni te Utrecht 
een nationale postzegeltentoonstelling 
houden, die de volgende onderdelen zal 
omvatten: 

1. Voorlopers en post in het Heilige Land 
van de vroegste postdata af. 
Turkse periode en Levant-kantoren. 
De perioden: 1914-1918, 1936, 1940-1945, 1948-
1949 en 1956-19S7. 
Het Britse Mandaat van Palestina, waar
onder ook interneringskampen vóór 1948. 
Interim-periode, waaronder ook lokaal-
posten 1948. 
De staat Israël van 1948 af, inclusief post
stukken, enzovoort, in de ruimste zin. 

7. Palestina onder Jordaanse en Egyptische 
bezetting, waaronder ook militaire V.N.-
kantoren. 

8. Godsdienst. 
9. Judaica en 10. Literatuur. 

Aanmeldingen en inlichtingen bij: 
C. L. Bakker, Laan van Meerdervoort 
930, 's-Gravenhage. 

6. 
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Hammarskjoeld'herdenklngszegel 
in drie variëteiten 

De officieel vervaardigde misdruk
ken van de Amerikaanse herdenkings
zegel met de beeltenis van Dag Ham
marskjoeld, in leven secretarisgene
raal van de Verenigde Naties (zie 
bladzijde 485 van het decembernum
mer) komen voor in drie variëteiten, 
terwijl er tevens algemene afwijkingen 
zijn op te merken van de oorspronke
lijke foutdruk: verschoven kopstaande 
gele ondergrond met het waardecijfer 4. 

Neemt men een vel van tweehonderd 
zegels in gedachten voor zich dan 
steekt de gele ondergrond aan de rech
terzijde tien millimeter buiten de zwar
te kaderrand van de zegelbeelden in 
de witte marge uit. Aan de linkerzijde 
van het vel is een witte ondergrond 
van tien millimeter binnen de zwarte 
kaderrand van de zegelbeelden ont
staan. 

De drie variëteiten worden gevormd 
door de twintig randzegels links,. de 
twintig randzegels rechts en de 160 ze
gels van de middenstrook, die we de 
„normale" foutdrukken zouden kunnen 
noemen. Op de twintig randzegels aan 
de rechterzijde van het vel is de on
dergrond tussen de zwarte kaderrand 

■SS*P 

en het V.N.gebouw van het zegelbeeld 
meer wit dan geel, zoals het geval is 
bij de 160 „normale". Op de twintig 
randzegels aan de linkerzijde van het 
vel is de gele ondergrond zo ver naar 
rechts verschoven, dat het V.N.ge
bouw helemaal in het wit is komen te 
staan. De „normale" afwijking komt 
dus acht maal zo vaak voor als één van 
de beide andere variëteiten. 

Het namaken is evenwel niet nauw
keurig gebeurd, want de gele onder
grond, die op de oorspronkelijke fout
druk boven het zegelbeeld uitkwam 
(zie afbeelding op bladzijde 485 van het 
decembernummer) is bij de officiële 
nadruk binnen de zwarte kaderrand 
gebleven, zoals bijgaande afbeeldingen 
duidelijk laten zien. Bovendien komen 
er verschuivingen van de gele onder
grond van links naar rechts, of omge
keerd, voor, zoals eveneens op bijgaan
de afbeeldingen valt af te lezen. 

In het ene geval staat de U van 
UNITED NATIONS geheel buiten de 
verschoven gele ondergrond in het wit, 
terwijl de andere nog helemaal binnen 
het geel valt. 

De ongebruikte zegels kregen wij ter 
inzage van een lezer, die zijn naam 

liever niet genoemd zag, de andere 
stuurde de heer Cornelius S. Muije ons 
toe op een brief uit Cincinnati (Ohio). 

De felle kritiek die de Amerikaanse 
filatelisten op de handelwijze van de 
postadministratie hebben gehad is door 
deze rijkdom aan varianten overgegaan 
in leedvermaak en de publiciteit die 
rondom deze zegels is ontstaan heeft 
haar weerslag gevonden in Amerikaan
se reclamefolders voor het buitenland. 
Wij kregen er een ter inzage, waar
aan wij het volgende ontlenen: 

„Heeft u gelet op de postzegel op 
de envelop? Het is een misdruk 
van de Dag Hammarskjoeldzegel 
van 4 (dollar)cent. Geef hem aan 
een jongere of oudere vriend die 
postzegels verzamelt. Let voortaan 
goed op onze post. Wij zijn er in 
geslaagd een flinke voorraad van 
deze zegels te bemachtigen en zul
len de foutdruk van de Dag Ham
marskjoeldzegel van 4 cent op on
ze toekomstige brieven met aan
biedingen gebruiken zolang de voor
raad strekt. Uw Amerikaanse fout
druk kan $ 35,—  $ 3000,— 
of slechts een paar (dollar) centen 
waard zijn. Om u de waarheid te 
zeggen weten we niet wat de ver
keerd gedrukte „Dag"zegel waard 
is, maar het k\vam ons voor dat 
uw zoon, dochter, neef of nicht deze 
ongewone uitgiften graag in zijn of 
haar verzameling zou willen heb
ben. 
Om in gedachten te houden gedu
rende de maand februari: Een 
misdruk van een postzegel is vaak 
belangwekkend en soms een buiten
kansje voor een filatelist, maar de 
fout van verkeerd bestellen, onvol
doende voorraad, traagheid in het 
tegemoetkomen aan de behoeften 
van de klant, komt een zaak altijd 
duur te staan doordat verkoop en 
winstkansen uw neus voorbijgaan". 

„WATERDICHTE" 
POSTZEGELBOEKJES 

Een nieuwigheid van de Amerikaanse posterijen zijn post
zegelboekjes, die vocht en water kunnen verdragen, waar
door het nagenoeg uitgesloten is dat de zegels aan elkaar 
gaan plakken. De boekjes zijn doorschoten met papier, dat 
met siliconen is behandeld, waardoor het voortijdig vochtig 
worden onmogelijk wordt, zelfs wanneer het boekje nat 
wordt. De vinding is uitgewerkt door het Post Office De
partment (ministerie van Posterijen) en het Bureau of En
graving and Printing (Dienst voor graveren en drukken). 

Het eerste boekje — met zegels van 5 (dollar) cent werd 
op 23 november van het vorig jaar in New York in de ver
koop gebracht. De primeur van de boekjes met de lucht
postzegels van 8 (dollar) cent had de hoofdstad Washing
ton DC (District Columbia) op 5 december 1962. 

Bijgaande afbeelding toont een velletje luchtpostzegels uit 
een boekje met eerstedagafstempeling (FIRST DAY OF IS

SUE). Dit velletje heeft vijf zegelbeelden. De plaats van 
het zesde wordt ingenomen door het opschrift: UW POST
BESTELLER / VERDIENT UW HULP / WEER SCHA
DELIJKE / VOORWERPEN UIT UW / BRIEVEN. 

Het velletje is ongetand, maar wel doorgeperforeerd. Er 
zitten vier verschillende tandingen in: 
twee zegels: links, rechts en onder getand; boven ongetand. 
een zegel: Unks en onder getand; boven en rechts ongetand. 
een zegel: links, rechts en boven getand; onder getand, 
een zegel: links en boven getand, rechts en onder ongetand. 

^ S j t ^ 
fS DEC '■) 
' * 9AM a  A f i  ^ ; 

196:2 /VOURMAI, 

^ " ^ Kf f P HARMFUL 
OBJICISOUTOFVOUR 
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NEDERLAND 
Rubriek-redacteur C. H. W. Heusdens, 

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

ANTIHONGERACTIE -SERIE 
PTT zal op 21 maart in het kader van de antihongeractie 

van de Verenigde Naties twee bijzondere postzegels, zonder 
toeslag, uitgeven in de waarden 12 en 30 cent. Op de zegels — 
ontworpien door Christiaan de Moor, esthetisch adviseur van 
PTT — zijn drie korenaren afgebeeld, met een wereldbol op 
de achtergrond. De plaatsing van de letters van het rand
schrift — Naar een wereld vrij van honger — wijkt op de 
zegels enigszins af van het hierbij afgebeelde ontwerp. De 
zegels worden vervaardigd in rasterdiepdruk. De zegel van 
12 cent is uitgevoerd in de kleuren geel en blauw, die van 
30 cent in geel en rood. 

Technische gegevens: 
zegelgrootte: 
beeldgrootte: 
tanding: 
vellen: 
goraming: 
papier: 
drukkerij: 

36 X 25 m m 
33 X 22 m m 
14 : 12'/< 
10 X 10 = 100 zegels 
normaal 
zonder watermerk 
Joh. Enschedé en Zonen, 
Haarlem. Grafische Inrichting N.V., 

De zegels zullen van 21 maart 1963 tot en met 20 april 
1963 worden verkocht op alle postinrichtingen. Zij blijven 
voor frankering geldig tot en met 31 december 1964. 

ZOMERPOSTZEGELS 1963 

»TANOtaOMOLfM 

NLDL KLAN O 

De Zomerpostzegels, als gebruikelijk in vijf waarden met 
toeslag, zullen op 24 april worden uitgegeven. Op de zegels 
— ontwerpen naar foto's van Cor van Weele te Amsterdam, 
die ook de ontwerpen maakte voor de Zomerpostzegels 1962 — 
zijn vijf verschillende molentypen afgebeeld, die in Neder
land voorkomen. De ontwerper heeft, in samenwerking met 
de drukkerij, ook de tekst en de waarde-aanduiding op de 
zegels verzorgd. De bijgaande afbeeldingen zijn gemaakt 
naar de ontwerpen voor de zegels. 

Waarden, kleuren en voorstellingen: 
4 + 4 cent, blauw, istellingmolen. 
6 + 4 cent, paars, Noordhollandse binnen-

kruier. 
8 + 4 cent, groen, achtkantige Zuidhol

landse poldermolen. 
1 2 + 8 cent, standaardmolen. 
30 + 10 cent, rood, wipwatermolen. 
Technische gegevens: 
zegelgrootte: 
beeldgrootte: 
tanding: 
vellen: 
gomming: 
papier: 

25 X 36 mm 
22 X 33 mm 
12Vi : 14 
10 X 10 = 100 zegels 
normaal 
zonder watermerk 

druktechniek: offset 
drukkerij: Joh. Enschedé 

Grafische 
Haarlem. 

en Zonen, 
Inrichting N.V., 

De opbrengst van de toesjag wordt door de stichting Comité 
voor de Zomerpostzegels uitgekeerd aan landelijke en regio
nale instellingen voor volksgezondheid, maatschappelijk werk 
en culturele doeleinden, die daarmee projecten financieren 
die niet op andere wijze tot stand kunnen komen. 

De zegels zullen van 24 april tot en met 15 juni 1963 op alle 
postinrichtingen worden verkocht. Ze blijven voor frankering 
geldig tot en met 31 december 1964. 

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

(tot 20-12-1948) 

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

De heer Uylen zal zijn rubriek wegens ziekte waar
schijnlijk tot 1 mei niet zelf kunnen verzorgen. 
Correspondentie zal vermoedelijk voor die datum 
niet beantwoord kunnen worden. 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA onder UNTEA 
De tweede oplage van de UNTEA-opdruk-zegels is ver

schenen; tot op heden zijn nog geen opzienbarende afwij
kingen geconstateerd. De „kopie" van de eerste oplage is 
tot dusverre „geslaagd". Het papier van de zegels is spier
wit terwijl de eerste oplage verscheen op zegels die door 
het verblijf in de tropen al iets vergeeld waren. Maar waar
schijnlijk heft de tijd dit verschil op. 

Kopstaande opdruk op de 15 cent is gemeld door de firma 
Manuskowski, 's-Gravenhage. Er zijn honderd exemplaren 
bekend. 

Er is ook een onvolledige opdruk gemeld waarbij de A 
van UNTEA de vorm heeft van een omgekeerde V. 

SURINAME 
De directeur der Posterijen maakt bekend dat met in
gang van zaterdag 19 januari 1963 de gelegenheid wordt 
opengesteld voor verzending per luchtpost van brieven tot 
10 gram alsmede beschreven en onbeschreven briefkaarten 
voor familieleden en relaties in Suriname aan militairen 
in Nederland, op de Nederlandse Antillen en aan boord van 
Nederlandse oorlogsschepen, tegen betaling van een port 
van: 
8 cent voor een brief tot en met 10 gram; 
5 cent voor een beschreven briefkaart en 
3 cent voor een onbeschreven briefkaart. 
De poststukken moeten voorzien zijn van het volledig mi

litair adres, gevolgd door de aanduiding p.a./Napo 5700 
Paramaribo" terwijl aan de ommezijde van de omslag de 
naam en het adres van de afzender vermeld dienen te wor
den. 
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Antihongerserie ^ 
Op 21 maart wordt een serie van twee zegels uitgegeven 

in de waarden 10 en 20 cent in het kader van de wereld
campagne tegen de honger. De zegels zullen verkrijgbaar 
zijn tot en met 20 juni 1963 en houden hun geldigheid als 
frankeerzegels tot en met 31 december 1964. 

23 december 1962  HANNTJT 

2 februari 1963  BRUSSEL 
2, 3 februari 1963  OOSTENDE 

2 februari 1963  BRUSSEL 
9 februari 1963  BRUSSEL 

„Exposition philatélique 
Son CrossCountry Euro
peen". 
„Ornithophilia". 

■ „9de Duivenolympiade". 
„Salon van het Gebouw". 
„De Verenigde postzegel
verzamelaars van Brussel
West". 

BELGIË 
Rubriekredacteur A. Buelens, AAarialei 24, Antwerpen 

NIEUWE UITGIFTEN 

Het Bestuur der Posterijen heeft, op 18 februari 1963, 
een bijzondere postzegel met toeslag van 6 fr. + 3 fr. en 
een blaadje met vier zegels van 3 fr. + 1,50 fr. hetzij 18 fr. 
uitgegeven, ten voordele van het Comité voor het plaat
sen van de Vredesklok in de basiliek van Koekelberg, en 
van verschillende werken met cultureel en vaderlandslie
vend karakter. De afbeelding toont de grote klok die over 
de wereld PAX (Vrede) uitgalmt. 

De tekening, met het oog op de reproduktie door het ge
combineerde diepdruk en heliogravureprocédé, is van 
Lauwers, de gravure (diepdruk) is van Spinoy; het ge
deelte in heliogravure werd door de Etablissementen Mal
vaux verwezenlijkt. 

( , R I > > I i< I I H ^ K I 

■ " r 

H (11 I' I ' 11 s I I \ I * ( \ 

Het drukken van de zegels, in vellen van dertig exem
plaren, in bruin en geel, werd door de Zegeldienst te Meche
len uitgevoerd. De zegels, die op het blaadje voorkomen, 
zijn in blauw en geel gedrukt. 

De zegel van 6 fr. + 3 fr. en het blaadje zullen in alle 
postkantoren van 18 februari tot 30 april 1963 verkocht 
worden. / 

Teneinde de wereld aan te sporen tot eendracht en 
eeuwige uitbanning van oorlogen en gewapende conflic
ten, heeft de Groepering van de Grootste Oorlogsvermink
ten besloten België de „Vredesklok" te schenken, die de 
beiaard van de basiliek van Koekelberg zal opluisteren. 

De „Vredesklok", de grootste in België, zal 2.50 meter 
hoog eij even breed zijn. Zij zal 9.500 kg wegen. Ter ver
gelijking zij vermeld dat de vermaarde Salvatorklok te 
Mechelen 8.884 kg weegt, de klok van de kathedraal te 
Doornik 8.700 kg en die van de kathedraal van Antwer
pen 6.000 kg. 

Gelegenheidsstempels: 
Het aantal gelegenheidsstempels vermindert door nieu

we administratieve maatregelen die de verenigingen ver
plichten voor een tamelijk groot bedrag postzegels te ko
pen aan de bijzondere postburelen die zij aangevraagd heb
ben. 

De Dag van de Postzegel zal gehouden worden op 7 april. 
Veiling BurruscoIIectie 

Willy Balasse bracht begin maart te Brussel onder de 
hamer het deel België van de beroemde verzameling Bur
rus. In april en juni zullen de delen Spanje en Portugal 
van deze zelfde verzameling ook te Brussel verkaveld wor
den. 

SPEL VAN VERGISSINGEN 
Een verklaring van welingelichte Belgische zijde voor 

de verwisseling van het monogram van koningin Louiza
Maria — ML in kapitale Romeinse letters in plaats van 
een Gothische letter L — op de Belgische zegel van 40 + 10 
centimes (afbeeldingen in het januarinummer op bladzij
de 15), is de volgende: De officiële aankondiging doelde op 
de zegel met het monogram in Gothische letter, maar deze 
richtlijn is verkeerd doorgegeven en er werd opdracht ge
geven een cilinder te maken met het monogram ML. Deze 
vergissing werd ontdekt bij, het controleren van de proeven. 
Er werd opdracht. gegeven een nieuwe cilinder te maken 
met het juiste Lmonogram. De afgekeurde cilinder werd 
evenwel per ongeluk toch gebruikt voor het drukken van 
een proefoplage, die was bestemd voor de voorverkoop in 
Brussel. De fout werd wel ontdekt, maar toen waren er 
al meer dan 24.000 exemplaren verkocht. Aanvankelijk werd 
opdracht gegeven alleen de cilinder met het goede Lmo
nogram te gebruiken, maar een paar dagen later kwam 
de tegenorder om de zegels met het MLmonogram te her
drukken. Deze zegels werden aan vele — maar niet aan 
alle — postkantoren verstrekt. En de verzamelaars maar 
meehollen van het kastje naar de muur. 

SUIDAFRIKA 
Rubriekredacteur Dr. F. G. E. Nilant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, SuidAfrika 

«fi>i,BLiikvA>.sUIDAFRiKA 

■ REPUBLIC OF ' 

Kirstenbosch: Op 14 Maart het 'n seël verskyn om die 
vyftigjarige bestaan van die Nasionale Botaniese Tuine van 
SuidAfrika te Kirstenbosch, naby Kaapstad, te gedenk. Die 
seël vertoon 'n prentj ie van die uitgestrekte grasperke en 
tuine met proteas op Kirstenbosch, met die welbe
kende bergtop, die „Kasteelrots", op die agtergrond. Die 
tuine lê aan die agterkant van Tafelberg, waarvan Kasteel
rots 'n deel vorm. Een van die paaie waarlangs Tafelberg 
beklim kan word, gaan langs hierdie helling. 

In die onderste deel van die ontwerp is 'n tekening van 
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die beroemde rooi disa — Disa Uniflora — wat een van die 
bekendste orgideë in Suid-Afrika is. Die afmeting van die 
seëls is 24,2 x 40.5 mm. Die seëls is horisontaal in veile 
van 100 seëls elk gedruk. 

Van al die wereld se vernaamste botaniese tuine is Kir
stenbosch die enigste wat uitsluitlik aan die inheemse plan-
tesoorte van sy eie land gewy word. Inligtings insake hier-
die Suid-Afrikaanse instelling van 1.200 akker, kan by die 
Botaniese Vereniging van Suid-Afrika, Nuwelands, Kaap
stad, verkry word. 

„Flora '63" 
Van 14 tot 21 Maart 1963 is in Kaapstad 'n posseëluitstal-

ling gehou, die „Flora '63". Op hierdie tentoonstelling was 
'n spesiale poskantoor gevestig, wat 'n gedenkdatumstem-
pel met 'n toepaslike ontwerp daarop gegraveer gebruik 
het. Deur die organiseerders van die „Flora '63" posseël-
uitstalling is ook 'n besondere gedenkkoevert uitgegee vir 
hierdie geleentheid. Hierdie koeverte is grotendeels as eer-
stedag-koeverte gebruik. 

Moontlike foutjies in hierdie seëls en die silindernommers 
sal later aangedui word. 

R.S.A. Die Suid-Afrikaanse navorsingskip R.S.A. het ein
de Desember weer vanuit Kaapstad na die Suid-Afrikaanse 
poolbasis vertrek, 'n Hele aantal briewe, waarvan 'n groot 
aantal vir die versamelaars, is weer saamgestuur. Verwag 
word dat die skip drie weke by die basis sal bly en daarna 
die terugtog sal aanvaar. Die briewe sal weer met die ge
wone poolbasisstempel S.A.N.A.E., afgestempel word. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 
Rubriekredacteur: 

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

DOELSTELLING 
De doelstelling van de postzegeluitgiften van de V.N. is 

zonder meer het verspreiden van inlichtingen over de Or
ganisatie der Verenigde Naties, alsmede over de aan haar 
ontsproten speciale instellingen, over de verrichtingen in 
het verleden, de huidige activiteiten en de toekomstplannen. 
De taken dezer instellingen zijn te omvangrijk om spoedige 
en daarenboven opmerkelijke resultaten te verwachten. 

De „koersende zegels" — zegels die betrekking hebben 
op de organisatie van de Verenigde Naties in haar geheel 
en niet op de gespecialiseerde instellingen daarvan — zijn 
tot heden zeventien gewone zegels in getal en zeven lucht
postzegels, alsmede zeven herdenkingszegels en twee blok
ken. 

De „speciale postzegels" vestigen onder meer, de aan
dacht op de acties ten bate van hulpelozen, vluchtelingen 
en kinderen (onder andere nrs. 15 en 16 „Refugee", nrs. 
72 en 73 „World Refugee Year 1959", nr. 8 UNICEF., nrs. 
93, 94 en 95 „15th anniversary of the UNICEF"), op de 
programma's voor technische hulp aan ontwikkelingsgebie
den, (nrs. 76 en 77, 80 en 81, 89 en 90, 91 en 92), op de activi
teiten van de Internationale Arbeids-Organisatie (nrs. 25 en 
26) en dan op de inspanningen van de Voedsel- en Land
bouworganisatie tot verbetering van de voedselproduktie 
en de landbouwmethoden (nrs. 23 en 24). 

Ook vestigen zij de aandacht op de Internationale Bur-
gerluchtvaart-organisatie, (nrs. 31 en 32), op het streven 
van de Organisatie voor Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuur om analfabetisme en onwetendheid uit te bannen 
(nrs. 33 en 34). 

Andere postzegels symboliseren de idealen, welke de 
V.N., alsook haar gespecialiseerde onderdelen, bewegen 
bij haar werkzaamheden voor wereldvrede, het bevorderen 
van sociale vooruitgang en betere levensstandaard in gro
tere vrijheid, alsmede bij haar pogingen om de goede ver
standhouding tussen de naties te bevorderen. 

Postzegels mogen dan klein zijn, hun formaat verhindert 
volstrekt niet, dat zij dienstbaar zijn aan een nuttig doel 
als typen van internationale koeriers, die belangrijke bood
schappen over vele essentiële taken tot vredesopbouw over
brengen. 

De zegels van de V.N. worden uitgegeven door de United 
Nations Postal Administration (UNPA). 

Hieronder volgt een volledige lijst van alle tot heden uit
gekomen postzegels. 

1/2, koe r sende zegels „Peoples of ttie World" . 
3/4, ,, ,, U .N . -Headqua r t e r s . 
5/6/7, „ „ UNO-flag. 
9/10 ,, „ „Peace , Jus t i ce and Secur i ty" . 
11, „ „ „World U n i t y " . 
62/3. „ „ e m b l e m of the UNO 
88, ,, „ flags „ T o un i t e o u r s t r eng th" . 
100/1/2/3 ,, ,, U N O - e m t l e e m m e t band, w a a r o p de s p r e u k 
,,To l ive toge the r in UNO-vlag, were ldbol , w a a r b o v e n twee h a n -
peace w i t h one a n o - den en were ldbo l w a a r b o v e n UNO-embleem. 
t h e r " 
8, K indernoodfonds (UNICEF). 
93/4/5, idem, vijf t iende v e r j a a r d a g . 
12, 19/20, 27/8, 44/5, 52/3, 60/1, Dag v a n de V.N. (UNDAY). 
13/4, 21/2, 29/30, 38/9, 46/7, 54/5, 64/5, Dag v a n de Menseli jke Rech ten 
(H.R.). 
15/6, Vluch te l ingen (Refugee). 
17/8, Universe le Post Unie (UPU). 
23/4, Voedsel - en Landbouw-Organ i s a t i e (FAO). 
25/6, I n t e rna t i ona l e Arbe ids -Organ isa t i e (ILO). 
31'2, I n t e rna t i ona l e B u r g e r l u c h t v a a r t - O r g a n i s a t i e (ICAO). 
33/4, Organ isa t i e van de V.N. voor opvoeding , w e t e n s c h a p en cul 
t u u r (UNESCO) 
40/1, I n t e rna t i ona l e Te lecommunica t i e Unie (ITU). 
42/3, Were ld Gezondhe ids -Organ isa t i e (WHO) 
48/9, Were ld Meteorologische Organ isa t i e (WMO). 
50/1, Hu lps t r i j dk rach ten van de V.N. (UNEF). 
56/7, K e r n e n e r g i e 
58/9, Cen t ra l Hall , London. 
66/7, F lushing , New York. 
68/9, Economische Commissie voor Eu ropa (E.C.E.). 
70/1, Raad voor Voogdij. 
72/3, Were ldv luch te l ingen jaa r 1959/1960. (Refugee Year) . 
74/5 Pa la i s de Chaillot, Par i js . 
76/7 Economische Commiss ie voor Azie en h e t Ver re Oosten (ECAFE). 
78/9. Were ld Bosbouw Congres t e Sea t t l e . 
80/1, I n t e rna t i ona l e B a n k voor Hers te l en Ontwikke l ing (IBRD). 
35/6/7, T iende ve r j aa rdag V.N. (^ blok). 
82/3, Vijft iende ve r j aa rdag V.N. (+ blok) . 
84/5, I n t e r n a t i o n a a l Gerechtshof 
86/7, I n t e r n a t i o n a a l Mone ta i r Fonds (I.M.F.). 
89/90, Economische Commiss ie voor La t i jns -Amer ika . 
91/2, Economische Commissie voor Afr ika . 
96/7, T e g e m o e t k o m i n g in behu iz ing en gemeenschap . 
98/9, De were ld tegen de ma la r i a . 
104/5, In m e m o r i a m D.ig H a m m a r s k j o e l d . 
106/7, Ope ra t i e van de V.N. in Congo. 
108/9, Vreedzaam g e b r u i k v a n h e t l u c h t r u i m . 

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

NEDERLAND: In deze barre winter zijn er vele nood-
en ijsvluchten gemaakt. Zoals gebruikelijk van Leeuwarden 
naar de Waddeneilanden vice versa, doch gegevens hierover 
mocht ik niet ontvangen. In de „Aero-Philatelist", het of
ficiële orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Aero-
philatelisten „De Vliegende Hollander" vond ik een nood-
vlucht vermeld. Op 22 januari 1963 werd het zuidelijke ge
deelte van de Biesbosch per helikopter bevoorraad. Deze 
helikopter H 8 van de Koninklijke Luchtmacht vervoerde 
ook post. Opgestegen werd van het vliegveld Ypenburg 
(Z.H.) en de landing geschiedde op een terrein nabij de 
jachthaven van Drimmelen. Vandaar uit werden op die dag 
een tiental vluchten gemaakt naar een aantal polders in 
de Biesbosch: de Annapolder, polder Middel veld, de Plomp 
en Kwestieus. In totaal werd er twintig kg post vervoerd. 

NEDERLANDSE ANTILLEN: In vervolg op mijn mede
deling in het februarinummer kan ik melden dat voor de 
post van San Juan en Christiansted hetzelfde type stempel 
gebruikt is, doch met aangepast plaatsstempel. San Juan 
stempelde in wijnrood af, Christiansted in blauw. De post 
uit deze laatste stad is te St. Maarten op 19.12.1962 afge
stempeld, terwijl vreemd genoeg die van San Juan op 
18.12.1962 werd gedateerd. 
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60 i 

9 FEERERO I9U 

ARGENTINIË: Ter gelegenheid van het wereldkampioen
schap zweefvliegen waaraan ook enkele Nederlandse pilo
ten deelnemen, zijn twee zegels uitgegeven in de waarden 
5.60 Peso en 11 Peso. De stukken werden op de eerste dag 
van uitgifte afgestempeld met een speciaal stempel zoals 
hierbij is afgebeeld. 

DENEMARKEN: Op 16 januari 1963 maakte de S.A.S. 
een eerste nachtvlucht met postvervoer tussen Kopenhagen 
en Aarhus, vice versa. De stukken dragen geen speciaal 
stempel, doch wel een aankomststempel. 

LUXEMBURG: De nieuwe luchtvaartmaatschappij KAR
AIR opende op 3.11.1962 haar lijn LuxemburgSanta Cruz 
de Tenerife op de Kanarische Eilanden; de vervoerde post 
werd voorzien van het hierbij afgebeelde speciale stempel. 
Aankomststempel 3.11.1962. 

^ 31182 ''Z 
2S««ifimP8si«^ 

'■e 

PORTUGAL: Op 7 december 1962 opende de Portugese 
luchtvaartmaatschappij TAP haar dienst van Lissabon naar 
Santa Maria. 

Voor de verschillende trajecten werd een uniform stem
pel gebruikt zoals hierbij is afgebeeld. Ook voor de vlucht 
op 17.1.1963 van dezelfde maatschappij van Lissabon naar 
Frankfurt werd een stempel van hetzelfde type gebruikt. 
De Duitse posterijen gebruikten voor de terugvlucht op de 
post een rondstempel met als tekst: Frankfurt am Main 
Flughafen / 17.63 / TAP / ERÖFFNUNGSFLUG / FRANK
FURT—LISSABON. 

^% 

' fïiü^ 

ZWITSERLAND: In vervolg op de mededeling in het 
januarinummer blijkt dat op 22.11.1962 een dergelijk Pro
dukt is gemaakt, nu voor de KLMvlucht ZürichKano, waar
bij wederom een privéstempel is gemaakt (zie afbeelding). 
Van beide vluchten, naar, Casablanca en naar Kano bestaat 
post uit Liechtenstein welke voorzien is van het Zwitserse 
privéstempel. 

TENTOONSTELLINGEN: Op de jaarvergadering van 
„De Vliegende Hollander" op 17.2.1963 te Eindhoven werd 
een zeer geslaagde tentoonstelling gehouden. Deze tentoon
stelling is druk bezocht; er waren zelfs bezoekers uit België, 
Zwitserland, het Rijnland en Berlijn. Er werden twee eer
ste prijzen uitgereikt: aan W. Baron Six van Oterleek voor 
zijn verzameling ongeluksvluchten en aan uw redacteur voor 
Pioniersvluchten tot 1921. De derde prijs werd gegeven 
aan de bekende Noorse luchtpostverzameling van C. J. M. 
M. van der Zijden en de vierde prijs aan de helikopterpost
verzameling van J. C. Baier. 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.H. 

GRAND PRIX voor postwaardestukken 
Op de Balpextentoonstelling, die van 1416 september 

1962 te Baltimore (U.S.A.) gehouden werd, won Marcus 
White, een verzamelaar van 85 jaar, de Grand Prix (Be
ker van de gouverneur) met een inzending postwaardestuk
ken (proeven, essays en specimen) van GrootBrittannië 
en de Verenigde Staten. Eerder was deze eer in 1940 in 
Buffalo aan L. H. Barkhausen te beurt gevallen met een 
inzending postwaardestukken van de U.S.A. De collectie 
Barkhausen is enkele jaren geleden geveild, waarbij zeer 
hoge prijzen werden besteed. Wij menen dat het in Europa 
nog nooit is voorgekomen dat aan een inzending postwaar
destukken op een tentoonstelling een dergelijke onderschei
ding is verleend. Het is er al moeilijk om „goud" in de 
klasse postwaardestukken te bemachtigen. . . . 

NederlandsIndië. In „Die Ganzsache" van november/de
cember 1962 is het artikel van E. J. P. Mulders over de 
Enveloppen van het Landbouwcongres in Surabaya in 
1878, dat in „De Postzak" verscheen, geheel in vertaling 
opgenomen. De auteur heeft over Moqette intussen nog 
meer gegevens gevonden, waarover hij een publikatie voor
bereidt. 
Brazilië. De heer Filet zond een van de tien gevouwen 
kaarten, zoals die omstreeks Kerstmis worden uitgegeven. 
Aan de binnenzijde verschillende reprodukties met kerst
en nieuwjaarsmotieven van kunstschilders. De waarde
stempel, vorig jaar Cr. 10, is thans Cr. 15, Madonna met 
kind, blauwgroen. 
Bulgarqe. In „Die Ganzsache" en „l'Entier Postal" ver
schijnen geregeld opgaven van nieuwe uitgiften in Bulga
rije, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije en de Sovjet
unie. Om plaatsruimte te winnen vermelden wij deze nieuw
tjes niet in onze rubriek, doch verwijzen verzamelaars van 
deze landen naar genoemde publikaties. 
Denemarken. Envelop 30 ö., cijfer, rood, met ovale lumi
nescerende strook. Oplagecijfer nr. 81  Postblad 30 ö. Ko
ning, met luminescerende strook. Nr. 113  Briefkaart 20 + 
20 ö.. Koning, bruin, idem 35 ö. en 35 + 35 ö. Koning, grijs
groen, met luminescerende strook, alle met Nr. 202  Voor 
de Gezondheidsdienst verscheen een dienstpostblad van 
30 ö.. Koning, rood, wit papier zonder luminescerende 
strook, Nr. 163. 
Duitsland (West). De Bondsdrukkerij streeft ernaar de 
briefkaarten op een zo wit mogelijk karton te drukken. De 
laatste tijd verschijnen de briefkaarten echter op roomkleu
rig karton in lichtere en donkerder tinten. Dit geldt zowel 
voor de kaarten met als zonder luminescei^nde strook. 
Briefkaart 20 + 20 pfg., Bach, rood. Tekst nu in Grotesk 
(vroeger Antiqua). Afzender met „Postleitzahl" vóór de 
derde regel en „Strasse und Hausnummer oder Postfach" 
onder de vierde regel. 
Met 1 januari is het porto verhoogd: briefkaarten in plaat
selijk verkeer kwamen van 8 op 10 pfg., voor binnenlands 
verkeer van 10 op 15 pfg. Nieuwe uitgiften zijn dus te ver
wachten. 
Duitsland (Oost). De binnenlandse briefkaarten kregen ook 
Franse tekst (als bij de briefkaarten voor het buitenland). 
Dit werd gedaan omdat met enkele staten een afspraak 
over het gebruik van binnenlandse tarieven getroffen werd. 
Het geldt voor het verkeer met Albanië, Bulgarije, China, 
Hongarije, Mongolië, NoordKorea, NoordVietnam, Polen, 
Roemenië, Tsjechoslowakije en de SovjetUnie. 
Israël. In „Die Ganzsache" wordt een catalogisering gege
ven van stukken uitgegeven voor de civiele bevolking in het 
mandaatgebied Palestina (1942—1945) en voor de koopvaar
dij en de Palestinapolitie, met de opdrukken MN en PP. 
Oostenrijk. De briefkaart 1 sh., Mariazeil, bruin, verscheen 
met 27 afbeeldingen, serie 74. 
Portugal. Met Kerstmis verschenen acht briefkaarten, type 
postiljon, esc. 1.20 bruinolijf, nrs. 230—237. 
U.S.A. In december 1962 maakten we melding van vooraf
gestempelde briefkaarten van 4 c, Lincoln, lila. Nu we de 
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stukken zelf onder ogen kregen blijkt dat de drie horizon
tale lijnen niet, zoals eerst in de bedoeling heeft gelegen, 
in zwart, doch in lila zijn uitgevoerd. Er is dus maar één 
drukgang geweest. Eerstedagafstempeling: Springfield, 
111. 19111962. Ook een antwoordkaart is verschenen, ver
kregen door samenhang van twee enkele briefkaarten, beide 
voorzien van de drie horizontale lijnen. 
Verder verschenen: Envelop 4 c, lila, met bij stempeling 
van U.S. POSTAGE 1 cent in groen (zie afbeeldingen). Deze 
„revalued" enveloppen schijnen schaars te zijn. Envelop 5 c, 
blauw. Eerstedagafstempeling Springfield, 111. 19111962 
Luchtpostenvelop Air Mail U.S. 8 c, vliegtuig, rood. Eerste
dagafstempeling: Chantilly, Va., 17111962. 

AËROGRAMMEN 
Denemarken. 60 ö.. Koning, blauw, met luminescerende 
strook, Nr. 22. 
Macao. 26 aves, Seminariekerk, bruinoranje en zwart. 
Mozambique. 1,20, Kerk van Quelimane, olijf  2.50, Kerk 
van Tete, blauwgrijs en 3,50 esc. Kerk van Miruro, roze. 
Aan de achterzijde bedrukt met afbeeldingen respectieve
lijk suikerrietplantage, tabaksplantage, kokosnoot. 
Timor. 1,50 esc, Centro de Saude de Dili, blauw en zwart 
3 esc. Monumento a nossa Senhora en Dili, oranje en 
zwart  4,50 esc. Colegio Liceu „Dr. Vieira Machado", 
donkeroranje en zwart. Achterzijde met afbeelding. 
SingaporeMalaya. 30 c. tanker, lila en roodbruin. Nieuwe 
tekstopmaak. Blauwlichtgrijs papier. 
ZuidAfrika. 5 c, straalvliegtuig in rechthoek, links boven 
bloeiende protea, blauw en oranje. 

oude vorm kunnen voorkomen. Te AmsterdamC.S., 'sGra
venhage, GroningenStation, HaarlemStation, Rotterdam en 
UtrechtStation kunnen massazendingen ook worden voor
zien van de zogenaamde „roodfrankering" en deze blijft 
voorlopig nog met de oude stempeUcoppen werken (datum
stempel links en waardestempelvlag rechts). Op spitsuren 
zullen deze stempelkoppen nu ook wel eens met een ge
wone stempelvlag voor het gebruik op gefrankeerde stukken 
of dienstbrieven worden gebruikt. 

Met ingang van 21 februari 1963 werd te Amsterdam een 
nieuwe stempelvlag in gebruik genomen met de tekst: „wordt 
lid van/„De HoUandsche/Molen"/Amsterdam/40 jaar molen
behoud" (afbeelding). 

, , 7 w s r d r l i d m a n ['^■f.RQa 
»Kr DE HOLlANDSOIt (J" ^ ^ 
SlV* MOLEN' r ~ .P 
^ Amsterdam <2! " " " * 

40 lAAR MOIINBEHOUD L 

Typenraderstempels 
Wij danken de heer B. Wietsma te Beverwijk voor zijn 

bericht, dat het postagentschap HeemskerkEuropaplein eni
ge tijd foutieve aantekenstrookjes met de naam Europapein 
(zonder 1) heeft gebruikt. De stempelafdrukken bevatten 
wel de juiste naam. 
1.2.1963 Gevestigd postagentschap Hoensbroek Treebeek

Olmstraat 
4.2.1963 Gevestigd bijpostkantoor 'sGravenhagePrinses 

Beatrixlaan 
16.2.1963 Hulppostkantoor Kantens werd poststation. 

Veldpost 
Enkele lezers van het in het vorige nummer verschenen 

artikel over de veldpost meldden ons nog stempel nummer 
35, hetgeen niet in dit artikel werd genoemd. Volledigheids
halve kunnen wij derhalve nog aan genoemd artikel toe
voegen, dat dit stempel vrijwel permanent in gebruik is op 
het hoofdveldpostkantoor te Utrecht. 

STEMPELS BRIEF UIT LONDEN 
Rubriekredacteur Drs. A. M . A. van der Willigen 

Laan van Poot 194, 'sGravenhage 

Gelegenheidsstempels 
Op 16 en 17 februari 1963 hield de Nederlandse Philate

listische Vereniging „De Verzamelaar" te Bussum in café
restaurant „De Harmonie" te Bussum een postzegelten
toonstelling en ruilbeurs. De m een speciale brievenbus, 
aanwezig in dit café, geposte correspondentie werd voor
zien van het hierbij afgebeelde bijzondere poststempel. 

NEGENCc LUST = UM ^ ^ ^ ^ ^ 
S S R ROTTERDAM , ß i i ß J 
1  8 MAART 1963 , ESä \ 

Machinestempels 
Ter gelegenheid van het negende lustrum van een Rot

terdamse studentenvereniging werd van 14 februari tot en 
met 7 maart de hierbij afgebeelde stempelvlag in één der 
Rotterdamse stempelmachines gebruikt. 

Nu op alle postkantoren, waar stempelmachines worden 
gebruikt, de omzetting naar: stempelvlag links en datum
stempel rechts is voltooid, is het wellicht goed erop te wij
zen, dat van enkele kantoren, waar meer dan één machine 
wordt gebruikt, toch nog wel af en toe afdrukken in de 

NIEUWE UITGIFTEN 
De bijzondere emissies, die dit jaar in omloop gebracht 

worden, zijn vijf verschillende series, waarvan er alleen 
al in de maand mei drie verschijnen. De voor Grdot
Brittannië lange lijst ziet er als volgt uit: 
21 maart  Antihongercampagne, waarden van 2V2d., en 

1/3 d., 
7 mei  Herdenking van het eeuwfeest van de Parij se 

Postconferentie, een waarde van 6d., 
16 mei  Nationale Week der Natuur, waarden 3d. en 

4V2d., 
31 mei  Internationale Reddingsboot Conferentie in 

Edinburgh, waarden 2V2d., 4d. en 1/6 d., 
15 augustus  Rode Kruisserie, waarden 3d., 1/3 d. en l/6d. 

Verscheidene verzamelaars zien in deze ongebruikelijke 
grote hoeveelheid een voorloper van GrootBrittannië's toe
treding tot de Europese Economische Gemeenschap, om ook 
op postzegelgebied gelijke tred te kunnen houden met de 
stroom van nieuwe uitgiften, die de toekomstige partners op 
het vasteland jaarlijks laten verschijnen. De pessimisten, die 
ook in dit land voorkomen, hebben de tijdelijke mislukking 
van de Brusselse onderhandelingen aangegrepen als argu
ment om enkele voorgenomen emissies maar niet uit te ge
ven! 

Op alle zegels zal naast het portret van de Koningin een 
voor de gelegenheid toepasselijk beeld worden afgedrukt. 
Als druk is gekozen meerkleurige rotogravure. Het for
maat zal het dubbele bedragen van de gewone zegels en 
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gelijk zijn aan dat van de vroegere bijzondere series. In 
de gebieden, waar bijzondere stempelmachines in gebruik 
zijn, zullen de zegels met fosforlijnen in omloop gebracht 
worden. 

Nieuwe drukker voor de hoge waarden 
Voor het eerst na 1930 zal Bradbury, Wilkinson & Co. 

Ltd., weer Britse postzegels gaan drukken en wel de hoge 
waarden der koerserende serie, de 2/6d., 5/-, 10/- en £ 1. 
Om deze zegels te onderscheiden van die door Thomas 
De La Rue gedrukt, zullen de vellen plaatnummers dragen. 
Tekening, papier, watermerk enzovoort blijven gelijk. 

Nieuws van Tristan da Cunha 
W2tnneer de bewoners van Tristan da Cunha tegen de zo

mer met het Nederlandse s.s. „Boissevain" naar hun eiland 
terugkeren, zullen ze gebruik kunnen maken van speciale 
postzegels, namelijk dertien zegels van St. Helena met op
druk „Tristan da Cunha Re-settlement, 1963". Het is nog 
niet bekend of de vroegere postzegels van het eiland zul
len terugkeren, aangezien de voorraden die tijdens de 
ramp op het eiland in Londen aanwezig waren, vernietigd 
werden. 

De eerste regionale zegels met fosforlgnen 
De regionale zegels voor Schotland, 3d., 6d., en l/3d., 

zijn nu in het postdistrict Glasgow met fosforlijnen versche
nen, daar in Glasgow een opzetmachine is geplaatst, die op 
deze lijnen reageert bij het stempelen. 
Londen, maart 1963, CHRISTIAN HOUSTON 

Rubriek-redacteur H. L. J. Weidema,, 

Jan Vethstraat 9, Arnhem 

In zijn eerste hoofdartikel in 1963 in Der Sanunler Dienst 
haakt Pierre Seguy in op de besluiten van de FIP op het 
laatste congres in Praag. De acht punten tegen de schade
lijke uitgiften zijn reeds overbekend (en bekritiseerd). Min
der bekend is een FlP-besluit met betrekking tot de zoge
naamde internationale uitgiften, als Vluchtelingenhulp, An
timalaria en Antihongeractie. De met algemene stemmen 
aangenomen resolutie luidde: „Ondanks de door de Wereld
gezondheidsorganisatie gegeven verzekering, dat de ten 
bate van <leze organisatie uitgegeven zegels rechtvaardig 
verdeeld zouden worden, hebben dertien van de negentig 
landen zegels uitgegeven, waarvan de verkoopvoorwaarden 
als ongeoorloofd beschouwd moeten worden". Daar con
trole op deze emissies onmogelijk blijkt te zijn, verklaart 
de FIP zich tegen deze internationale uitgiften, hoewel zij 
het menslievende doel ervan erkent. 

Voor de Antihongerzegels zijn voorbereidingen getroffen, 
maar nu is reeds zeker, dat ook hier weer gewetenloze post-
administraties en handelaren zich zullen verrijken aan de 
nood van de mensheid. Ook de UPU heeft reeds zijn bezwa
ren kenbaar gemaakt. Voorgesteld wordt deze uitgiften 
slechts met langdurige tijdsintervallen en onder controle 
van de UPU het licht te laten zien. 

In de eerste drie nummers van hetzelfde blad vervolgt 
H. E. Vesper zijn reeds in 1962 begonnen artikel over de 
zegels tijdens de Suez-crisis in 1956. Aan de hand van post
stukken en andere documenten behandelt hij nu de veldpos
ten van Groot-Brittannië, Frankrijk en Israël. 

E. Frenge vertelt de geschiedenis van de evacuatie van 
de postkantoren bij de Duitse westgrens (voornamelijk het 
Saar-gebied), bij het begin van de laatste wereldoorlog op 
3 september 1939. 

Interessant is, wat O. Wilke meedeelt over de geschie
denis van de tot op heden bekend zijnde exemplaren Michel 
nummer 464 F. van Duitsland. Het gaat hier om de Not-
hilfe-opdrukken van 1932. Bij de zegel van 12 + 3 Rpf zijn 
tot dusver zeven foutdrukken gevonden, waar Rdf in plaats 
van Rpf staat. De geschiedenis van deze zeven stuks is te
rug te voeren tot de aankoop op een drietal postkantoren 
te Leipzig. De schrijver zou gaarne vernemen of er nog 
meer exemplaren bekend zijn- (misschien in Nederland?) 
Adres p/a Der Sammler Dienst, Postfach 683, 8630 Coburg 
(Bayern). 

F. Biesecke brengt de Post Office-zegels van Mauritius 
weer eens voor het voetlicht. Hij geeft een overzicht van 
de eigenaars van alle 25 zegels (dertien van 1 Penny en 
twaalf van 2 Pence) gedurende het tijdvak 1847—1920. He
laas ontbreken de gegevens van na 1920 en het zou interes
sant zijn te weten, wat er in de laatste vier decennia met 
deze zegels gebeurd is. 

Het Italiaanse blad II CoUezionista bevat in het januari
nummer een pagina gewijd aan Koningin Wilhelmina, ge
titeld „Gugliemina d'Orange, Regina d'Olanda". Bespro
ken worden alle met haar beeltenis uitgegeven zegels; af
gebeeld zijn een zegel van de eerste en van de laatste emis
sie, een 3 cent hangend haar en een 20 cent gouden rege
ringsjubileum. 

In het januarinummer van een ander Italiaans blad. Il 
Bolletino Filatelico, treffen we ook iets Nederlands aan. 
Het blijkt, dat de Nederlandse Ruimtevaart Stichting ook 
in het afgelopen jaar raketvluchten georganiseerd heeft, 
ditmaal niet in Nederland, maar in Luxemburg. „Poststuk
ken", waarvan de postzegel het enige echte is, en blokken 
van vignetten, versierd met de handtekening van de orga
nisator, moeten onwetende verzamelaars weer geld uit de 
zak kloppen. Andere bladen hebben waarschijnlijk de be
doeling van de zaak wel door en reppen er niet over; al
leen dit Italiaanse blad werkt aan de verspreiding van deze 
rommel mee. 

In de Schweizer Brietmarken Zeitung van januari schrijft 
F. Matz over „Seepost-Schiffspost". Voor dit verzamelge-
bied bestaat blijkbaar ook animo in dit niet aan de zee 
gelegen land, alsi men de „Sees" even buiten beschouwing 
laat. 

De ook in ons land bekende Belgische filatelist R. van 
Rompay, schrijft over de Rode Kruls-emissies van Letland. 
Dit zijn de bekende vierkante zegels, gedrukt op de ach
terzijde van halfgedrukte bankbiljetten van 5 en 10 roebel, 
en van 10 Mark. Vier waarden, 20, 40, 50 Kopeken en 1 
Roebel werden gedrukt in vellen van 104 (8 x 13) stuks 
en verschenen op 18 augustus 1920. 

Op 12 mei 1921 werden deze zegels opnieuw uitgegeven, 
overgedrukt met de nieuwe waarde 2 Roebel. De overge-
drukte zegels op 5 Roebel-biljetten zijn echter nooit op een 
postkantoor verkocht, maar werden door het Rode Kruis 
gedistribueerd. Van de zegels op 10 Mark-biljetten werd 
eveneens het leeuwedeel (ongeveer 45.000 series) ter beschik
king van het Rode Kruis gesteld. De overige 7.000 series 
werden wel aan de postkantoren verstrekt, maar waren daar 
na één dag reeds uitverkocht. 

In Sanders Philatelic Journal van februari belicht Eric 
Glasgow in „Background to Basutoland" de historie van 
een van de twee Britse enclaves in Zuid-Afrika (Swaziland 
is het andere). Het gebied is 11.716 vierkante mijlen (onge
veer 30.000 km^) groot en telt 630.000, voornamelijk zwarte, 
bewoners. Om niet door het omringende Oranje Vrijstaat 
opgeslokt te worden, zochten zij bescherming bij de Britten 
en zo werd het land een Brits protectoraat. Het is 
dit ook gebleven na de vorming van de Unie van 
Zuid-Afrika. De postale geschiedenis uit de vorige en het 
begin van deze eeuw is enigszins duister. Veel brieven 
werden er in ieder geval niet geschreven, maar toch zijn 
er brieven bekend met zegels van Oranje Vrijstaat en van 
Transvaal. Waarschijnlijk werden deze brieven eerst over 
de grens gebracht en daarna gepost. In 1933 kwamen de 
eerste zegels voor Basutoland uit, in de volgende dertig 
jaar door meer, meest fraaie zegels gevolgd. In 1968 wordt 
een serie verwacht ter gelegenheid van de herdenking van 
het honderdjarige Britse protectoraat. 
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MAAND 

Redacteur J. Th. A. Friesen, 

Händelstraat 73 II  Hengelo  Tel. 7377 

HONGARIJE 
52'63. Europese kampioenschappen schaatsen. 

20 f. Sprong schaatsenrijdster. 
40 f. Sprong schaatsenrijder. 
60 f. Schaatspaar. 
I,— F. Paar bij ijsdansen. 
1,40 F. Mannelijke deelnemer. 
2,— F. Sprong van deelneemster. 
3,— F. Paar bij schoonrijden. 

Ook blokje van 10 F. met schaatsenrijdster. 
Alle zegels en blokje getand en ongetand. 

T i v c £ i i K A P A T ( « c £ a t 6 p f t 

Pt 
'MAGYAR POSTA MAGYAR POSTA 

VERENIGDE NATIES 
23 3  '63. Antihongeractie. 

5 e. groen en geel; 11 c. kastanjebruin en geel. Koren
aren en V.N.embleem. 

9 fr 19 MACIONES UNIOAS 

FHEmOMl FKOIVI HUTfCiER 

Europa 
ALBANIË 

22'63. Twintigste verjaardag slag bij Stalingrad. 
7 1. Kaart van gebied, oprukkende tanks en rode vlag, 
8 1. Vechtende troepen en portret Stalin. 

203'63. Twintig jaar staatsveiligheidsdienst. 
zYz en 7i4 1 Afbeeldingen niet ontvangen. 

Einde maart '63. Serie insekten. 
0,50 1. Polyphylla fuUo. 
1,50 1. Lucanus cervus. 
8,— 1. Procerus gigas. 

10,— 1. Cicindela albanica. 

DENEMARKEN 
213'63. Antihongeractie. 

35 ö. Korenaar en planten. 

DUITSLAND (OOST) 
62'63. Malariabestrijding. 

20 pf. oranje, bruinrood en zwart. Wereldkaart en 
man met spuit. 

nc wca vcftSNT GESEN MALARIA 

• Die WELT VEREINT GCGEN MALARIA 

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBUK 

» DIE WELT VCRElNt 

25 pf. blauw, rood, violet en zwart. Kaart met rood 
kruis en esculaapteken. 

50 pf. groen, olijf, geel en zwart. Kaart en kruis met 
mug. 

Laatste waarde in beperkte oplage. 
i i 2 '63. Nieuwe waarden gebruiksserie met afbeel

dingen van president Ulbricht. 
50 pf. blauw en 70 pf. donkerbruin. Portret Ulbricht. 

142'63. Internationale bontveiling. Leipzig. 
20 pf. rood, lichtrood en blauwzwart. Zilvervos. 
25 pf. blauw, lichtblauw en blauwzwart. Karakul

schaap. 

DUITSLAND (WEST) 
Om verwarring te voorkomen werd de 70 pfzegel 

Beethoven in gewijzigde kleur herdrukt (olijfgroen 
i.p.v. groen). Geen officiële eerste dag van uitgifte. 

272  '63. Vastenactie van Duitseroomskatholieken, 
20 pf. grijs, rood en zwart. Globe, kruis en tarwearen. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
i"3"'63 Tijdelijke aanvullende waarde. 

3 pf. violet. Gelijk aan zegel Yvert 125. {Branden
burger Tor). 

FRANKRIJK 
43*63. Reprodukties kunstwerken. 

0,50 F. Schilderij van Delacroix, ,,Strijd van Jacob 
met de engel". 

I,— F. Glas in lood raam van de kerk St. Foy in Con
ches. 

aePUOI.lQUtM*A>.'tAI*»E t^tPl^BLUJt.e tRA. 

i83*63. Dag van de Postzegel. 
0,20 plus 0,05 F. lichtbruin en violetbruin. Romeinse 

kar. 
25 3  '63. Antihongeractie. 

0,50 F. donkergroen en roodbruin. Vrouw grijpt naar 
korenaren. 

■3'63. Serie herinnering aan het verzet. 
F. Verzetshelden van Glières: kerkhof en monu

ment. 
F. Gedeporteerden uit het Parijse lie de la Cité. 

Ommuurde ruimte. 

25 
0,30 

0,50 

GROOTBRITTANNIË 
29i*63. Fosforlijnen op regionale zegels. 
De Schotse regionale zegels van 3 d . , 6 d . , e n i s h 3 d . 

zullen na deze datum nog alleen met fosforlijnen uit
gegeven worden. 

IERLAND 
213'63. Antihongeractie. 

4 d. purper en i sb 3 d. rood. Wereldbol en drie tarwe
aren. 

ITALIË 
252'63. Vijfde eeuwfeest geboorte Giovanni Pico 

della Mirandola (14631494). 
30 1. zwart. Portret van deze wijsgeer. 

21 3 '63. Antihongeractie. 
30 en 70 1. Schilderij met wonder van brood en vis

vermenigvuldiging. 

JOEGOSLAVIË 
21 3 *63. Antihongeractie. 

50 d. bruin op roodachtig papier. Korenaar boven 
gebarsten aarde en V.N.embleem. 
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233*63. Dag van de wereldmeteorologie. 
50 d. blauwgrijs, op blauwachtig papier. Portret van 

Dr. Andrija Mohorovicic (18571936) en V.N.
embleem. 

In de loop van april verschijnt de derde serie toeristi
sche steden met afbeeldingen van Pula, Vrnjacka Banja, 
Crikvenica, Korcula, Durmitor en Ljubljana. 

LIECHTENSTEIN 
34'63. Vijfentwintigjarig regeringsjubileum vorst 

Franz Josef I I . 
5,— fr. Portret van de vorst, jaartallen en kroon. 

LUXEMBURG 
Ter gelegenheid van het tiende eeuwfeest van de stad 

en het groothertogdom wordt een postzegel ten toon
stelling gehouden en wordt een serie zegels van waar
schijnlijk elf waarden uitgegeven. Afbeeldingen hebben 
betrekking op overblijfselen uit elk van de elf eeuwen. 
Verdere gegevens volgen. 

PORTUGAL 
21 3  *63. Antihongeractie. 

I.— 1 3.30 en 3,50 e. Geen gegevens over afbeelding 
ontvangen. 

SOVJETUNIE 
i5 i  '63. Honderdste verjaardag geboorte K. S. 

Stanislavsky. 
4 k. Portret van deze kunstenaar. 

i9 i  '63. Honderdste geboortedag A. Seafimovich. 
4 k. Portret van deze schrijver. 

3i i  '63. Vier zegels van 4 k. elk, gewijd aan de 
kinderzorg in de SovjetUnie. 

3i i  '63. Serie kunstambachten. 
4 k. Houten poppen en speelgoed. 
6 k. Keramiek uit de Oekraïne. 

10 k. Boekbindwerk uit Estland. 
12 k. Metaalwaren uit Rusland. 
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SPANJE 
21 -12 - *62. Antimalaria-zegel. 

I p . zwart, geelgroen en olijfgeel. Moeraslandschap 
en embleem. 

2ij-i2-'62. Concilie in Rome. 
I p . violet en zwart. Portret Paus Joannes XXIII en 

St. Pietersdom. 
25-1-'63. Negentiende eeuwfeest aankomst apostel 

PauLus in Spanje. 
I p . bruin, donkerrood en sepia. Portret van de apostel. 

15-1-'63. Verplichte toeslagzegels in Valencia voor 
brieven en telegrammen, ter bestrijding van over
stromingsschade (gedurende tien jaar voor binnenlands 
gebruik toe te passen). 
25 c. (voor briefpost) Wapen van koning Don Jaime 

(1208-1276). 
50 c. (voor telegrammen) Wapen stad Valencia met 

telegraafschtchten. 

TURKIJE 
21-3-'63. Antihongeractie. 

30 k. Uitgehongerde mensen, wereldbol en drie aren. 
40 k. Zaaiende mannen en drie aren. 
75 k. Handen rond wereldbol en drie aren. 

USLAND 
21-3- '63. Antihongeractie. 

5,— K. blauw en 7,50 K. groen. Vissersboot gevuld 
met vis en drie tarwe-aren. 

Buiten Europa 
ARGENTINIË 

9-2-*63. Negende wereldkampioenschappen zweef-
vliegen. 
5,60 p . en II ,— p. Verschillende opnamen van zweef

vliegtuigen. 
23 -2 - '63. Honderd vijftigste verjaardag slag bij Salta. 

2 p . Monument van de twintigste februari in Salta. 

AUSTRALIË 
i8-2-'63. Koninklijk bezoek. 

5 d. Portret van koningin Elizabeth II . 
2 sh. 3 d. Portret van Koningin en Hertog van Edin

burgh . 

BIRMA 
2-3-'63- Dag van de revolutie. 

15 p . Afbeelding nog niet ontvangen. 
2J -3-*63. Antihongeractié". 

10 en 50 p. uit de koerserende serie met opdruk. 

BHOETAN 
20-12 - '62. Lidmaatschap Colombo-plan landen. 

33 en 70 ch. en 1,30 nu. Helm, schild, zwaard en drink
beker . 

BOEROENDI 
i5-2-'63. Serie ter ere van vermoorde prins Louis 

Rwasagore. 
50 plus 25 c. Portret van prins Rwasagore. 
I fr. plus 50 c. Portret en ingang stadion. 
1,50 fr. plus 75 e. Portret en het te stichten monument. 
3,50 plus 1,50 fr. gelijk aan 50 c. 
5 plus 2 fr. gelijk aan i fr. 
6,50 plus 3 fr. gelijk aan 1,50 fr. 

Toeslagen bestemd voor op te richten monument en 
te stichten sportstadion. 

BRAZILIË 
24-ii- '62. Week van de strijd tegen de lepra. 

10 c. Gelijk aan Yvert 597. 
14-1 - '63. Wereldkampioenschap voetballen. 

10 er. Wereldbol met kaart Amerika en voetballer 
met bal. 

25-i-*63. Driehonderd jaar Braziliaanse post. 
8 er. Duifmetbanierinbektegengeblokteachtergrond. 

i j x u j j i i . - . . . . ->^.>. .^^^^-

31-1-'63. Driehonderd jaar Braziliaanse post. 
100 er. Gelijk aan zegel 8 er. van 25-1, echter in blokje 

opgenomen, ongetand. 
3i-i-*63. Nieuwe gebruikszegel. 

8 er. Portret Severino Neiva, eerste directeur-generaal 
der Braziliaanse posterijen. 

CAMBODJA 
9-11-'62. Inwijding onafhankelijkbffidsmonument. 
Overdruk op zegels Yvert 110 en L.P. 15; waarde

wijziging: 2 wordt 3 r. en 7 wordt 12 r. 

CANADA 
5-3-'63. Honderd vijftigste verjaardag geboorte Sir 

Casimir Gzowski. 
5 c. Portret Gzowski, schip in kanaal, oude locomotief 

en brug. 

GENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK 
i i -3- '63. Luchtpostzegel vogels. 

250 f. Agapornis pullaria pullaria. 

COSTA RICA 
Jan. '63. Wildleven. 

25 c. Poema. 
25 c. Hert. 

De zegels zijn van driehoekig formaat, voor luchtpost. 

CUBA 
i4-i2-*62. Antimalaria-serie, 

i c. Microscoop, microfoto en embleem. 
2 c. Moerasgebied, malariamug en embleem. 
3 c. Plant, chemische formule en embleem. 

: PILÏPINAS 5u< 

GROENLAND 
7-3-'63. Nieuwe gebruikszegels. 

I ö groenzwart, 5 ö wijnrood, lo ö donkergroen, 12 ö 
lichtgroen, 15 ö violet. Noorderlicht. 

GUATEMALA 
December '62. Reis van president over de weg 

door Zuid-Amerika. 
6 c. Yvert L.P. 202 met opdruk ,,President Ydigoras-

Fuentes reist via de weg door Centraal-Amerika 
14-20-dec. 1962". 

i4-i2-'62. Beroemde artsen, 
I c. Dr. José Luna (1805-1883). 

C,ORREOS DE CUBA 2 C NAVIDAD I 9 62-6 3 COR/?^ 

^ORREOS DE CUBA 2 C NAVIDAD 1962-6 3-CORÏ* 

21-12- '62. Kerstzegels. 
Blok van vier verschillende zegels plus een losse 

waarde, alle 2 c. met afbeeldingen van reptielen. 
Gelijke uitgave, waarden 3 c. met Insekten. 
Gelijke uitgave, waarden 10 c. zoogdieren. 
Ruimtevaart-uitgave. 
1 c. Vostok I met ruimtevaarder. 
2 c. Vostok II met portret Titov. 
3 c. Vostok III en IV, met ruimtevaarders Nikolajev 

en Popovitsj. 

CYPRUS 
21-3- '63. Antihongeractie. 

25 m. blauw, bruin en zwart. 
korenschoof. 

75 m. roodbruin, grijs en zwart 
godin van het koren. 

Cyprisch meisje met 

Beeld van Demetra, 

DAHOMEY 
i8-2-*63. Inlandse typen. 

2 f. Jongen in boot bij paalwoningen. 
3 f. Oude man met hoofddoek. 
5 f. Man met hoed en kudde koeien. 

15 f. Slangenbezweerder met python. 
20 f. Vrouwen met vazen. 
25 f. Meisje uit Dahomey, 
30 f. Gelijk aan 20 f. 
40 f. Gelijk aan 25 f. 
50 f. Gelijk aan 15 f. 
65 f. Gelijk aan 3 f. 
85 f. Gelijk aan 2 f. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
i2-i2-'62. Eeuwfeest geboorte aartsbisschop Nouel. 

2, 9 en 13 c. gewone post en 13, 25 c. luchtpost. Ook 
ongetand blokje met zegels van 13 en 25 c , alles met 
portret van de bisschop-president. 

FILIPPIJNEN 
Wij geven een afbeelding van de antimalaria-zegel, 

gemeld in het nummer van oktober 1962. 

4 c. Dr. Rodolfo Robles (1878-1939). 
5 c. Dr. Narciso Esparragoza y Gallardo (1759-1819). 
6 c. Dr. Juan J . Ortega (1857-1934). 

10 c. Dr. Dario Gonzales (1836-1911). 
20 c. Dr. José Felipe Flores (1751-1824). 

HAITI 
23-1 - '63. Vreedzaam gebruik wereldruimte. 
Opdruk op zegels tentoonstelling Seattle (U.S.A.): 

50 c. en I g. gewone post en 1 g. en i ,50 g. luchtpost; 
,,Utilisations Pacifiquesde 1'espace" en ruimtevaartuig 
van Glenn. 

INDIA 
2-2-'63. Overdruk zegel Yvert nummer 118. 

i,— r. inplaats van de bestaande waarde 1,03 r. 

REPUBLIK INDONESIA 
Zes aanvul lings waard en van de portserie. 
50 s. licht blauwgroen. 

100 s. bruin. 
250 s. lichtblauw. 
500 s. olijfgeel. 
750 s. licht violet. 

1000 s. lichtbruin. 
Een serie ter gelegenheid van de ,,bevrijding" van 
Nieuw-Guinea. 
Rp. I,— 4- 0,50 rood met zwart. 
Rp. 1,50 + 0,50 violet met zwart. 
Rp- 3»— + I»— blauw met bruin. 
Rp. 6,— + 1,50 groen en bruin. 
De waarde-aanduiding en ,,Tugu Irian Barat" steeds 
in zwart. 

IRAK 
Dec. '62. Malariabestrijding. 

3, 10 en 40 m. Embleem W.H.O. 
6-1 - '63. Twee en veertigste verjaardag van het leger. 

3, 5, 6, 10, 15, 20, 40 en 50 m. Tanks met vlag en 
portret generaal Kassem. 

v r r v ^ p ^ ^ p ^ ^ r r m 
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IRAN (PERZIÊ) 
Jan. *ä3. Opening Hilton-hotel. 

6 en 14 r . Afbeelding nieuw hotel met omgeving. 
7-2-'63. Toeslag zegel aardbevingsramp. 

14 plus 6 r . Verwoeste stad en moeder met kinderen. 

ISRAEL 
^ 1 - 3 - '63. Antibongeractie. 

0,55 l£. Vogel op hand waarop voedsel ligt. 
" - 3 - ' 6 3 . Vijfentwintig jaar ,,Homa Umigdal" 

nederzetting. 
o,13 l£. Begin van het werk na zonsopkomst. 
o»30 ï£. Palissade en toren na zonsondergang. 

JAPAN 
3-3-*63. Zegel ter ere van feest ,»Setsubtui**. 

xo y. Spelende kinderen. 

xo-3-*63. Nieuwe stad Ktta-Kyushu. 
10 y . Schip en rokende schoorstenen. 

Z5-3-*63. Nationaal park Uuzen-Amakusa. 
5 y. Bloemen op berg en meer op achtergrond. 

zo y. Gezicht op berglandschap en meer. 

iïTiia 31«3D3J jnoiiiii'ji» ? 

JORDANIË 
i i - i2- '62 . Opening haven van Akaba. 

15 en 45 f. Schepen in de haven en portret van Koning 
Hoessein. 

ï i - i2- '62 . Automatisering telefoon Amman. 
15 en 45 f. Kiesschijf en telefoongebouw. 

24-i2-'62. Zeventiende verjaardag V.N. 
I5> 35 en 50 ni. Portret Dag Hammerskjoeld en V.N.-

gebouw. 

KAMEROEN 
io-4-'63. Strafportzegels, bloemen. 

0,50 f. Hybiscus rosa sinensis. 
0,50 f. Erythrine. 
I,— f. Plumeria lutea. 
I,— f. Ipomoea sp. 
1,50 f. Hoodia gordonii. 
1,50 f. Grinum sp. 
2,— f. Ochna. 
2,— f. Gloriosa, 
3,— f. Costus spectabilis. 
5,— f. Bougainvillea spectabilis. 

10,— f. Delonix regia. 
10,— f. Haemanthus. 
20,— f. OphthaImophyllum 
20,— f. Titanopsis 
40,— f. Amorphophalus. 
40,— f. Zingiberacee. 

Zegelt in driehoekig formaat; gelijke waarden zijn 
samengedrukt. 

KOREA (ZUID-) 
5-2-'63. Nieuwe gebruikszegels. 

I w. Boeren muziekkapel. 
40 w. Bibliotheek. 

MADAGASCAR 
7"3"*63- Straalverbinding tussen Tananarive en 

Fianarantsoa. 
20 f. Gebouw en aantal zendmasten. 

MALADIVEN 
2-2-'63. Tropische vissen. 

2, 3 en 5 I. Pugoplites Diacenthus. 
zo en 25 1. Zanclus Canescens. 
50 1. Holocentrus Diadema. 
I r. Acanthurus Leucostemon. 
5 r. Chaetodon Lunula. 

Zegels in driehoekig formaat; acht gelijke zegels in 
blokje met randtekst. 

MAROKKO 
28-i-'63. Hulp aan slachtoffers overstromingsramp. 

Zegels met afbeelding van Koning Mohammed V met 
opdruk. 
0,05 d. wordt 0,20 d. met toeslag van o,og d. 
0,50 d. wordt 0,30 d. met toeslag van 0,10 d. 

Bovendien in Arabisch het opschrift ,,Overstromin
gen 1963 "• 

MEXICO 
December '62. Bezoek president van Chili. 

20 c. Portret van president Jorge Alessandri en wapen 
van Chili. 

December '62. Honderdste verjaardag eerste vlucht 
in Mexico. 

80 c. Ballon van Joaquin de Ia CantoUa y Rico boven 
Mexico-stad. 

MONGOLIË 
Vissen-serie (driehoekig). 

5 m. Perca Fluviatilis. 
10 m. Lota Lota. 
15 m. Thymallus Arcticus. 
30 m. Lucioperca Marina. 
50 m. Acipenser Baeri. 
70 m. Leuciscus Waleckii. 
1,50 t. Cottocomephonis Grewingki. 

NEPAL 
UNESCO-zegels met motief:, .Opvoeding voor allen* *. 

10,15 en 50 p . Slang, boek, UNESCO-embleem en toorts. 

OPPER VOLTA 
i-3-*63. Dienstzegels. 

i> 5» 10, i5> 25, 50, 60, 85, 100 en 200 f. Vierkante, 
op punt staande, zegel met afbeelding kop olifant. 

PAKISTAN 
i5-2-'63. V.N.-troepen voor Nederlands Nieuw-

Guinea. 
13 p . (zegel Yvert 136) met opdruk: , ,U.N. Force 

W.-Ir ian" . 

PANAMA 
Brandweer-serie. 

I c. Oefening bij inwijding aquaduct. 
3 c. Portretten van drie tegenwoordige commandanten 
5 c. Portretten leden conapltatieve raad. 

10 c. Brandweerauto op Anna-plein. 
15 c. Brandweerploeg uit veertiende straat. 
21 c. Wapen van brandweer. 

PAPOEA EN NIEUW-GUINEA 
i3-2-*63. Nieuwe gebruikszegel. 

10 sh. Haven en stad Rabaul. 
27-3-'63. Verdere nieuwe gebruikszegels. 

5 d. Paradijsvogel. 
6 d. Gouden buidelrat. 

RIOEKIOE EILANDEN 
i5- i - '63. Dag van de jongeren. 

3 c. Jonge man en vrouw. 
19-4-'63. Shioya-brug. 

3 c. Gezicht op brug en baai op Okinawa. 

SENEGAL 
9-3-'63. Luchtpostzegel, vogel. 

250 f. ,,Franciscain". 

SINGAPORE 
io-3-*63. Nieuwe gebruikszegels. Vier lage waarden 

orchideeën. Vier hoge waarden vogels. 
I c. Arachois Maggie Oei. 
8 c. Vanda Tan Chay Yan. 

12 c. Grammatophyllum speciosum. 
30 c. Vanda Miss Joaquim. 
50 c. Copsychus Malabricus. 
I I . Halcyon smymensis. 
$ 2. Leptocoma Jugularis. 
$ 5. Haliaeetus leucogaster. 

SOEDAN 
21 -3 - '63. Antihongeractie. 

15 en 55 ni. Aren van tarwe en negerkoren en hongerende 
mens. 

SPAANSE KOLONIËN 
29-i-'63. Zegels voor overstroming Sevilla. 

FERNANDO POO 
50 c. en I p . Inlands afgodsbeeld. 

RIO MUNI 
50 c. en I p . Inlands afgodsbeeld. 
IFNI 
50 c. en I p . ,,Gouden Toren". Sevilla. 
SAHARA 
50 c. en I p . Toren kathedraal. Sevilla. 

SYRIË 
27-12-'62. Luchtpostzegels. 
45 p . violet, 50 p . rood, 85 p . groen en 100p. wijnrood. 

Portret Zenobia, koningin van Palmyra. 

39-x2-*62. Vijftiende verjaardagdoodvanSa'adallah 
Al-Jabiri. 
50 p . Portret van deze politicus. 

2-1-'63. Eerste gedeelte klederdrachten in Syrië. 
50 p . Vrouw uit Mahardé. 
60 p . Vrouw uit Afrine. 
65 p . Vrouw uit Hauran. 

THAILAND 
Dec. '62. Aanvullende waarden koningszegels. 
5, 10, 15, 20, 50 en 80 s. Portret koning Phumipbon 

gelijk aan zegels Yvert 334/341-

URUGUAY 
24-i- '63. Stichter nationale bibliotheek. 

20 en 40 c. Portret van Antonio Larranada. 

VENEZUELA 
29 -12 - '62. Vogel-serie. 

0,05 b . Carden Coriano, 
0,10 b . Cristofue. 
0,20 b . Paraulata Montanera. 
0,25 b . Tucuso Montanere. 
0,30 b . Azulejo-golondrinas. 
0,40 b . Colibri Cola larga. 
3,— b . Viuda o Palanca. 

Luchtpost: 
0,05 b . Gavilan Primito. 
0,20 b . Guiriri. 
0,25 b . Martin Pescador. 
0,30 b . Guacharaca. 
0,50 b . Tordo Maicero. 
o,55 b . Aguaitacamioos. 
2,30 b . Carpinteros Naranjeros. 
2,50 b, Pichon de Montana. 

VERENIGDE STATEN VAN .AMERIKA 
22-3-'63. Nieuwe gebruikszegel. 

I c. Portret van president Andrew Jackson. 
I-7-'63- Derde zegel ter herinnering aan burger

oorlog, die honderd jaar geleden uitbrak. 
5 c. Slag bij Gettysburg. Twee soldaten in gevecht. 

i2-7-'63. Nieuwe luchtpostzegel. 
6 c. Adelaar op rotsrand. 
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WALLIS EN FUTUNA 

1-4**63. Gebruikszegels, schelpen. 
10 f. Oliva erythrostoma. 
20 f. Cjrpraea tigris. 
50 f. Harpa ventricosa. 

1-4-'63. Strafportzegels, vissen. 
I f. Zanclus comutus. 
3 f. Thalassoma lunare. 
5 f. Amphiprion percula. 

'wALLiSitruTüFTT' FDTUNÄ 

VIETNAM (NOORD-) 
28-i2-'62. Eerste vijfjarenplan. 

12 xu. Culturele opvoeding in het gebergte: klaslokaal. 
12 xu. In cultuur brengen van land: houthakker. 

i5- i - '63. Nationale verdediging. 
5 en 12 xu. Vrouwelijke guerrilla met geweer. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustra
ties danken wij, naast de verschillende postadministra-
ties de heren: M. van Everdingen in Abadan (Iran), 
K. Filet in Sao Paulo (Brazilië), Carlos Lenze in Madrid 
(Spanje), Ir. K. H. R. Hoyer in 's-Gravenhage en 
T. Wiegman in Enschede. 

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

In het verslag van de regionale vergadering van de Bond, 
gehouden op 15 december 1962 in Arnhem, lezen wij, dat 
tijdens de rondvraag besloten is „met de handelarenvereni-
ging contact op te nemen over de mogelijkheid de nieuwe 
catalogus eerder te doen verschijnen". 

Het punt kwam dus bij de rondvraag aan de orde. En 
werd aangenomen. Welk voordeel menen de voorstellers wel 
aan de filatelie te doen door dit onbezonnen voorstel ter tafel 
te brengen? De enigen, die bij een vroeger verschijnen ge
baat zijn, zijn de weinige postzegelspaarders, die een 
maand eerder de cataloguswaarde van hun voorraad kun
nen opmaken en berekenen, hoeveel catalogusguldens meer 
(of minder) hun voorraad waard is! 

De filatelisten, die Nederland en Overzeese Rijksdelen 
verzamelen, zijn gebaat bij een catalogus, die alle in het af
gelopen jaar verschenen zegels vermeldt. Dus ook de Euro
pa- en Kinderpostzegels. Deze ontbraken in de catalogus 
1963, die reeds in september 1962 verscheen. Wanneer men 
aanneemt, dat het samenstellen, zetten, corrigeren, druk
ken, binden en verdelen van een zo grote oplaag ten minste 
een drietal maanden vraagt, dan zou dit betekenen, dat een 
eerder verschijnen, bijvoorbeeld in juli, de samenstellers 
noodzaakt "reeds in maart met de samenstelling te begin
nen. Wij zijn dan terug in de vooroorlogse jaren, toen de 
nieuwe automodellen 1938 in juni 1937 werden „pnthuld"! 

Wij zouden dan ook willen pleiten voor een zodanig tijd
stip van verschijnen, dat alle zegels die in 1963 uitkomen, 
met nummers en afbeeldingen, desnoods zonder prijs, in de 
catalogus 1964 voorkomen. 

Overigens lijkt ons het aannemen van dit voorstel op 
een regionale vergadering een volkomen miskenning van het 
recht van de Algemene Bondsvergadering om een zo be
langrijke zaak te behandelen en er een besluit over te ne
men. 

HET BESTUUR VAN DE ROTTERDAMSCHE 
PHILATELISTEN VEREENIGING 

Regionale vergadering van de Stichting 
voor het Phiiatelistisch Jeugdwerk 

Zaterdagmiddag 23 februari heeft de stichting voor het 
Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland te Haarlem een ge
animeerde regionale vergadering gehouden. Achter de tafel, 
ter weerszijden van de heer J. Dekker uit Amsterdam (voor
zitter), mevrouw P. A. Schut-van de Berg uit Santpoort en 
de heren: N. van Bakelen (secretaris) uit Nijmegen, J. J. 
Jonker (namens de Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen) en J. D. Brandt, beiden uit Eindhoven, G. J. Bus-
rfian uit Alkmaar en W. Waaijenborg uit Rotterdam, te 
zamen het — niet-voltallige — bestuur. 
In de zaal twaalf heren en een dame, vertegenwoordigende 
de zelfstandige bloeiende jeugdvereniging „Castricum", die al 
drie tentoonstellingen achter de rug heeft en al in staat is 
goedkoop (plastic) kadermateriaal ter beschikking te stellen 
van anderen, de kwijnende jeugdgroep van de Haarlemse 
afdeling van de Nederlandsche Vereeniging, de Haarlemse 
vereniging „Op Hoop van Zegels", dat wel jeugdige leden 
heeft, maar een jeugdafdeling niet begeert, een jeugdvere
niging in de kinderschoenen en een jeugdafdeling in oprich
ting te Voorschoten. 
Een volledige staalkaart dus van alle denkbare verschillende 
soorten, met stof tot praten over theorie en praktijk van het 
verenigingsleven-in-de-dop voor de hele middag. Het bestuur 
hoort alles belangstellend aan, zet hier de rem aan, geeft 
daar een aansporing, hier een bemoediging, daar een ver
troosting en komt ten slotte met haar plannen en resultaten 
voor de dag. 

Het ABC van het postzegelsverzamelen zal gedrukt 
in boekvorm verschijnen, mits blijkt dat er voldoende animo 
voor bestaat. Een betrekkelijk kleine vereniging heeft bij
voorbeeld al tweehonderd exemplaren besteld, maar er zijn 
meer bestellingen nodig. Het internationale tentoonstel
lingsreglement voor de jeugd van de F.I.P. is vertaald en zal 
nog vóór de BRETEP vermenigvuldigd worden, nieuw docu
mentatiemateriaal is in bewerking en een leidraad voor 
jeugdpostzegeltentoonstellingen met aanwijzingen voor leiders, 
juryleden en inzenders staat op stapel. 
De heer Busman heeft nog meer in portefeuille en nog veel 
meer op zijn verlanglijstje. De Stichting werkt hard en heeft 
goede medewerking aan geld en mankracht hard nodig. 

A. BOERMA 

Tüddern bleef Tüddern van 
1949 tot 1963 

Het poststempel van het „Drostambt Tudderen", dat na 
ratificatie van het Nederlands-Duitse verdrag weer in Duit
se handen zal overgaan en sinds 1949 als grenscorrectie
gebied tot Nederland heeft behoord, is al die tijd de Duitse 
kantoornaam Tüddern blijven voeren. De Hoofddirectie^ 
Posterijen heeft deze benaming gehandhaafd „omdat er 
nog geen vredesverdrag met Duitsland was gesloten" al
dus de officiële uitleg. 

Dit standpunt werd kennelijk ook gedeeld door de ANWB, 
een particuliere organisatie, die op de wegwijzers ook 
Tüddern als plaatsnaam handhaafde. 

De heer A. Janse te 's-Gravenhage, die ons opmerkzaam 
maakte op dit taalkundig curiosum en ons bijgaande af-
beelding(en) ter beschikking stelde, merkt hierbij op dat 
de redenering van PTT niet logisch is geweest, omdat wij 
Nederlanders ook eigen benamingen hebben voor Duitse 
plaatsen als bij voorbeeld Aken (Aachen), Berlijn (Ber
lin) en Frankfort (Frankfurt). 

^ O» LANDDROST 

Plaatfout op Suriname 1954 
15 cent, nummer 304 

Een „prachtige" grote plaatfout — voor de witte borst 
van de Ara in het rode veld — op de zegel rechts boven 
in het afgebeelde blokje van vier exemplaren van de uit
gifte 1954 15 cent rood van Suriname, naar het ontwerp van 
E. K. D. Lieveld (Speciale Catalogus nummer 304). 

De heer Scheepmaker, die ons behalve dit blokje ook twee 
losse zegels met deze opmerkelijke plaatfout ter inzage 
stuurde, heeft van dr. R. E. J. Weber, directeur van het 
Postmuseum, vernomen, dat deze fout slechts eenmaal 
voorkomt in een compleet vel van etsing 1 en wel op num
mer 58. De zegels zijn afkomstig van de heer Ch. R. Brein
burg te Paramaribo. 
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NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTENVERENiGINGEN 
Aanmelding „Postzegelelub Appingedam" 

Als kandidaat-lid voor de Nederlandse Bond heeft zich 
de „Postzegelelub Appingedam" aangemeld. Deze vereni
ging was een afdeling van de Philatelisten-Vereniging „Gro
ningen". In volledige overeenstemming met de moederver
eniging is besloten dat de „Postzegelelub Appingedam" een 
zelfstandige vereniging zal worden. 

De statuten zijn koninklijk goedgekeurd bij besluit van 
27 december 1962, nummer 75. 

Deze statuten bevatten geen bepalingen die in strijd zijn 
met de bepalingen van statuten of huishoudelijk reglement 
van de Bond Het aantal leden bedraagt 49. 

Secretaris is G. W. Ploeger, Georg van Saksenlaan 17a, 
Appingedam. 

Ingeval binnen drie maanden geen bezwaren tegen de toe
treding bij ondergetekende zijn binnengekomen, zal het 
Bondsbestuur deze kandidaat als lid van de Bond aanne
men. 

E. J. DE VEER, eerste secretaris 
Stooplaan 42, 

Dordrecht. 

Mededelingen van het Bondsbestuur 

In 1965 zal het 150 jaar geleden zijn, dat door de Slag 
bij Waterloo de grondslag voor onze vrijheid en onafhanke
lijkheid gelegd werd. Te 's-Gravenhage wenst iemand een 
herdenkingsserie van twee zegels, 12 en 30 cent; hierover 
zal contact met PTT gezocht worden. 

Er is een uitnodiging ontvangen om de jaarvergadering 
en tentoonstelling van „De Vliegende Hollander" bij te wo
nen; hieraan zal gevolg worden gegeven. 

Als datum voor de Regionale Vergadering te 's-Graven
hage was 13 april gekozen; dit is de zaterdag voor Pasen 
en derhalve ongeschikt. Nu is de vergadering bepaald op 
zaterdag 20 april 1963. 

Het vierjarig contract gesloten tussen Suriname en Leh
mann expireert per 30 juli 1963. Aan het ministerie van Fi
nanciën, afdeling Postzegelbeleid aldaar is geschreven, ten
einde te vernemen of het contract al dan niet wordt ver
lengd. 

Voor het Bekertoernooi te Breda hebben zich tot nu toe 
drie kandidaten opgegeven. 

Van overheidswege zal een zestal propagandafilms wor
den gemaakt met het oog op de vrijetijdsbesteding. Eén daar
van gaat over het Postzegelverzamelen; hiervoor is de 
heer Kiggen uit hoofde van zijn functie als chef reclame 
en propaganda van de Pers- en Publiciteitsdienst PTT be
naderd. Als er een goed scenario voor deze film tot stand 
komt, is de Bond in principe bereid medewerking te ver
lenen. 

Kort verslag van de regionale vergadering op 
16 februari 1963 te Weert 

Op deze regionale vergadering waren zes verenigingen 
vertegenwoordigd, uit Eindhoven, Geleen, Heerlen, Vaals 
en Helmond. 

Doel en werkwijze van de regionale vergaderingen wor

den nog eens beknopt uiteengezet. Stelling wordt genomen 
tegen een onjuiste interpretatie van de doelstelling. Men zou 
een nog kleinere rayonindeling wensen, waardoor in nog 
kleiner verband van gedachten zou kunnen worden gewis
seld; dit is vrijwel niet uitvoerbaar omdat zes regionale ver
gaderingen per jaar toch al een vrij zware belasting voor 
het Bondsbestuur zijn. Men stelt het behoud van de regio
nale vergaderingen bijzonder op prijs; het zuiden krijgt daar
door ook het gevoel erbij te behoren. 

De Bondsactiviteiten worden summier besproken; uitvoe
rig wordt echter ingegaan op de taak en functie van het 
Bondsdocumentatiecentrum. Uit de discussie blijkt een 
duidelijke voorkeur voor concentratie van activiteiten bin
nen de Bond in gedecentraliseerde onderdelen boven een 
bundeling van afzonderlijke rechtspersonen. 

Een bespreking over de toekomstvisie beweegt zich zo
wel in het organisatorische als in het sociale vlak. Aan ge
leide vrijetijdsbesteding van bovenaf heeft men geen be
hoefte: de vrije zaterdag is gekomen en de massa heeft er 
een eigen besteding voor gevonden. Van de Bond wordt het 
leggen van contacten met de verenigingen gevraagd en het 
geven van voorlichting. Er bestaat behoefte aan een soort 
filatelistisch compendium, dat de verzamelaars verder 
brengt, nadat zij zich de elementaire kennis van het ABC 
eigen hebben gemaakt; de bestaande pocketboeken geven 
niet voldoende. 

Het tentoonstellingswezen staat volop in de belangstel
ling. Er worden lijnen uitgestippeld voor een doelmatige 
organisatie zonder hoge kosten voor verenigings- en regio
nale tentoonstellingen; een zeer ruime tijd van voorberei
ding is een eerste vereiste. Een beoordelingsreglement is in 
bewerking genomen nadat onlangs de definitieve tekst van 
het „Reglement Classe Jeunesse" door de F.I.P. is gepu
bliceerd. 

Tegen de ongewenste uitgiften is weinig te doen; de fila
telisten moeten zichzelf opvoeden, afstand doen van het 
compleetheidscomplex en geen waardeloze rommel blijven 
kopen. De Bond moet zich blijven verstaan met PTT, 
U.P.U. en F.I.P. indachtig het „frappez toujours". De ver
enigingen worden nogmaals gevraagd te antwoorden op de 
in de enquête gestelde vragen; Zie Maandblad 1962 nummer 
6, pagina's 267/268. 

De ruildagen blijken in het zuiden zeer zeker in een be
hoefte te voorzien. Men wil ernaar streven ze een beslo
ten karakter te geven, waardoor de grote stroom van mala
fide scharrelaars kan worden geweerd. 

Bij de rondvraag werden twee punten behandeld. Ge
vraagd werd waarom krachtens het bepaalde in artikel 12 
der Statuten de door eenzelfde lid-vereniging uitgebrachte 
stemmen, eensluidend dienen te zijn: er stemmen geen per
sonen individueel doch verenigingen; een vereniging kan 
voor, tegen of blanco stemmen, maar bijvoorbeeld niet voor 
en tegen tegelijk. 

De Postzegelvereniging „Heerlen" bracht dank aan de 
Bondsvoorzitter voor zijn aanwezigheid op 19 januari 1963 
in Hoensbroek op de Dag van de Postzegel, ondanks de 
barre weersomstandigheden. 

Na vier uur vergaderen besloot de fungerend voorzitter 
deze vergadering, waarbij wel dikwijls van de agenda werd 
afgeweken, maar waardoor ongedwongen over allerlei 
werd gesproken. 

Tweede Secretaris, 
J. JONKER 
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1 MEDEDELING 1 
Voor 1963 zijn de volgende data vastgesteld 1 

waarop de kopij voor het Verenigmgsnieuws 1 
in het bezit dient te zijn van de administrateur 1 
wil opname 
zekerd zijn 
april 
mei 
juni 
]Ull 
augustus 
september 
oktober 
november 
dece mber 

in het eerstvolgende nummer ver 

— 21 maart 
— II april 
— 23 mei 
— 20 juni 
— 18 juh 
— 22 augustus 
— 19 september 
— 24 oktober 
— 21 november 

I 
NEDERLANDSCHE VEREENIGIN"G VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS Secr D Huitmg, Arn
hemseweg 249, Apeldoorn Tel (06760) i 53 26 Leden 
administratie J G Th Wind, Celebesstraat 33, Vlaar 
dingen Tel (01898) 34 36 

Voorlopige agenda van de Algemene Vergadering te 
houden op zaterdag 18 mei 1963 in Hotel Noord Brabant, 
Vredenburg 3 te Utrecht Aanvang 10 30 uur 

I Opening door de Voorzitter 2 Verslag Algemene 
Vergadering 1962 3 Verslag over 1962 4 Verslag 
penningmeester met rekening en verantwoording over 
1962 5 Verslag directeur rondzendingen met rekening 
en verantwoording over 1962 6 Rapport van de 
financiële commissie 7 Begroting 1963 8 Vast
stelling van het aantal bestuursleden 9 Verkiezing 
bestuurslid in verband met overlijden van de heer 
J A A van der Horst (Namen van kandidaten uit 
de afdelingen worden vóór i mei a s bij de le secre
taris ingewacht) xo Benoeming financiële commissie, 
II Plaats volgende Algemene Vergadering 12 Rond
vraag 13 Sluiting 

Nadere mededelingen (c q wijzigingen) t a v 
bovenstaande voorlopige agenda zullen m het maand 
blad van april volgen 
2 

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

Nieuwe leden 323 G ' H Bertholdt, Breda, 366 
W F H Bijl, Weesp, 96 G Hulskramer, 66 W M 
Gabel, 77 W E Kapitein, 606 Joh C Reichardt, 
allen Breda, alsmede 407 A S A Akkerman, Pr 
Beatnxstraat 19, Dongen, (NOR EUR BE), 362 J 
H Buitenhuis, Boeimeerlaan 88-A, Breda (NOR EUR 
BE), 542 J C Hamers, Ploegstraat 166, Breda (NOR 
EUR), 78 Mevr L Leeflang van Arkel, Delbergen 45, 
Breda (NOR BE), 701 W J Z Schrijvers, Oude Vest 
21, Breda (NOR EUR BE) 

Kandidaat leden K B van Buren, Baronielaan 
157, Dr Th van Dijck, Wilhelminapark 21, beiden 
Breda, John K Rietdijk, Mellingerstrasse 65, Baden 
(Aargau) Zwitserland, A Roeien, Lange Bedde 71, 
J A Schrauwen, Vogelenzanglaan 12, Dom Ver 
mont. Kanariestraat i , allen Breda 

Overleden T C Selders, P Albarda Jelgersma, 
beiden Breda 

Nummerwtjztgtn^ 82 Em Asselbergs wordt 88 
Plaquette De plaquette voor 25 jarig lidmaatschap 

werd uitgereikt aan de heren A H C van Amelsvoort, 
Tilburg, M Koelemeijer, Wormer, P van Paasschen, 
Rotterdam, H J Reijnen, Breda, J C Stembach, 
Breda, en P Westland, Tilburg 

De plaquette voor 40 jang lidmaatschap werd uit 
gereikt aan de heren A H Martin, Breda en B D 
Stoop, Breda 

De vergulde plaquette voor 50 jarig lidmaatschap 
werd uitgereikt aan de heer J L van Dieten, Den Haag 

De Cramerus plaquette werd uitgereikt aan de heer 
J Molenaar, Breda 

Contributie De leden, die hun lidmaatschap 1963 
nog niet betaald hebben, worden verzocht / 10,-—- te 
willen storten op nr 1126868 t n v de penningmeester 
van de postzegelvereniging , ,Breda", daar per i april 
per postkwitantte de nog niet betaalde contributie 
zal worden geïnd Door te gireren bespaart u hem extra 
werk en uzelf de incassokosten 

Rondzendingen aanvragen van blanco boekjes en 
inzenden van boekjes met zegels aan de administrateur, 
T Molenaar, Johan Willem Fnsolaan 22, Breda 
Ter vervanging van het afgetreden sectiehoofd NOR 
A C Hoogendoorn is gekozen H G Hardeman, 
Zoutmanweg 15, Breda 

Ledenvergadering maandag 25 maart te 20 uur in de 
Graanbeurs 

Jeugdbij eenkomst zondag 7 april te 10,30 uur in de 
Graanbeurs 
3 

VERENIGING VAN POSTZEGEL VERZAME 
LAARS ,,HOLLANDIA" Secr A D Aeijelts, 
Tolakkerweg 82, Hollandsche Radmg Tel (02957)489 

Ledenvergadering op vrijdag 29 maart 1963 te 20,15 u 
in hotel ,,Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amster 
dam C De veiling wordt gehouden van 19,30—20,15 u 

Kandidaatleden 99 Mej S C Dhondt, Geuzenstraat 
69 I I , Amsterdam-W , 495 Mej Th M Goutsmit, 
Hortensiastraat 7, Duivendrecht, 538 F Hoogeveen, 
Haesackerlaan 71, Heiloo, 566 F J A de Jongh, 
Vondellaan 25, Aerdenhout, 547 J Knijn, M C 
Addicksstraat 3, Amsterdam W , 593 A Roele, Padje 
dijk 12, Purmerend, 83 P N van Uchelen, N Z Voor 
burgwal 151, Amsterdam C , 592 D Warnink, Heems 

kerklaan 4, Doorn, 491 R A van Wijngaarden, Gerard 
Terborgstraat 37 I, Amsterdam Z 

Nieuwe leden 462 \ \ Aldershof, 54 Mej M M A 
Breed, 460 F M Le Febvre, 455 M J W Hardijzer, 
441 D B G M Th Heilbron, 464 W B de Jager, 
466 H Jaspers Jr , 429 Drs J J van Keulen, 469 
Mr G Meuleman, 428 Mej E A M de Nijs, 485 
D G B de Planque, 438 D Zwarst, 82 D Smits 

Bedankt 732 Mej A Beukers, Amsterdam W , 
625 M J Bouckaert, Hillegom, 430 Th W Droge, 
Amsterdam Z , 446 D Wilmink, Amsterdam Z 

Overschrijving lidmaatschap 797 D L van Ooijen 
overgeschreven op R D van Ooijen, Jan Voerman
straat 20-II, Amsterdam W 

4 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN VEREENI-

GING Secr H G van de Westermgh, Tolsteegsingel 
i7bis, Utrecht-i 

Ledenvergadering dinsdag 26 maart a s 8 uur n m 
in TIVOLI 

Voordracht door Dr Donker te Rotterdam Onder 
werp Oud Engeland 

Landenwedstnjd i Engelse kolonie of Dominion 
naar keuze 

5 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 

Secr N D Boevink, H Gerhardlaan 15, Rijswijk 
(Z H ) Ledenadministratie G M van Ast, Prins 
Mauritslaan 156, Den Haag, 

Vergadering donderdag 28 maart a s m Pulchn 
Studio, Lange Voorhout 15, 's Gravenhage 

6 
INTERNATIONALE VERENIGING ,,PHILATE-

LICA" Secr D O Kirchner, Rietzangerlaan 5, 
's Gravenhage, tel 39 38 38, Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman, Valkeaboskade 86, 
's Gravenhage, tel 39 08 57 

Afdehngssecretariaten 
AMERSFOORT Wnd Secr A J C Beijlsmit, 

Ternatestraat 28, Amersfoort 
NOORD-OOST POLDER Wnd Secr C W Jon

kers, Lange Dreef 42, Emmeloord 
Onbekend adres Rm 4428 C Arends, Rotterdam-20 
Overleden ld 1504 A Waterman, Alphen, Mn 2515 

Mevr H J de Groot, Maarn 
Bedanken Kw JL 190 N van Beelen, Katwijk, 

Gv 2681 G de Graaf, Wassenaar, Ab 3605 W Brou 
wer. Ridderkerk, Ut 3787 Mevr A E Vos Peek, 
Utrecht, at 4050 J G Kuiters, Amersfoort, No 4132 
T Brands, Urk, No 4839 Jelle de Vries, Markenesse 

Schorsen Le 1041 J M van Dijk, Lisse, Gv 2074 
T J Zomerschoe, Den Haag, Le 2132 D Perfors, 
Hillegom, Am 2347 J Bodewitz, Amsterdam, Am 
4978 H C Schipper, Amsterdam, Gv 4125 L W 
Deuninck, Den Haag, Le 4601 N P van den Werff, 
Hillegom 

A fvoeren Mn GM 33 W H Kooiman, Maars 
bergen, Mn Gm 34 B E O van der Laan, Maars-
bergen, ld JL 184 J Schop, Schiedam, Mn TLr2i5 
L Schotemeijer, Maarn, Gv JL 280 A L Zwaan, 
Den Haag, Mn 18 J Robertson, Maarn, Vo 593 
B G Konings, Venlo, Wp 648 Mej G C Bleyenberg, 
Weesp, Ze 677 W ter Horst, Zwolle, Mn 1823 A O 
Rijsdijk, Maarn, Wp 2278 C Akkerboom, Weesp, 
Mn 2513 J F van Doorn, Maarn, Am 3719 C A 
van Gulik, Amsterdam, Am 4463 G H Meskes, 
Amsterdam Mn 4540 Joh Keijzer, Maarn, Ut 4672 
J J Brouwer, Utrecht, Mn 4690 Mevr G G Haver 
kate V Dam, Maarn, Am 4806 J N Bergman, Am 
sterdam, St 5345 J P Stevens, Soesterberg 

Schorsing intrekken Gv 4125 L W Deuninck, 
Noorderbeekdwarsstr 56, Den Haag 8 

Bedanken intrekken Gv 18 Ir A M F Boeye 
(oud 965), Wassenaarseweg 205, Den Haag i , Hm 
4997 Mevr G M Verstegen ter Balkt, L Couperus 
straat i , Haarlem, Wn 5345 A Zwartsenburg (oud 
1345), Korte Burg 15, Middelburg, Gv 554 Mevr A 
Bräuw Kanis (3976), Wormer veers traat 249, Den. 
Haag 9, Ut 584 C Klein (1549), Albert Neuhuys 
straat 21 II , Utrecht, ld 591 Joh Dollekamp (591), 
Elzenstraat 3, Winterswijk 

Kandidaatleden Ar 1345 J J Jonker, Past, Brou 
werslaan 52, Bovenkerk, Ar 1349 H Meijboom, 
Emmakade 41, Amstelveen Ar 1362 A Weltevreden, 
Brederolaan 2, Uithoorn, Am 1267 A Berents, N Z 
Voorburgwal 175 I I , Amsterdam-C , Am 1284 H 
Dekker, Ookmeerweg 143 IV, Amsterdam, Am 1297 
H de Ridder Goekschewaardweg 52, Amsterdam N , 
Am 1313 W C var der Schild, Pmksterbloemstraat 
32 I, Amsterdam N , Am 1342 W Zeeman, Frans 
Duwaerstr 25-I, Amsterdam-W2, Gs 1070 J H C 
Wattez, Merellaan 9, Goes, Gv 323 H C A van 
Bol'Es Rijnbende, v Beuningenstraat 31, Den Haag-3 , 
Gv JL 32 E J I Dalen (30 9 47), Berberisstraat 50, 
Den Haag 7, Gv JL 38 J W Duppen (20 9 46), 
Rijksstraatweg 248, Wassenaar, Gv 1464 F J Kok, 
Hengelolaan 913, Den Haag 14, Gv 1484 C H Kool, 
Louisestraat 60, Wassenaar, Gv 480 C E vanderMeer, 
Muldersgaarde 98, Den Haag 14, Gv 1523 Ir H A 
Meijran, Wolweversgaarde 50, Den Haag 14, Gv 495 
Mevr A Mullem de Waard, Parkweg 290, Voorburg, 
Gv 509 Mej A J C Muns, Steynlaan 52, Den Haag-9, 
Gv 1559 P Smits, Kleiweg 12, Rijswijk (ZH), Gv 
1622 J van Thuijl, Jaarsveldstraat 314, Den Haag 9, 
Gv 517 Mej J M Vincent, Middenstede 303, DeQ 
Haag 14, Hm 681 J Bauer, van Zeggelenstraat 104, 
Haarlem, Hm 691 Joh Meyer, Roerdompstraat 19, 
Haarlem, Hm 730 Mej Th W Neuteboom, Wilgen-
straat 66, Haarlem N , ld 642 G van Dijk, Jouster 

weg 171, Oude Haske (Fr ), ld 1370 A Suurland 
Columbusstraat 102, H v Holland, Kw 811 M K 
van Gelderen, Karel Doormanlaan 26-B, Katwijk, 
Kw JL 15 L Hartevelt (15-3 48), Drieplassenweg I I , 
Katwijk, Kw 813 J Koning, J v Braïkelstraat 12, 
Katwijk, Md 881 H Ezinga, Kievitplantsoen 19, 
Rhoon, Md 893 C Hordijk, Cremerstraat 153, Pernis, 
Md 895 P H Kluth, Hilledijk 189, Rotterdam, Md 
908 Joh Padmos, v d Meerweg 10, Oostvoome, Md 
915 W Roobol, Zandweg 15. Oostvoome, No 1144 
K Bakker, Surinames traat 24, Urk, No 1147 K Kap-
ti jn,Wijk6No 30 C, Urk, No 1166 Mevr F Netten-
Jansen, Espelerlaan 50, Emmeloord , No 1177 B 
Sytsma, Bisschopstraat 9, Creil ( N O P ) , No 1184 
J G Wouters, Wenmackersstraat 13, Emmeloord, 
Nk 830 J V d Broeke, Julianaplein 10, Noord-
wijkerhout, Rm 1253 L Buter, Atjehstraat 63-A, 
Rotterdam-20, Rm 1235 T Kalkman, Klaverstraat 
95 B, Rotterdam-2i, Rm 1380 A W Oorschot, 
Aegidiusstraat 60 B, Rotterdam-i6, Rm 1404 W 
Pijpers, Ajaxstraat 112, Rotterdam-13, Sd 769 J A 
Rotte, Kloosterweg 39, Noordgouwe (Zld ) , St 737 
W Burgerhout, Bilderdijklaan 19, Soest, St 754 
R Fontijn, Birkstraat 51, Soest, St 757 S J H 
Nijhuis, Jacob Catslaan 13, Soest, St 763 W Th 
Schut, Birkstraat 118 A, Soest, Ut 1367W A Brands, 
Reitdiepstraat 62 I A, Utrecht, Ut 625 S Schraa, 
Heukelomlaan 47, Utrecht, Vo 970 J Th Chr van 
Brederode, Stalbergweg 45, Venlo, Vo JL 23 P H H 
Dullaert (7 7-48), Stalbergweg 74, Venlo, Vo 986 
H G P Peeters, Pieter Breughelstraat 27, Venlo, 
Vo 1040 R J Th Steegh, Burg van Rijnsingel 26, 
Venlo, Vo 1064 J H Th van de Winkel, Herman 
Gorterstraat 7, Venlo, Vn GM 3 F Babijn (3-5-49)» 
V d Manderestraat 6, Vlissingen, Vn 1097 J J E 
Spinnewijn, Hendrick Vroomlaan 39, Vlissingen, 
Vn 1142 Ir K G V Wijngaarden, St Kruislaan 2, 
Vlissingen, Ze 865 H J van den Eist, Primulastraat 
4, Zwolle, Ze JL 21 J M V d Hulst (26-1-48), 
Enkweg 59, Nunspeet, Ze JL 28 F Kwakkel ( ' ) , 
Burg Schorerlaan 3, Heerde (Gld ) , Ze 872 H Zwa-
kenberg, v Karnebeekstraat 45 47, Zwolle, Ab 677 
H Baaa, Tuigerstraat 26, Alblasserdam, Ab 1638 
W Rozendaal, Burg Jansenlaan 427, Zwijndrecht, 
At 2513 M T J F Halla, Arubalaan 32-A, Amers
foort, At 1935 J Oeie, Boeroestraat 8, Amersfoort, 
At 1932 J A de Vries, v Lenneplaan 16, Amers
foort, Bb 123 Th H J Koppers, Grote Beer l o i , 
Bilthoven, Bb 1967 J M Logger, Palestrinalaan 20, 
Bilthoven, Cd 1911 J Riemens, Volderstraat 2, 
Oostburg, Dn 593 H A Brokking, Engweg 2, Drie
bergen, Dn 648 Mej A Stallinga, Rosanumlaan 35, 
Driebergen, Fe 2265 S Kieviet, Koningmnelaan 3 , 
Middelharnis, Gv 2189 P J Bos, Wantsnijdersgaarde 
473, Den Haag 14, Gv JL 64 W Dorst (20-3-49), 
Pluvierstraat 289, Den Haag-12, Gv 2212 P W 
Drenth, Middenstede 155, Den Haag 14, Gv 2460 
K Dijkstra, Carel Reinierszkade 13, Den Haag-2, 
Gv 2400 Mevr S Felius-Mooy, Hoefbladlaan 108, 
Den Haag 13, Gv 2238 N Kikkert, Winkelstede 146, 
Den Haag 14, Gv 2348 J G J Nering Bogel, Arabis 
laan 84, Den Haag 13, Gv 2335 J W Rotte, Irisplein 
51, Den Haag-7, Gv 2492 J Rijndorp, Appelstraat 93, 
Den Haag-8, Gv 2323 B Schreuders, Dotterbloemlaan 
I I , Den Haag-13, Gv 2496 Jac de Vos, Wmdesheim-
straat 29, Den Haag-14 , Hm 1632 H Suiskens, Mr Jan 
Gerritslaan 87 III , Haarlem, Hk 2089 D Bode, 
V Baarlestraat 51, Gouda, Hk 2136 S Prakken, 
Middenlaan 31, Harderwijk, ld 2504 B Blauw, Corn 
Evertsenstr 249, Dordrecht, Kw 2173 C J Roomer, 
Dahliastraat 10 C, Katwijk a d Rijn, Lk 2278 J , 
Geusenbroek, Rijnstraat 251, Den Helder, Md 1710 
V L Mourik, Voorweg 5-A, Hoogvliet, Md 1734 
L A Peute, Elritsstraat 218, Hoogvliet, Md. 1743 
A C de Wit, Koolvisweg 355, Hoogvliet, Ml 2452 
K Appelo, Hoofdstraat 83, Meppel, Ml 2450 Mevr B. 
Smilde Niewzwaay, Oude Boazstraat 3, Meppel, Ml 
2426 J M A van Straalen, Piersonstraat 23, Meppel, 
No 1759 Ir D Broek, Barkstraat 47, Emmeloord, 
No 2293 Mej G Gravestein, p/a Tros 15, Emmeloord, 
No 2304 Ir G van Staal, Lange Dreef 43, Emmeloord , 
Rm JL 66 G J Hoorweg (7 10-48), Spangensekade 
27 A, Rotterdam 7, Rm 1664 W van der Meide, 
Bajonetstraat 12 A, Rotterdam 3, Rm 2285 T Sturm, 
van Weelstraat 48 A, Rotterdam 6, St GM 6 A W 
Berghauser Pont (15-4 50), Soesterb str 127, Soest, 
St GM 9 H C Berghauser Pont (27-2-49), Soesterb 
str 127, Soest, St 1804 G A Diepeveen, Nijverheid-
straat 5, Baarn, St 1823 P Dorst, Hobbemalaan 22-
Soest, St JL 57 p V Kampen (22-2-48), Birkstraat 
138, Soest, St 1833 A J H Koopmans, Korte Brmk-
weg 27, Soestdijk, Vn 1504 J Borst, Louis Couperus-
str 6, Heemskerk (NH); Vn 1941 Th J F de Both, 
Mozartstraat 73, Heemskerk (NH), Vn 1627 A Feen-
stra, Badhuisstraat 52, Vlissingen, Vn. 2268 A van 
Pel, Lessestraat 45, Heemskerk (NH), Vn JL 51 
Mevr P C V Strien-Kasten {4-4-45), Spuistraat 21, 
Vlissingen, Wt JL 54 H M J M Verbeeten (28-
10 46), Oelemarkt 3, Weert, Wo JL 47 G K Blij-
leven (19-6 46), Noordenseweg 70, Nieuwkoop, Wo 
1636 Ph Gevaert, 's Gravesloot 5-I, Woerden, Wo JL 
52 K C Heeres (8 3-48), Gerard Doustraat 39, Woer
den, Zt 1998 A van den Heuvel, Mmckelersla^n 40, 
Zeist, Zt 1789 M R de Koeijer, Tussen de Dennen 
16, Zeist, Zt 1803 C H M Smit, Prins Bemhardstr 
I I , Bunnik, Ze JL 62 R A Kouwen (31-10-49), 
Dennenlaan 6, ZwoUerkerspel, Ze JL 58 G M A M 
Morsink (25 5-47), Ommerweg 24, Balkbrug-Avereest; 

Nieuwe leden Alle kandidaat-leden, vermeld in het 
januari nummer Welkom' 

Van huxsgenoothd naar ltd Ut 4653 N. J. Vos, 
Spoorstraat 17, Utrecht. 
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Van jeugdhd naar junwrltd Gv JL 65 J A Timmers 
{was GM 62), Leyweg 494, Den Haag, Ze JL 68 
F H V Ulsem (was GM 52), Pnmulastraat 32, 
Zwolle, Kw Gm 5C J Kuyt, Tymstraat 41, Katwijk 
a/Zee, nu Kw JL 50 

Van hd naar hutsgenoothd Kw 5326 G J Th 
Scherpenzeel, Katwijk a/Zee 

Verandering van afdeling Gv 54 C A v d Heuvel, 
Amsterdamse weg 47, Ede, nu Indwtdueel, Gv 1277 
Ir J Chr Hoomenborg, Botanicuslaan 28, Groningen, 
nu Individueel, Gv 1805 Mevr C Harmsen Knape, 
Lange Welle 70, Rotterdam, nu Rotterdam, Gv 2176 
P J Pot, Essenlaan 4, Dordrecht, nu Individueel, 
Gv 4216 P J Baltus, 27 Av du General de Gaulle, 
Avon, nu Individueel 

Rectificaties Kw 5493 W J Busselman, Katwijk 
nu Kw 472, Gv 554 Mevr A Brauw Kanis, Den 
Haag 9 moet zijn Mevr A de Brauw Kanis, Ze 4703 
V H E Siau van Leeuwen, de Rijpstr 36, Zwolle 
overleed in dec 1962 Lidmaatschap voortgezet door 
Mevr V H E Siau van Leeuwen, zelfde adres 

Intrekken (dubbele boeking) Ze 123 B J v Kuik, 
Kruizingastr 21, Balkbrug (zie Ze 5309) 

7 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VER 

EENIGING Secr G C Tops, Stadhoudersweg 89B, 
Rotterdam 4, Tel (oio) 4 93 40 

Ledenvergadering maandag 25 maart, 20 uur. Zalen 
centrum, Delftsestraat 33, Rotterdam Gewone agenda 
Bezichtiging van veihngkavels zaterdag 23 maart, 
15-16 uur, m clublokaal Noordsingel loi 

Overige vergaderingen m 1963 Maandagen 39/4, 27/5, 
24/6, 26/8, 30/9, 28/10, 25/11, 23/12, alle in het Zalen 
centrum In juli geen vergadering 

Clubhtjeenkomsten zaterdag 15,00 tot 17.30 uur, 
bovenzaal , ,De Zon' ' , Noordsingel lo i , Rotterdam-
Noord , donderdag 19,30 tot 22,30 uur ,,De Gunst", 
Brielselaan 192, Rotterdam Zuid 

Ruildag zondag 24 maart, 12 18 uur, Beursgebouw, 
Blauwe Zaal, Ingang Meent, Rotterdam 

Contributie igój door ziekte van administrateur 
contributie ondervindt toezendmg 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 
619, Rotterdam Betalingen uitsluitend op giro 655177 
t/n Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging, afd 
Veiling, Postbus 619, Rotterdam 

Rondzendtngen 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 Vereeniging, Rotterdam-8 

Aankoop correspondentie aan de heer J Bos, Van 
der Horststraat 11, Rotterdam 4 Betalingen uitsluitend 
op giro 5749^5 t n v Rotterd Philatelisten Vereeniging 
Afd Aankoop, Rotterdam 4 

Bibliotheek gelegenheid tot lenen en inleveren 
zaterdag 15,30 16,30 uur, clublokaal Noordsingel loi 

Rondzendmg poststukken Belangstellenden voor 
inzenden en kopien wordt verzocht zich te wenden tot 
de directeur, Ir A v d Heyden, Voorschoterlaan 
137, Rotterdam-i6 

Bestuursverktezmg Op de jaarvergadering werden de 
Heren Van der Ruyt, Tops en WiUemsen als bestuurslid 
herkozen In de vacature door overlijden Hr Zwijnen 
burg werd benoemd de Heer H J Schaad 

Verkiezing Raad van Toezicht Op de jaarvergadering 
werden de Heren Van Kooten en Liesveld herkozen als 
lid van de Raad van Toezicht 

Jaarverloting igój prijswinnaars werden bekendge 
maakt op d« jaarvergadering Lijst van winnaars is aan 
wezig bij penningmeester, secretaris en in clublokaal 
Noordsingel loi Op 31 augustus niet afgehaalde prijzen 
vervallen aan het Jubileumfonds 

Nieuwe leden 1867 A Boog, Schoonegge 281, Rot
terdam 23, 1887 C J Brons,Irenestraat4, Barendrecht 
1889 A P van Herk, Albr Engelmanstraat 41B, 
Rotterdam 7, 1890 C Kok, Ringelenburg 4A, Rotter 
dam 23, 1891 J L J Kropman, De Slinge 128, Rotter
dam 24, 1892 H de Reus, Bruinissestraat 53A, Rotter 
dam 23,1893c Streng, Groepstraat26B Rotterdam 20 
1894 P M Tax Rauwenhoffstraat 8A, Rotterdam 6, 
1895 J W Valkenburg, Heiligerleelaan 24, Rotter 
dam 12, 1896 A Vlasblom Heeswijkplein 39 's Gra 
venhage, 1897 H Wijnhorst, Hildegardisstraat 21D, 
Rotterdam 11 

Opgezegd per 31 december 1962 793 Mr W S Wolff 
de Beer, Huizen post Bussum, 811 J Bouwmeester, 
Rotterdam 11, 1589 A M van Onlangs, Rotterdam 6 

Overleden 14 P Worseling, Rotterdam 7 
8. 
PHILATELISTENVERENIGING,,AMERSFOORT" 
Secr J A M S Joppe, Groen van Prinstererlaan 28' 
Amersfoort Tel 18228 

Bijeenkomst dinsdag 26 maart 1963 in ,,Van Ouds 
de Wapenroem", o a veilmg 
9-

AMSTERDAMSCHE VERFENIGING ,,DE PHI
LATELIST" Secr P W Wap, Haarlemmermeer-
straat 87 I, Amsterdam W , tel 12 51 03 

In de maand april 1963 wordt de LÉrtî Mvergadering 
gehouden op dinsdag 2 april en de Am/avond vindt 
plaats op dinsdag 16 april 1963 

De bijeenkomsten worden gehouden in café rest , ,De 
Kroon", Rembrandtsplein 17, aanvang 2000 uur, 
zaal open om half acht 

Nieuwe leden alle in Het Maandblad van februari '63 

opgenomen kandidaat leden zijn als lid aangenomen, 
alsmede 1085 R F Kuipers, Beethovenstraat 79 I I , 
Amsterdam, 1086 J van Putten, Coppelstockstraat 
56 I I I , Amsterdam W , 1088 W F Schols, Marnix 
straat 327 I, Amsterdam C , 1089 G H Robert, Jan 
Springerhof 21-hs, Amsterdam-W , 1091 J H A te 
Boekhorst, Honselersdijkstraat 51 I> Amsterdam-W , 
X093 Me] E Bloothoofd, ie Const Huygensstraat 13-I, 
Amsterdam W 

Kandidaat leden 1094 C Snijder, James Rosskade 
4 I I I , Amsterdam W , 1096 J J Mendes, Hobbema-
kade 68 I I , Amsterdam Zd , 1097 Bern Duncker, 
Reinwardtstraat 76 III Amsterdam Oost, 1098 R 
Hartkamp, Nigellestraat 44, Amsterdam N , 1099 
Mevr A Manhoudt Barrau, Haarlemmermeerstr 
126 I I I , Amsterdam W , iioo Ds H Johannes, Frans 
v Mierisstraat 72bv , Amsterdam Z , 46 L A Cle 
ments, v d Pekstraat ii9hs, Amsterdam-N , 48 Mevr 
T Heenk Wessehus, Woubruggestraat 13-I, Amster
dam-W , 

Overlijden tot ons leedwezen moeten wij melding 
maken van het overlijden van ons lid, de heer E J E 
WiUebrands (168) 
10 

POSTZEGELVERENIGING S P A AMSTERDAM. 
Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-O 

Bijeenkomsten 27 maart, 10 en 24 april a s sociëteits-
avond 
I I 

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

Nieuwe leden (per i 2 63) J J van Haver, Reimers 
waalstraat 46 I I , Amsterdam Osdorp, E vap Kapel, 
Apeldoornselaan 124, Den Haag, J N Stalenhoef, 
Marnixstraat 394 sousterrain, Amsterdam C , H 
Buesink, Dr Alphons Anensstraat 4, Amstelveen 
12 

PERSONEELSVERENIGING WERKSPOOR AM 
STERDAM, Afd Filatelie Secr C H Zaalberg, 
Esmoreitstraat 51 III , Amsterdam-W 2 

Nieuwe leden (per i i 63) P Pie, Solebaystraat 
II I I , Amsterdam W 2 , (per 1-2-63) R Mui, Dr 
Sloetlaan 25, Abcoude, (per i 3 63) H Dicker, Meer 
zicht, Abcoude 

Bedankt R Verheul, Weesp, W van Dnel, Amster
dam 
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\ 

Nieuw hd M Z de Jong, Reinveen 6hs, Amster-
dam-i8 

Rectificatie Nieuw lid A A M Kan moet zijn 
A A M Kap 
14 

ONTSPANNINGSVERENIGING SOCIALE VER
ZEKERINGSBANK, Afd Filatelie Secr W F H 
Hoetjer, Slotermeerlaan i67-II, Amsterdam-W 2 

Overleden J Chapon, Amsterdam 
15 

PHILATELISTISCHE VERENIGING N D S M 
Amsterdam Secr T G Boon, Lepelaarstraat 22, 
Landsmeer 

Nieuwe leden (per 1-2 63) 150 K C Swart, Comme 
linstraat 80 Illvoor, Amsterdam O , (per 8 2 63) 151 
H Goudriaan, Dr Boomstraat 28, Oostzaan, (per 
15 2 63) 152 J W Roosenmaallen Zand en Jaagpad 
26, Baambrugge 

Bedankt 43 P Buyk, Purmerend 
16 

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

Bijeenkomsten van de afdelingen (tenzij anders vermeld 
aanvang 20 uur) 

Afd Apeldoorn maandag 8 april m R K Jeugdhuis, 
Brinklaan 68, Apeldoorn 

Afd Arnhem woensdag 3 april in het Volksuniversi 
teitsgebouw, Rijnstraat 42, Arnhem Ruilavond vrijdag 
19 april in Restaurant van Thialf, Dullertstraat, Arn
hem 

Afd Barneveid en O woensdag 10 april ten huize 
van de heer G Schueler, Amersfoortsestraat 16, Barne 
veld 

Afd Doetmchem en O donderdag 4 april m zaal 
Meinicke, Veemarkt Doetinchem 

Afd Fde Wagentngen woensdag 3 april in gebouw 
de Reehorst, Ede 

Afd Eist maandag 8 april in Café Restaurant De 
Verenigmg, Dorpsstraat 23, Eist 

Afd Fpe en O zaterdag 13 april in Café Steen, 
Hoofdstraat 108, Epe (aanvang 14,30 uur) 

Afd Lobith donderdag 11 april in Hotel Wanders, 
Markt, Elten 

Afd Nijmegen vrijdag 5 april in Hotel De Roemer, 
Hertogstraat i , Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O maandag 8 april in Hotel 
Concordia, Utrechtseweg, Oosterbeek 

Afd Velp woensdag 3 april in Verenigingsgebouw 
't Centrum, Rozendaalselaan 8, Velp (aanvang 19,45 
uur) Ruilochtend zaterdag 23 maart m hetzelfde ge
bouw (aanvang 10 uur) 

Afd Winterswijk en O maandag i april m Hotel 
De Klomp, Winterswijk 

Afd Wijcken maandag 22 april m het K A J.-
gebouw, Meidoomstraat 18, Wijchen 

Afd Zevenaar dinsdag 9 april in Hotel Beeoen, 
Babbenchseweg i , Zevenaar 

Afd Zutphen maandag 1 april in het C J M V -
gebouw, Paardewal, Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Apeldoorn 314 P van Alteren Jr , Soerenseweg 

178, Apeldoorn, 336 J Stnjdhorst, Schimmelpenninck-
straat 144, Apeldoorn, 1515 F J Wilbrink, Dne-
huizerweg 11, Apeldoorn, 1781 A A J Gensen, Hof-
straat 83, Apeldoorn 

Afd Barneveid en O i747 Mevr M A Vossegat-
Goor, Garderbroekerweg 86, Kootwijkerbroek, 1748 
C J B H v d Pols, Kraatseweg 54, Harskamp, 1749 
D A Veenendaal, Kattenbroekerweg 14, Lunteren, 
1750 B Hazeleger, Vondelstraat 23, Barneveid 

Afd Ede-Wageningen 1767 H Schroo, Grmdweg 
X 50a, Wageningen 

Afd Epe en O 1745 G Baarslag, T van Lohuizen-
straat 60, Vaassen 

Afd Oosterbeek en O 1154 L Mulder, Utrechtseweg 
29, Oosterbeek, 1191 Mevr G Vink-van Boeijen, 
Marienbergweg i8a. Oosterbeek, 278 D Purmer, Secr 
Kuitstraat 30, Oosterbeek 

Afd Velp 1756 H W M Hopman, Fazantlaan 51, 
Dieren, 1757 Mr C Gutteling, Daalhuizerweg 21, 
Velp (G ) 

Afd Winterswijk en O 1676 Th J van Lith, Prms 
Mauritsstraat 16, Groenlo, 1019 M van Dijk, Frederik 
Hendrikstraat 7, Bredevoort 

Overleden 54 Mr H C Hooft Hasselaar (afd Buiten-
leden), 669 G van Apeldoorn (afd Ede-Wagcnmgen) 

Afgevoerd 19 M Plant (afd Zutphen) 
Mededelingen 
Voorjaarsvergadering De Algemene Vergadering wordt 

op zaterdag 20 april in Café-Restaurant Riche-National 
Nieuweplein 48 te Arnhem gehouden (aanvang 15 uur) 
Agenda etc zijn in het Meded«lingenblad gepubliceerd 

Internationale Ruildag De jaarlijkse internationale 
ruildag wordt op zondag 31 maart te Winterswijk ge
houden m De Harmonie, Groenloseweg <van 10 tot 
17 uur) Voor verdere bijzonderheden zie het Mede
delingenblad 
17 

POSTZEGELVERENIGING , .ASSEN'' Secr. A. 
F J de Jong, Vredeveldseweg 19, Assen 

Nieuw hd i i i B Tolman, Moskampweg 16, Ooster-
wolde (Frl) 

Kandidaat-leden n o W J Mulder, Groen v Prinste
rerlaan 22, 113 A Goudswaard, Kanaal 77, " 6 J-
Beekman, Oosterhoutstraat 18, 117 O Kiers, Anreper-
straat 106, 119 Mevr A Kroon-de Vries, Vaart 41-A, 
allen te Assen 

POSTZEGELVERENIGING ,,ONDERLING CON
TACT" Secr J Versteeg, Merwedelaan 31, Bergen 
op Zoom 

Nieuw hd 204 J G van Eijk, St Donisiusstraat 57, 
Putte (N Br ) 
20 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB Secr J W 
Schachtschabel, Stratingplantsoen 46ZW , Velsen-
Noord, post Beverwijk 

Bijeenkomsten 18 maart en 8 en 22 apnl a s telkens 
aanvang 19,30 uur in het Wittekruisgebouw, Baanstraat 
te Beverwijk 

Nieuwe leden (per 1-3-63) 132 A Riemsma, Velser-
bosstraat 12, Velsen N , 136 L Tiebosch, Javastraat 
35 , Beverwijk, 145 D J Ypma, Stetweg 3, Wijk a Zee 
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 juh en 
augustus Ruilbeurs iedere zaterdagmiddag in Café-
Rest ,,De Harmonie", Brinklaan 112, Bussum 

Kandidaat leden L Zweck, Commenmslaan 35, 
Bussum, C P de Vries, Capittenweg 37, Blaricum, 
T Cup, L Hortensiuslaan 6, Naarden, B A Sul, 
Gildestraat 23, Bussum, G Geerts, J Catslaan 3, 
Bussum 

Nieuu lid 7 J E Muhren, Naarden 
Overleden 58 J M A Wantzing, Amsterdam 
Contributie De leden worden beleefd verzocht de 

contributie voor 1963 a / 7,50 te sto^-ten of over te schrij
ven op giro 349300 t n V Penningmeester van de Ver
zamelaar, Amsterdam 
23 

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

Nieuwe leden 2 W J Niemans, Pachtersdreef 84, 
Den Haag, 4 J van der Wijngaart, Busken Huëtlaan 
34, Voorburg 

Bedankt 107 L Braat, Apeldoorn, 125 H Bakvis, 
295 J A M van der Valk, 296 J H van Seuren, allen 
te Delft 

PHILATELISTISCHE VERENIGING , ,DE FIVEL' 
Delfzijl Secr F Leenstra, Arcturusstraat 20, Delfzijl 

Nieuwe leden D Bouwmeester, Galjootlaan n A, 
H Wildeman, Schoenerlaan 28, beiden Delfzijl, L 
Sander, Ventelaan 3, Farmsum 
25 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS ,,DORDRECHT" Secr A de Wit, Willem 
straat 50, Dordrecht 
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Hutshoudehjke vergadering tevens Rutl 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 
26 

DORDTSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
,,DE POST JAGER" Secr A L Blonk. Willem de 
Rijkestraat 39, Dordrecht Tel (01850) 20428 

Ledenvergadering 5 april a s m gebouw ..Patrimo 
mum" , Lange Breestraat 24, Dordrecht Aanvang 
7,30 uur n m 

Contactavond vrijdag 22 maart a s zelfde plaats en 
tijd. 

Nieuwe leden G J Nelemans, Blekersdijk 114, 
Dordrecht, W Clausing, Landmanweg 7, Zwijndrecht, 
A Biesheuvel, Dotterbloemstraat 9, Zwijndrecht 
27 

PHILATELISTENCLUB , ,EINHOVEN *' Secr 
J J H A Dolhain, Petrus Dondersstraat 100, Eind
hoven Tel I 06 15 

Vergadering elke eerste woensdag van de maand, 
waarvan convocatie wordt toegezonden 

Nieuwe leden Mr J Th Steensma, Boerhavelaan 12, 
R de Boer, Appelbloesemstraat 17, L P Couturier, 
Bosranklaan 5, allen te Eindhoven 

Overleden J P A Luiten, Eindhoven 
28 

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

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

Nieuwe leden 367 J Mooyweer, Singel 1940 1945, 
28, Oss, 253 J A J Evers, Sophiadreef 8, Meerveld 
hoven, 254 A Viietstra, Hofstraat 3, Geldrop, 255 
C G Dekkers, Joostv Clevenstraat 9, 256 T Joor, 
V Norenburghstraat 10, 257 F Stroeken, Jan Heyns-
laan 47, allen Eindhoven 

Bedankt S Harkema, Meerveldhoven 
29 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTENVEREENI-
GING Secr penn W E J Aeijelts Averink, Min 
Treubstraat 18, Enschede 

Nieuwe leden A Visschedijk, Rijksweg 38, Glaner-
brug, Th Heeregrave, Heutmkstraat 264, H G Vlas 
kamp, Madoerastraat 45, G J B Vijhe, Vanekerweg 
247, allen Enschede, ten Vaarwerk, Eibergsestraat 70, 
Haaksbergen 

Bedankt A F C Bach, H A Egbermk, beiden 
Enschede 
30 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,DE PHILATELIST Geleen Secr J Kentgens, 
Bollenstr 7, Geleen 

Afd Geleen Vergadering Eerstvolgende vergadering 
weer in 't Roadhoes, Nieuwe Markt te Geleen, zondag 
7 april a s Aanvang lo 15 v m 

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

Nieuwe leden N Bremen Luches lusstraat 6, Kerk 
rade.H den Held, Stationstraat 42 C Nuth , W J G 
Hevltjes, Deken Quodbachlaan 29, A W Heyltjes, 
Richerstraat 12, beiden Kerkrade 

Afgevoerd H Jacobs, H Bakker, beiden Kerkrade 
Afd Sittard Vergadering in ,,Schtad Zitterd" 

Wordt per convocatie bekend gemaakt 
Afd Vaals, Vergadering wordt met agenda per con 

vocatie bekend gemaakt 
31 

POSTZEGELVERENIGING , .GGRINCHEM & 
OMSTREKEN" Secr A v d Vliet, Jagerslaan 22, 
Gonnchem 

Nieuwe leden (per i 2 63) v d Burgt, Knipsteeg 9, 
D Versteeg, Paddemoes 7 a, beiden Gonnchem, J P 
D den Hoed, Marco Polostraat 23, Den Bosch 
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 
35 
PHILATELISTEN VERENIGING ,,GRONINGEN" 
Secr J M Offringa, de Savomin Lohmanplein 2b, 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 

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

Nieuwe leden de kandidaat leden gemeld in het 
februarinummer 1963 

Kandidaat leden 406 M van de Peppel, Mounedijk 6, 
Dokkum, 414 B E M Wientjes, Jachtlaan 2, Roden 
(Dr ), 419 H E Verduyn, p/a Oude Kijk in 't Jat 
straat i , Groningen, 430 T Th Bezuyen, Acacialaan 
30, Roden (Dr ) 

Overleden 145 D B Venema, Groningen 
Mededeling de penningmeester verzoekt alle leden 

hun contributie over 1963 ad / 7,50 voor 31 maartl a s 
te willen overmaken op giro 852363 van de penning
meester der Phil Ver ,,Groningen' Indien betaling 
met is geschied, zal na 31 maart 1963 moeten worden 
overgegaan tot royement 
36 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER 
EENIGING ,,OP HOOG VAN ZEGELS" te Haarlem 
Secr M W v d Koog, Leid se vaart weg 129, Heem 
stede 

Kandidaat leden 83 J C Joustra, Koninginneweg 
32, Haarlem, 125 L A Booms, Gen de U Reystraat 

22, Hs^rlem, 259 A J v Beusichem, Pictcr Kies-
straat 56ZW , Haarlem, 360 A v Slooten, Siriusstr 
38, Haarlem 

Bedankt (per z 3 1963) 88 J Neele, Haarlem, 97 
W J V Gent, Leiden, 125 C Theil, Haarleïn, 242 
J J Galjaard, 259 J K de Koning, beiden Heem 
stede, 306 C M V Diemen, 325 Mej M Krefft, 381 
R Winkelman, 518 C Coblens, 588 P J v d Eijnde, 
allen Haarlem 

Contributie ig63 1964 Dringend verzoek aan hen, 
die het bedrag ad / 8,— nog niet voldeden, dit nu ten 
spoedigste te doen Liefst via postrekening 245576 ten 
name van ,,Penningmeester O H v Z , Haarlem" 

Algemene vergadering Donderdagavond, 8 uur, 28 
maart a s , in de aula van de A H Gerhardschool, 
Zijlvest 25a, ingang poort Raaks, Haarlem 
37 

POSTZEGELVERENIGING , .HEERLEN" Secr 
C van Dishoeck, Lintjenstraat 21, Heerlen 

Kandidaat leden H J Steine, Kouvenderstraat 
135-137, J Martens, Akerstraat 222, beiden Hoens-
broek 

Bedankt 123 Th J M Mols, Heerlen 
Nieuw lid 30 Ir Ie Clercq, Heerlen 
Bijeenkomst dinsdag 2 april a s Gelegenheid tot 

ruil vanaf 7 uur n m Plaats Hotel Robertz, Station 
straat, Heerlen 
38 

POSTZEGELVERENIGING , ,HELDER" te Den 
Helder Secr A P Vlam, Van Galenstraat 70, Den 
Helder Tel (02230) 4200 

Kandiditat leden H de Groot, Jan Verfailleweg 130, 
Den Helder, E S ^^ee^kstra, Zandvaart 82, Bree-
zand (gem Anna Paulowna), P Coppoolse, Duinroos 
straat 70, Den Helder, J P Schol, Badhuisstraat 86, 
Huisduinen (gem Den Helder), Mevr A Ouwens 
Smit, Zuidstraat 69, Den Helder 

Vergadering woensdag 13 maart a s te 19,30 uur in 
Café Postbrug, Koningsplein, Den Helder 
39 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS ,,HELMOND" Secr P J v d List, Plas 
manlaan i , Helmond 

Nieuwe leden A J F Jansen, 3e Haagstraat i6z, 
Th V Kesteren, Broekwal 33 B, D Andnessen, 
Steenweg 18, allen te Helmond 
40 

's HERTOGENBOSSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS Secr Mr H J 
Bernsen, Fredenk Hendriklaan 14, Den Bosch 

Jaarvergadering woensdag 20 maart a s te 20 00 uur 
in Hotel Central, Markt, Den Bosch 

Nieuwe leden zie kandidaat-leden in het februari 
nummer Bovendien de heren A en G de Bruijn, 
V Ryckevorsel van Kessellaan 12, Den Bosch 

Kandidaat leden H van Hirtum, Loonsebaan 47, 
Vught,J W Alebeek, Orthenstraat 65LenH Looijen, 
Aartshertogenlaan 256c, beiden in Den Bosch 
41 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS ,,HILVERSUM & OMSTREKEN" Secr 
A W Ebrecht, Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum 
Postgiro t n V de Ver 360655 

Vergadering 21 februari en 21 maart 1963, ruilbeurs 
elke zaterdagmiddag van 1,304,30 uur, alle in de 
Openbare Leeszaal te Hilversum, s Gravenlandseweg 

Overleden 767 L M Veen, Hilversum 
42 
LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS Secr G M Mmnema, Boerhaave 
laan 41, Leiden 

Vergadering woensdag 27 maart 1963, 's avonds te 
8 uur precies m de zaal van het Gereformeerd Jeugdhuis, 
Breestraat 19 te Leiden 

Gewone agenda, na afloop veiling, verloting en ge 
legenheid tot ruilen 

Nieuwe leden 427 J E Overzet, Lisse, 429 C Vol 
kers, 460 D J Petrusma , 305 E Prins, 416 L Stilma, 
allen Leiden 

Kandidaat leden 398 H van der Lelie, Lage Mors 
weg 81, Leiden, 273 A van Duyvenbode, Voorschoter 
weg achter 25A, Woonark, Valkenburg Z H , 108 
R C van den Broeke, Drie Octoberstraat 37, Leiden, 
na I maart wordt Kastanjekade 2 

Volgende vergadering woensdag 24 april 1963 
Jeugdafd 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 
tncht 

Bijeenkomsten 18 maart Jaarvergadering, i april 
Beursavond, 15 april Ledenvergadering, allen om 
20 uur in Restaurant ,,In de Gouwe Poort", Vrijthof 
51, 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 
47 

POSTZEGELVERENIGING ,,ROOSENDAAL" 
Secr J C Jochems, Hobbemastraat 4, Roosendaal 

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

Nieuwe Uden (per i i 63) J F Thiellier, Spoor-
straat 114, N B Peerdeman, Laan van België 15, 
beiden Roosendaal 

Afgeschreven P v Ravenstein, Roosendaal 
48 

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

Bijeenkomsten' 2e dinsdag van elke maand in het 
Beursgebouw, ingang Meent 110, Rotterdam 

POSTZEGELVERENIGING , .SANTPOORT'' 
Secr P Vons, Brcderoodseweg 100, Santpoort Z 

Bijeenkomsten deze worden wederom gehouden op 
de 2e en 4e donderdag van de maand in de vergaderzaal 
van ,,Hmle Spaamberg", Wüstelaan 79, Santpoort Z 
Aanvang 20 uur 

Nieuwe leden 69 J J de Groot, Terrasweg: 77, Sant 
poort N . 154 P de Hooge. lepenlaan ÏO6, Zwanen
burg, 193 W Holsappel, Koninginneweg 73, Haarlem 

Bedankt 137 H de Jong, Haarlem 
50 

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

Nieuwe Uden A C Don, v Beethovensinge 1 73 A, 
Vlaardingen, P van Eijk, Quintstraat 30-A, Rotter 
dam 

Bedankt J van Eijk, Schiedam 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME • 

LAARS ,,TILBURG" Secr H A M Meeuwsen, 
Mehs Stokestraat 45, Tilburg 

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

Nieuwe Uden G Bakx, Hagelkruisstraat 2. A C 
Feijt, Oerlesestraat 180, D Heek, Joh v Zanten-
straat 23, F Ketelaars, Montgomerystraat 5, J M 
Molenwijk, Industriestraat i , Th van Orsouw, Bredase-
weg 167, allen Tilburg 

Bedankt J v Dongen, Tilburg 
54 

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

Vergadering iedere 2e donderdag van de maand in 
café rest ,,DeDeyl",hoekKerkdamenRijksstraatweg 

Bedankt J Scheeres, Wassenaar 

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

Rutlavonden 29 maart, 5 en 19 april, 3, 17 en 31 mei, 
14 en 28 juni 1963 

Nieuwe leden 76 H Plug, Linnaeusstraat 16, 77 
J de Krijger, Celsmsstraat 34, beiden IJmuiden 

Bedankt 67 W Mooy, 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 

^VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
, ,DE LANGSTRAAT & OMSTREKEN'' Secr 
W Tj de Haan, van Berckenrodelaan 91, Waalwijk 
Tel 04160 2748 

Bedankt F Ottenhof, Waalwijk 
64 

POSTZEGELVERENIGING , .DRACHTEN'' Secr 
A Otter, Handwerkerszijde 127, Drachten 

Bijeenkomsten 18 maart en 8 april a s in gebouw 
Pro Rege, Torenstraat 18, Drachten Aanvang 8 uur 
n m „ , 

Kandidaat lid Mevr R Bakker de Vries, Hemelum 
3, gem Hem Oldeph 
65 

PHILATELISTEN VERENIGING ,,COEVORDEN 
& OMSTREKEN" Secr J H Prenger, Troelstra 
laan 55, Coevorden 

Nieuw lid 13 F Gerding, Zuiderhoofdstraat 24, 
Exloo 

OverUden H Boudoin, Hardenberg 
66 

UNILEVER SPORTVERENIGING, Afd Post 
zegelvereniging Secr O v d Geijn. Kamillestraat 3, 
Rotterdam 12 

Nieuwe Uden G G Slotboom, Nijverheidstraat 
92 A, Rotterdam 20, P K v d Schans, Nijverheid 
straat 92, Rotterdam 20, G H Jansen, Duivenstraat 
31, Oss, H G Wemimont, H W Dekosterlaan 24, 
Zelhk België 
68 

POSTZEGELVERENIGING ,,HARDE " t e ' tHarde 
Secr P Leenders, H v Puttenweg 2, 't Harde 

Bedankt (per i 2 63) G G J v d Hulst, Nun-
speet 
70 

DE POSTZEGEL Philatelisten veremgmg voor 
personeel der Rotterdamsche Droogdok en Scheeps 
bouw MIJ ,.Nieuwe Waterweg" Secr W P H Zom, 
Schipperstraat 60, Rotterdam 16 

Nieuw lid R Koedam. Kanmanstraat 9, Rotterdam-
22 

PERSONEELSVERENIGING ..ENERGIA" Afd 
Filatelie Wnd secr W Hoffman, Rijnstraat 49-11» 
Amsterdam Z 

Nieuw lid W A Bakker, Mercatorstraat 11 I I I , 
Amsterdam W 

113 



JBaek enpianh 

Dat is gedruk t . . . maar hoe? door Js. Hermans. 
Uitgave Intergraf ia. Warmoesstraat 151, Amsterdam, 
prijs ƒ 3,90, betaalbaar op giro 556420. 
Een postzegelverzamelaar zal zich de vraag die als titel 

voor dit werkje is gekozen dikwijls stellen. Het antwoord 
kan hij er in vinden. De meeste in Nederland toegepaste 
druktechnieken worden beschreven en ook met een voor
beeld getoond. Het boekje is niet speciaal voor postzegel
verzamelaars geschreven; er worden ook voor postzegels 
ongebruikelijke, om niet te zeggen onbruikbare druktech
nieken als zeefdruk en transferdruk besproken. Maar het 
is ook voor een postzegelverzamelaar een nuttig werkje 
en een goede handleidiKg om te kunnen bepalen welke druk
techniek bij een bepaalde zegel gebruikt is. Een determi-
neertabel helpt u daarbij. Wie in de praktijk wel eens ziet 
hoe vaak verschillende druktechnieken door elkaar gehaald 
worden — bijvoorbeeld bij de eerste twee emissies van 
Hongarije — zou dit boekje aan vele verzamelaars ter le
zing willen aanbevelen. PL. 

CORINPHILA-VEILiNG 
Corinphila houdt van 1 tot 6 april in Zürich een interna
tionale postzegelveiling van meer dan zesduizend kavels. De 
catalogus op zich is al een begerenswaardig bezit met twee
honderd bladzijden; 92 met foto's, waarvan vier in originele 
kleuren. Een van de onderdelen is de luchtpostcollectie van 
de Braziliaanse verzamelaar Dr. Humberto Cerruti te Sao 
Paulo, die vrijwel alle zeldzame stukken bevat, zoals de 
Scadta-vignetten van Columbia, Italië-Chicago 1933, laatste 
vlucht van de Hindenburg, die op 6 mei 1937 te Lakehurst 

verongelukte, Montenegro 1941 met kopstaande opdruk en 
foutdruk Montonegro, Hawker en Pinedo, enzovoort van 
New Foundland, IJsland „Hop-Flug" in blokken van vier, 
San Marino Zeppelin in originele vellen, enzovoort. Voorts 
opdrukken GRI en TOGO van Franse en Britse bezettings
troepen in de Duitse koloniën in Afrika tijdens de eerste 
wereldoorlog. Er zijn kavels uit de collecties van ex-koning 
Alfonso XIII van Spanje en de Britse verzamelaar Lord Bute, 
alsmede delen van befaamde gespecialiseerde landenverza-
melingen. Serieuze kopers kunnen de catalogus (portvrij) aan
vragen bij Corinphila, Bahnhofstrasse 102, Zürich, Schweiz. 

VEILINGOPBRENGSTEN VAN DIËTEN 
5 MAART 1963 
Curasao, 1873, ƒ 1,50, nummer 11 F, in compleet ongebruikt vel van 
van 25 exemplaren met controlestempel op de rand, prima gecen
treerd ƒ 1.950,—. 
Suriname, 1873, ƒ 1,—, nummer 1'4, ongebruikt compleet vel van 25 
exemplaren met controlemerk op de rand ƒ 1.550,—. 
Nederland, 5, 10 en 15 cent op brief. Frisse exemplaren met brede 
randen in donkere kleuren en licht gestempeld, Amsterdam grotesk, 
juni 1855 ƒ 1.350,—. 
Suriname, 1873, ƒ 2,50, nummer 15, ongebruikt compleet vel van 25 
exemplaren met controlemerk op de rand ƒ 1.300,—. 

Portzegel, 1886, 10 cent, nr. 3 type II, ongebr. ƒ 1.325,—. 
Nederland, 1962, foutdruk automatiseringszegel 4 cent, nummer 768, 
zonder zwartdruk ,.NEDERLAND 4 C" ƒ 1'.250,—. 
Nederland 1899, ƒ 10,— lichtoranje, nummer 8», vrijwel postfris blok 
ƒ 940,—. 
Curacao, 1873, ƒ 2,50, getand 14, nummer 12B a, ongebruikt compleet 
vel van 25 exemplaren met controlestempel op de rand, goed ge
centreerd ƒ 600,—. 
Nederland, 1867, 15 cent, getand 10"/« : Wk nummer 9 II B, met gave 
tanding. Certificaat NVPH ƒ 490,—. 
Nederland, 1899, ƒ 10,— oranje, nummer 80, postfris ƒ 230,—. 
1'899, ƒ 10,— donkeroranje, nr. 80, met hoekstempeltje ƒ 160,—. 
1913, ƒ 10,— nr. 101, met hoekstempeltje ƒ 160,—. 

Luchtpost, 1941, ƒ 5,— blauwgroen, nr. 18, postfris ƒ 340,—. 
Stempel, 's-Gravenhage op 15 cent donkeroranje ƒ 210,—. 
Stempel, Hoorn op 15 cent donkeroranje ƒ 210,—. 
Stempel, Hoorn grotesk op 15 cent oranje ƒ 180,—. 
Stempel, Winschoten in zwart op 10 cent donkeroranje ƒ 140,—. 

U weet, dat voor elke verzameiaar 

„Hawid klemstroken" 
het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels. Leverbaar zijn de 
volgende maten in zv^art. Pakjes i 25 stroken, lengte 22 cm. 

Hoogte 24 mm f 2,«0 Hoogte 39 mm f 3,25 
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X 2 1 ' 
X 36 
X 43 
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X 39 
X 55 
X 24 
X 26 
X 2é 
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X 41 
X 33 
X 26 , 
X 27» 
X 30 I 
X 26 . 
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I f 3,75 
I f 3,75 
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1 f 5,75 

m f 1 , — 
1 f 0,35 
I f 0,38 
1 f 0,60 
1 f 1 , — 
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Van de pakjes van 25 stroken met een lengte van 22 cm kunt u ook enkele stroken 
bestellen. Prijs per strook 1/25 gedeelte van de prijs van het pakje. 
Over de maten nog het volgende: Een pakje van bijv. 26 X 43 mm is dus voor zegels 
met een breedte van 26 mm en een hoogte van 43 mm. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting t o t kopen. Bij een 
bestelling boven f 5.— worden u de klemstroken portvri j toegezonden. 5 % kor
ting bij een aankoop boven f 10,—i en 10 % korting bij een aankoop boven f'25,—. 

POSTZEGEIHANDEI J. VAN MASTRIGT 
Zwar te Hondit raat 1 / Blaak  R O T T E R D A M  1 , 
Telefoon (010) 143580. Giro 661478 

De wereldmarkt 
Wij verkopen de bezittingen van verlcopers in vijf conti
nenten aan Icopers over de gehele vrije wereld in onze 
3wekelijkse verkopingen. 

Vraag een gratis monster aan van de geïllustreerde en 
volledig gedetailleerde uptodate catalogus en bro
chures, welke antwoord geven op alle vragen betreffen
de onze inkoop en verkoopservices bij: 

PLYMOUTH PHILATELIC AUCTIONS LTD. 
(Members BPA, PTS, APS, SPA, RPSC, Aust 
SDA etc.)

Mermaid House, 34 New Street, Plymouth, U.K. 

AANGEBODEN: 
Ned. Antillen 
Zeemanswelvaren no. 239/243 ongebr. f 17,50 
Bloemen serie 1955 no. 248/252 ongebr. f 15,75 
Bloemen serie 1955 no. 248/252 gebruikt f 17,— 
Curasao 
Luchtpost Rode Kruis no. 45/52 ongebr. f 2 1 , — 
Luchtpost Curafao helpt no. 53/68 ongebr. f 23,— 
Luchtpost Curasao helpt no. 53/68 gebruikt f 29,50 
Suriname 
No. 132f % zonder breukstreep ongebr. f 25,— 
Luchtpost no. 24/26 ongebruikt f 30,— 

RITA VAN MAANEN 
Rokin 10, Amsterdam, tel. (020) 33331, giro 6 0 9 4 3 7 
INKOOP VERKOOP TAXATIES 
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1 - 6 a p n M 9 6 3 
in 

ZÜRICH 

Internationale postzegel veiling met ruim 6000 kavels 
voor een nettowaarde van meer dan 

3 miljoen Zwitserse franken 
Worden aan de meestbiedenden verkocht. 

GEEN GERESERVEERDE PRIJZEN door de verkoper, 

en wel Z O N D E R U I T Z O N D E R I N G E N ! 

Rijk geïllustreerde catalogus gratis bij 

Corinphila - Zürich - Zwitserland 
(BAHNHOFSTRASSE 102) 
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an saniÊfie ?// liiHiie int J^inäner ^ffalzlósfHb yunt 

Vraagt uitvoerige prospectus m kleurendruk, monsterblad en prijslijst aan R E N N I E H A A G S M A ' s P O S T Z E G E L H A N D E L . Leeuwenstraat 2a» H I L V E R S U M 
wmmm^^ÊmmmÊÊi^m^m^^m^m^^K^Êmmi^am^ ZIET O N Z E VORIGE ADVERTENTIES m^^^^ÊÊm^^^mmt^ÊKmÊÊÊÊÊ^^^^^^^mmam 

K I L O  W A R E N . ^ kg gehele wereld alleen grootformaat veel WestEuropa, enige 
grootformaat overzee, een pak|e vol met aangename verrassingen f32 ,— Bijzondere 
aanbieding 1 kg Luxemburg mee ca 2000 beeldzegeis van bijzondere uitgiften 1 kg 
f200 —, Yi kg f105.— zolang de voorraad strekt ,,Portvrij" 
Souvtgc Leytem  Lorentzweiler (Luxemburg) 

R U I L E N M E T H O L L A N D E N BELGIË 
Ik geef Finland, Oostenrijk en Zwitserland Cat waarde Zumstein. Michel 

R E I N O V A R J O R A N T A , Povtuntie 6 A 10, Nokia, Finland 

WORLDWIDE STAMP EXCHANGE zend 25 gebruikte gelegenheidszeqels 
en u ontvangt iijst met ruiladressen over de gehele w^ereld en uw naam 
w/ordt (indien gewenst) in de lijst opgenomen 
Stamp Exchange, 2144 Althéa, Niagara Falls, Canada. 

Aangeboden: 
Nederland: 

1 Tentoonstelling 1924 in blokken van 4 
met metaalstempel 195,— 

1 NieuwGuinea 
1 Nagekomen 8 waarden UNTEA op 
1 brief met eerstedagstempel zéér 
1 schaars 65,— 

1 Curasao: 
luchtpost 1941 PnnsBernhardserie 

1 postfris z pi 140,— 

België: ongestempeld j 
258/266 27,50 
496/503 5,50 
504/511 22,50 
513/518 16.— 
728/736 5.90 1 
737/742 9,— 1 
773/776 5,70 
807/810 4,50 
814/822 15,— 
880/891 55,— 
938/940 8,— 
943/945 13,50 

POSTZECELHANOEL MARIAN DAUB 
Winkel Jan van Galenstraat 165, AmscerdamW 1 
Telefoon (020) 88683 

DORDTSE POSTZEGELVEIL ING 

Onze apnlveiling vindt plaats op zaterdag 6 april a.s. in gebouw 
„Patrimonium" te Dordrecht, t.o.v. deurwaarder P. A. Walter. 
Aanvang velling 2.30 uur. Bezichtiging vanaf 10 uur v.m. Catalogus 
gratis. Voor onze maandelijkse veilingen kan steeds ingezonden 
worden. 

Sehimtrast 3«, Dordrecht. Tel. 20733 

SPEC. AANB. Ie KWAL. gellluitr. ENV. NED. SPEC. ST. 
zonder adres. Porto extra s.v.p. Jan. en febr.ADV. N Ó G 

GELDIG 
M Trip 
Rotterdam 
StatuutSnip 
Uiver 
herdenking 
Pleiman 
hardenkinj 
Fjoriad« 

0,50 
1,75 

1,25 

1,25 

Floriade 
Poitkoau 
Padv Indaba 
Indaba kaart 
Padv Waterk 
Curioia '61 
Fiia K '61 
Filat Daf'61 

2,75 
090 
1 , — 
0,75 
0,60 
0,70 
0,50 

Kind'60A'dam1,:0 
Zomer '61 
Adam 
Europa '61 
A'dam 
E '61 Carnet 
Europa '62 
A'dam 

2,— 

1,50 
2,95 

1,25 

Eur Verk 
Riddenl 
Eur Pluimveek 

Athl Unit Eur 

Daf Po»ti '42 
ICOM 

1,95 

0,75 

1,50 
1,25 

stempel 0,90 Tent Aho/ '61 0,50 Eur '62 Carnet 2,50 Muieumk '62 2,75 

Verder vele bijz. st. van Kongressen, Manifestaties etc. etc. 
op env. met tekst ad. f 0,35 p. st. 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE, KERSTROOSSTRAAT 9 C, 
ROTTERDAM12  TELEFOON: 18.62.00 ■ GIRO; SO.74.07. 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN 
C U R A S A O ! 
No 
11 d« 1</, | ld Koning ongabr 60,— 
11 de 1 ' / , fid Koning gebr 52,30 
12 da Zy, gid Koning ongebr 17,50 
42 d e l ' / , gid Kon Wilh ongebr 21,50 
43de 2'/, gid Kon Wilh ongebr 27,— 
6870 de 50 cent, 1 ' / , gid en 

2'/. gid ongebr 27,50 
75ei lub 1923ierl«cpl ongabr 110,— 
8999 Kon Willi i tr ie ongebr 28,50 
104120 Herdenkingiiene cpl 

ongebr 117,— 
179181 d e ! ' / , f Id., 5 f ld tnlOgld 

ongebr 17!,— 

230233 de serie cpl ongebr 92,50 
239243 de terie Zeeman ongebr 18,50 
248252 de serie voor het Kind 

ongebr 19,50 
13 vliegpost serie cpl ongebr 70,— 
416 vliegpost ongebr 17,— 
1825 vliegpost ongebr serie cpl 145,— 
2640 vliegpost ongebr serie cpl 72v50 
4144 vliegpost ongebr serie cpl 37,50 
4552 Juliana Rode Kruis serie cpl 

ongebr 2 2 , 
S368 Helpt serie ongebr 26,50 
8388 vliegpost ongebr serie cpl 375,— 
Port No 3133 ongebr 50,— 
Port No 3443 ongebr 95,— 

Voor uitvoering van uw MANCOLiJSTEN houden wi| ons aanbevolen 
POSTZEGELHANDEL JAC. ENQELKAMP 

Spuistraat 301 — Amsterdam — Giro 312696 — Telefoon 30998 

Nieuwtjesabonnement Zwitserland. Liechtenstein en Oostenrijk, nominaal 
1 1 0 % I porto Elk quantum Bi| 
N Ch Muller, Tannenstrasse 11, St Gallen/Zwitserland 

AANGEBODEN 

Nederland, 70» F EN 709 FB 
ZOWEL POSTFRIS ALS GEBRUIKT 

BENEVENS 

Suriname, 2« F POSTFWS 

Voor / 300,— per stuk 

H. KOOPMAN 
"N.Z. VOORBURGWAL 3 U 

AmsterdamC, Tel. 3 34 73 

P O S T G I R O 5 1 3 4 2 7 

ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND en OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

Prima kwaliteit  billijke prijzen 

K. KEIZER • TILBURG 
Burg Mutsaersstraat 32  Telefoon (04250) 2 31 02 

* » ongestempeld (No's cat Yvert) alle aanb vrijblijvend 
Belgit Hongarije 
No 21 f 32,50 No 1102/09* f 22,50 
No 29 f22,50 No 1218/23« f M,— 
No 827/31« f45 ,— VLP 12/23« f22,50 
No 927/29« f 47,50 VLP 24/25« f 30,— 
No 1053/62« f 8,— VLP 35/a« f 17,50 
VLP 5« f 17,50 Duitsland 
VLP 30/35« f 6.75 (Berlijn Sect) 

No 54/56« f 7 0 , — 
Postiegelhandel „J. C. R E N Z E N " (inkoop 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen gebruikt en 
ongebruikt 
SanMan no 
Ned O G 
Vaticaan 
Liechtenstein 

verkoop) 
Bergselaan 225b, Rotterdam. Tel 48886, Giro 481779 

De 5Se Dornhttfer Velling op 8 en 9 april 1963 In Hotel Schrieder, 
Heidelberg. 

Het mooiste materiaal uit de gehele wereldl Mooie EO'fila
telle: Württemberg 70 Kreuzer. OostSaksen 6 Pfg. zwart
groen. Kabinetrand vlerblok. Dollfusz 10 Sc/i. ongebruikt. 
Catalogus kosteloos voor serieuze gegadigden. Aanbiedingen 
voor de junivelling gaarne spoedig inzenden. 

H E I N R I C H D O R N H Ö F E R B r i . r m . r k . n . A u k t l . n . n 

6800 Mannheim, Eichendorff Str 29 
Postfach 571, Telefon 52929 



EEN GREEP UIT ONZE V O O R R A A D 
Alles ongebru ik t , tenzi j anders vermeld. 

No. 
NEDERLAND 
2 z.g. 250,— 
4 100.— 
5 150,— 
6 260,— 
7 E type 2 45,— 
14 Aa 65,— 
16 25,— 
29 200,— 
40a 50,— 
41a 40,— 
42c 25.— 
45 A 210,— 
43 65,— 
U 60.— 
47 50.— 
56/76 125.— 
104/05 85.— 
137f 35.— 
171 Af 45.— 
212/19 40.— 
217A 45,— 
347/49 50,— 
356/73 20,— 
406a 40,— 
518/37 80,— 
Luchtp. 12/13 150.— 
rolt. 12 In paar gebr. 

60.— 
rolt. 74/77 in paren 35.— 

PORT 
5A type 4 75.— 
3A. type 3 en 4 
te zamen 40.— 
28 type 1 40.— 
37B in blok van 9 65,— 

NED. INDIË 
5 35,— 
79f blok van 4 240,— 
97f 65.— 
149/59 op brief 70,— 
160/66 50.— 
274/89 500,— 
337/46 37.50 
351/61. 40.— 

No. 
PORT 
9B type 3 
DIENST 
8/27 
4f gebr. 
9f 
13f gebr. 
21 f gebr. 
BRANDKAST 
serie 

35.— 

45,— 
30,— 
35,— 
30,— 
42,50 

95,— 
NIEUW-GUINEA 
1/21 32,50 
22/24 45,— 
CURASAO 
2 30,— 
11 60,— 
29/43 gebr. 50,— 
75/81 120,— 
104/20 115,— 
119/20 gebr. 65,— 
141/52 30.— 
168/81 200,— 
211/33 120,— 
Luchtp. 1/3 70,— 

18/25 160,— 
26/40 80,— 
41/44 40,— 
45/52 24,— 
53/68 27,50 
69/88 400,— 

PORT 
2 type 1 gebr. 
3 
4 
6 

10 
2 
3 
6 

10 
4 

11 
31/33 
34/43 
SURINAME 
10a Ax 

gebr. 

35,— 
25,— 

110,— 
75.— 
35,— 

200,— 
35,— 

500.— 
40,— 

215,— 
35,— 
45,— 
90,— 

150.— 

No. 
40 gebruikt 
41/57 gebruikt 
58a 
60/64 gebruikt 
69/103 
104/110 
104/110 gebruikt 
220/43 
246a 

P O R T 
3 type 1 gebr. 
3 „ 2 „ 
3 „ 3 „ 
5 „ 4 
7 „ 4 
15/16 type 3 
16 type 1 
16 ., 2 
36/46 
36/46 gebr. 

75,— 
62,50 
22,50 

100,— 
85,— 

120,— 
215,— 

85,— 
6,— 

60,— 
1000,— 

40,— 
175,— 
175,— 

85,— 
50,— 
60,— 
70,— 
70,— 

Z W I T S E R L A N D 
113/27 
143 
144 
167 
230 
244 
245 
313/15 

85,— 
15,— 
45.— 
17.50 
27,50 
20,— 
60,— 
2 0 . - -

313/15 gekl. papier 40.— 
358/66 20,— 
405/17 200,— 
481/92 in blokken 
van 4 

B L O K K E N 
1 
4 
5 
7 
9 
13 
14 
15 

w.— 

225,— 
15,— 
90,— 
30,— 
15,— 
12,— 
40,— 
1 Z . 

No. 
L U C H T P O S T 
1/2 
3/9 
10/15 
27/34 

D I E N S T 
1/16 
29/31 gebr. 
32/45 „ 
60A, 61, 61A 
gebr. 
75A gebr. 
78/89 gebr. 
132a/40a 
141/58 
159/74 gebr. 
175/80 
185/202 
206/68 
270/78 
279/84 
285/95 
296/315 
338/53 
354/61 

BELGIË 
21 gebr. 
22 „ 
24 „ 
29 
29 gebr. 
92/107 
147 gebr. 
176 
177/78 
231 33 
258/66 
289/92 
308/14 
317/24 
326/32 
342/50 
351/52 
363/74 
377/83 

100,— 
25,— 
35,— 
30,— 

300,— 
175,— 
275,— 

275,— 
100,— 
90,— 

100,— 
25,— 
50,— 
75,— 
35,— 

275,— 
40,— 
17,50 
10,— 

175,— 
100,— 
100,— 

25,— 
50,— 
20,— 
25_ 
20!— 
40,— 
25,— 

125,— 
70,— 
30,— 
30,— 
50.— 
15.— 
17.50 
30,— 

300.— 
45.— 

400,— 
7 5 . -

No. 
394/400 
410 
436/37 
724A, 724ff 
880/91 
892/99 
927/29 
946/51 

50.— 
30,— 
17,50 

125,— 
60,— 
40.— 
65.— 
40.— 

1053/62 luchtp. 30/35 
22,50 

L U C H T P O S T 
5 
8/11 
15/23. type 1 
24 

K R A N T E N 
1/18 8a 
37/40 

25.— 
20.— 

en 2 40.— 
15.— 

30.— 
30,— 

S P O O R W E G Z E G E L S 
170/73 
205/09 
213/35 
236/59 
294 
304/21 a 
334/35 

B E L G I S C H 
38 
46/48 
72/80 
104/05 
209/13 
228/48 
302/23 

R U A N D A 
36/44 
50/76 
81/89 
114/17 
126/47 
154/72 

18,— 
10,— 
12.— 
25.— 
10.— 

150.— 
125.— 

C O N G O 
3 5 , -
4 0 . -
60,— 
15.— 
30.— 
30.— 
35,— 

U R U N D I 
45.— 
2 0 , -
2 5 , -
3 0 . -
2 5 . -
2 0 . -

Wij hebben ook complete collecties, zoals 

DUITSLAND. D.D.R.. VATICAAN, MONACO, SCANDINAVIË, 
U.S.A. waarbU COLUMBUS en OMAHA-series compleet, enz. enz. 

Stuur ons uw mancolljst en wij maken vrijblijvend zichtzending 

Postzegelhandel Tine de Buhr 
Amsterdam - N.Z. Voorburgwal 347 

Telefoon 33324, na 28 maart 233324 - Postgiro 566731 



D T A T A T i r 
DIVLV\ 
Huntings 
Rw 1 
Rw 2 
Rw 3/5 p st 
Rw 6, 8 p st 
Rw 7, 9 p st. 
Rw 10/11 p st. 
Rw 12/15 p. st. 
Rw 16/25 p st. 
Rw 26/28 p. st 
Rw 1/28 

Dieren enz. 
Duitsland 612y 

639 
Angola 328/51 

328/51 * 
Australië 15* 
Ascension 28 
Oostennik A 54/60« 

^ 
A A, -̂  Jf&^ ^MM 

WtÊ^^F rtj\ iM\ 

U I Jj 

80 — 
98 — 
39 — 
32 — 
2 4 , -
16,— 
13,— 
18,— 
25,— 

750,— 

20,— 
15,— 

380,— 
80,— 

100,— 
9,— 

75,— 

* = gebruik 
zending aan. 

Thans bijzonder exclusief materiaal, de z.g. Hunting Permits de Ver. State 
V. Landbouw sinds 1934-, nom 

Borneo 235 
Caiman 115* 
Cameroun A 55* 
Centr. Afr. A 3 * 
Chill vel 222 

223 
A 121 

China 40/45 
B. Congo 117 

209/13 
Cuba A 143/45 
U S.A. 131 

131* 
136 
136* 

Ethiopië 126/28 
Falkland 59 

65 
65* 
87 
113 

Ghana 53 
53a 

Br. Hondur. 156 
Israel 27/28 

10,— 
11,50 

3,50 
7,— 

25,— 
6 0 , -
75,— 

325,— 
6.— 

35,— 
85,— 
30,— 
9,— 

400,— 
260,— 

13.— 
3.50 

24.— 
18.— 
13,5a 
12,— 

9.— 
1 6 , -

6.— 
7,— 

. Levering op voorraad. No. volgens 
W I J nemen ook uw doubletten aan. 

.1,2 en 3 $ . Afbeeld 

35 
Mah A 2/4 
Mozamb. 387/410 

387/410* 
419/38 

Noorwegen 101/07 
RyuKyu A1/3 

17 
Saar 253/54 
Seychelles 165 
Somah 165/79 
Z.W. Afr 246/48 
Zweden A 7 

A 7* 
New Foundl 22 

22* 
29* 
57* 
36* 
208/14 
A 6 

Tonga 50 
Tripoli 125/34 
Turks Caic 176a 
Rusland A 27, 30 

Brun. Wenst u meer ee 
Zegels boven f 50,— reg 

n. Uitgaven 
ngen waterwild. Tevens vele andere TOF 

17,50 
27,50 

160,— 
47,50 
52,50 
2 4 , -
75,— 
30,— 
20,— 
18,— 

125,— 
21 ,— 
27,50 
6,50 

260,— 
100.— 

60,— 
6,— 
5,50 

13,50 
7,— 
5,25 

110,— 
16,— 
18,— 

A 27, 30* 
Virgin 124 

125 
Papua Guinee 1 £ 

(visserij)* 

18,— 
9,— 

18,— 

12,— 

Planten en bloemen 
Duitsland 616/24 
Brazilië 339 

342 
Cyprus 125 

144 
144* 

Dominique 131 
Fidji 109 

109* 
123 

Formosa 179* 
180* 

Br. Guyana 149 
149* 
154* 
171 
173 
173* 

nvoudige no's vraagt u dan onze 
eling mogelijk. Uit de series ziin 

11,50 
4,— 

62,50 
30,— 

9,— 
3,50 

18,— 
18,— 
15,— 
18,— 

2,75 
5,50 
9,— 
4,50 

18,— 
5,— 

15,— 
7,— 

door Min. 4 l |L ' \ i 
-nummers. ' J ^ 

^ y 
Br. Hondur. 158 
Jamaica 133 

135 
Madagascar A 73* 
Montserrat 102 

106 
Nigeria 45 

46 
62 

Nyassaland 117 
Pakistan 89* 
Ryu Kyu 16 
San Marino A 97* 
St. Thome Princ. 

344/53 
344/53* 

San Salvador A 42/46 
Seychellen 118/30 
Sierra Leone 125/37 
Z.W Afr. 122/24 p. st 
Triest 8 1 * 
Tripoli 69 

ZEER UITGEBREIDE PRIJSLIJST of een 
de no's ook LOS verkrijgbaar. 

Hunting Permits op bestelling ook gebruikt te leveren. Ook voeren wi] uw mancolijsten uit. Even een kaartje aan 

E. HORN Jr., IJ sseldijk-West 36a, Oud erkerk a/d IJssel, giro 323097 

^ 

^ 's 1 
22,50 
3,50 1 
8,50 
4,50 
3,75 

15,50 
8,75 

14,— 
6,35 

10,— 
T— \ 

24,— 
30,— 

125,— 
85,— 1 
26,50 
30,— 

100,— 
22,50 
22,50 
85,— 

zicht- 1 

Nederland en O.G. 50/70% ook F.D.C, 
leverbaar. Duitsland en Geb. 20/35 % v. d. 
Michel; F.D.C, van Bondsrep, Berlijn, Saar
land enz.; oude brieven van vóór 1945. 
Zwitserland 40/60% v. d. Yvert. Europa-
en Nato-ultgaven 40 % Yvert, hiervan ook 
FDC in voorraad. 

Rondzending of mancolijst bi j : 

G. L van TOOR 
OUDE RIJKSSTRAATWEG 14 

L O E N E R S L O O T 

Steltzer-veilingen 
Tot nu toe vonden 
90 veilingen 
plaats. 

IN FRANKFURT/M. 

Rudolf Steltzer, 
Frankfurt/M. 

Schliessfach 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. 

De vraag naar 

DUITSLAND 6L 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. Noordsingrel 181 b 
Tel. 010/48209. 

Direct geld voor verzamelingen, partijen, massagoed 
en kilowaar. Bij aanbieding massawaar 
gaarne opgave van soort én hoeveelheid. 

postzegelhandel G. v. d. EYNDE 
Petristraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) 
Telefoon 310 82. 

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

Geen post te groot, 
altijd contante betaling. 

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

A. J. c/e Wff 
Albrecht Dürerstraat 4 — Amsterdam-Z. — Tel. 71 34 89 



De 244e Postzegelveiling 

van J. K. Rietdijk N.V., die van 13—15 februari 1963 te 's-Gravenhage plaatsvond, behoort weer tot het verleden. Deze grote en 
kostbare veiling mocht zich in een enorme nationale en internationale belangstelling verheugen. De resultaten waren hieraan 
evenredig en vele waren de prijzen die nog nooit eerder op een Nederlandse veiling behaald waren. Onze veilingen oefenen ook 
op buitenlanders een grote aantrekkingskracht uit. Niet alleen door schriftelijke opdrachten is het buitenland bij ons vertegen
woordigd, doch ook grote commissionairs zijn persoonlijk aanwezig. De eerste zitting werd begonnen met een afdeling Engros 
Nederland en O.R. De 192 kavels gingen er vlot in en men betaalde grif 60 tot 80% Spec. Cat. (plus opgeld!). Bijzondere uitgiften 
van vóór de oorlog waren favoriet, doch ook de betere soorten van na 1945 genoten een behoorlijke belangstelling, zoals 1950 Zomer, 
Kerken, Bloemen, Itep, enz. Ook Ned. Nw.-Guinea deed het goed. Bij de afdeling Verzamelingen die daarna volgde, was de veiling
zaal wederom stampvol. Vrijwel alle inzetprijzen werden verre overtroffen en de objecten van 100 tot 600 Gulden waren legio, 
terwijl 2 collecties zelfs 1500 resp. 3800 Gulden opbrachten. De tweede en derde zitting omvatten Europa met vele attractieve 
zegels en series die vooral internationaal bijzonder gezocht zijn. Zo bracht de serie Hopflug van IJsland (Lp. 12-14) f320,—, Zweden 
55 en 80 öre Yvert 101, 103 f850,— (cat. fr. 1300), Frankrijk Expo Le Havre no. 257a f135,— (fr. 350), 10 Frcs. no. 321 f 70,— 
(fr. 125), Samotrace no. 354-355 f52,— (fr. 65), Luchtpost 50 Frcs. no. 14 f 175,— (fr. 350), 50 Frcs. no. 15 f160,— (fr. 300), Liechten
stein Vaduz Bloc no. 1 f725,— (fr. 1100), Luxemburg Intellectuelen f210,—, Italië 1863 25 ets. no. 17 ongebruikt f310,— (fr. 650), 
20 ets. no. 23 ongebr. f105,— (fr. 125), Italië Luchtpost no. 25 ongebruikt f140,— (fr. 200), 10 Lire no. 84 ongebruikt f300,— 
(fr. 500), Vaticaan 6 opdrukken no. 60-65 ongebruikt f1650,— (fr. 2250), Vaticaan Luchtpost Tobia no. 16-17 ongebr. f410,— (fr. 
765), U.P.U. Lp. no. 18-19 ongebr. f155,— (fr. 250), Oostenrijk F.I.S. I f145,— (fr. 300), Dollfuss no. 484 ongebr. f430,— (fr. 750), 
Zwitserland Zürich 6 Rp. no. 10 f460,— (fr. 600), Rayon Mi 15 et. no. 24 f250.— (fr. 450), 1854 2 Rp. no. 25 f135,— (fr. 150), Gra
vure fin 25 et. no. 91 ongebr. f485.— (fr. 500). 3 Frcs. groen no. 142 ongebr. f230.— (fr. 350). Zwitserland Dienstzegels brachten 
50, 60 en 70 cent per Yvert-franc op! Zwitserland Portzegels no. 10-14 f255,— (fr. 372). 

De vierde en vijfde zitting omvatten een prachtige afdeling Nederland en Overzeese Rijksdelen waarin resultaten behaald werden 
die men niet voor mogelijk zou houden. Direct bij de aanvang bleek al dat het op de zittingen warm zou toegaan. Vele catalogus
prijzen werden volkomen terzijde geschoven; dit gold natuurlijk voornamelijk bij de werkelijk zeldzame stukken, die slechts spora
disch in veiling voorkomen. Begonnen werd met een ongebruikte 5 cent emissie 1852, die f430,— opbracht, een ander stuk bracht 
f420,— op. Dergelijke stukken, doch nu zonder gom, brachten meestal belangrijk minder op. Een postf ris stukje van de 10 cent 2e 
emissie (no. 5. eat. f190,—) leverde f255,— op. Van de 3e emissie was een cpL ongetande serie aanwezig (cat. f775,—) die voor 
f700,— van de hand ging. De % cent Wapentje no. 13A (pintanding) zonder gom (cat. f275,—) bracht niet minder dan f525,— op. 
De emissie 1872 ongebruikt was zeer gevraagd en de prijzen waren evenredig: no. 24D f l IO ,— (eat. f90,—), no. 26D f120,— 
(cat. f135,—). 2% GId. no. 29 f180.—. Ook emissie hangend baardeed het weer best meto.a. 50ct. zandkleur f 120,— (cat. f l IO,—), 
1 Gulden no. 47B f155,— (cat. f125.—). Sterk gevraagd waren ook weer de Bontkraagzegels, 2 Kroningsguldens brachten resp. 
28 en 34 Gulden op. Twee blokjes 15 cent no. 64 f 98,— resp. f108,— (cat. f75,—), 15 cent no. 65C (tanding 11 x 11 %. cat. f600,—) 
f760,—, 60 et. no. 76B f105,— (eat. f 100,—), 1, 2% en 5 Gulden no. 77-79 f175.— (cat. f140.—), Jub. 1913 10 GId. gebr. f145,—, 
2% op 10 GId. no. 104 f45,— (cat. f42,50). De zeldzame tanding-var. gingen tegen hoge prijzen weg, b.v. 2 et. no. 121 I f260,— 
(eat. f225.—). 10 et. no. 124 F. v. f310,— (f275,—). Dat de zegels type Veth 1924 niet zo gemakkelijk meer te krijgen zijn, kwam 
tot uitdrukking bij de 1, 2% en 5 Gulden no. 1Ï3-165 f80,— (eat. f68,—). Olympiade f43,— (eat. f50.—). Dubbele opdruk 12 op 
10 cent no. 709f f300,— (eat. f300,—). De foutdruk 12 cent Telefoon, waarvan er onlangs enige ontdekt werden, bracht f1325,— 
op (tezamenhangend). Aan de vraag naar 7% cent 3-gaatsroltanding schijnt geen einde te komen, 2 ongebruikte ex. gingen voor 
f580,— en f550,— weg, een gebruikt ex. ging zelfs 10% boven catalogusprijs! Ook de afwijkende roltanding van de 30 cent bracht 
bijna vol-catalogus op: f390,— (f400.—). Een sensatie verwekte de serie Armenwet ongebruikt in paren, waarbij telkens één ex. 
met gebroken A. totaal cat. f406,—, opbrengst f1300,—!! Deze prijs veroorzaakte wel enige deining in de zaal. Bij het veilen van 
de afdeling Portzegels Nederland bleek weer eens duidelijk hoe zeldzaam vele zegels zijn, want de echte kenners lieten elkaar niet 
los. Zodoende kon het gebeuren, dat de 12% et. no. 8A type II f185.— opbracht bij een cat.-waarde van slechts f60,—. Andere 
voorbeelden: no. 8A IV f155,— (cat. f150,—), 9A IV f80,— (f60,—). 10A IV f70.— (f55.—), I I B IV f200,— (f200,—), 10 f.g.A 
f150,— (f 100,—), 9 f.h.B. f 100.— (f 100.—), 10 f.h.A f 100,— (f 100,—). 7 f.b.D f92,— (f60.—), 12 f.b.D f 100.— (f65.—). Ook de 
bekende plaatfoutjes van de emissies 1896 en 1906 en De Ruyter brachten veel geld op: 28 f.c. f140,— (f125.—). 28 f.e. f94,— 
(f85,—), 35 f.a. in paar f140,— (f75.—). 41 f.a. f75.— (f65.—). Port 5 op 1 cent kopstaand f215,— (ƒ200,—). Dat ook de betere 
zegels van Indië nog altijd in trek zijn, bleek uit: no. 1 postfris f140,— (ƒ140,—), no. 71 f.e. ƒ85,— (ƒ80,—), 79f ƒ62,— (ƒ65,—). 
140f ƒ295,— (ƒ350,—). Jaarbeurs Bandoeng ƒ88.— (ƒ80,—). Kreisler 50 et. no. 260 ƒ180,— (ƒ225,—). Ook naar Watersnood Ned. 
Nw.-Guinea komt steeds meer vraag: ƒ38,—. Curasao en Suriname waren wat rustiger, ofschoon ook daar uitstekende prijzen 
voor werden gemaakt: Jub. 1923 Suriname ƒ100,—, Banknote ƒ71,—. D.O.X. ƒ200,— en ƒ190,—, 5 Gulden Luchtpost no. 18 
ƒ 3 3 0 . - (ƒ400.-). 

Wij hebben bij het overzicht van deze 244e veiling langer stilgestaan dan normaal om u een idee te geven van de resultaten, die 
op onze veilingen behaald kunnen worden. Indien u verkoopplannen heeft, stelt u zich met ons in verbinding, wij geven gaarne 
alle gewenste inlichtingen. 

Onze a.s, MSe Postzegelveiling zal plaatsvinden op 25 en 26 april a.s. Vraagt p.o. de veilingcatalogus. De veiling bevat naast 
prachtig materiaal van Nederland en O.R. ook prachtig materiaal van Europa, enz. Ook voor u is daar stellig wat bij. 

VEIII.N MET SUCCES! RIETDIJK N.V. HET ADRES! 

J. K. RIETDIJK N.V. - Lange Poten 15 A - DEN HAAG 



filatelistisch adviesbureau: 50 jaar ervaring te uwen dienste met 
taxatie (kosten 2 % , minimum f 12,50), keuring, katalogisering, 
kor tom beantwoording van alle vragen de filatelie betreffend, aan 
de hand van uitgebreide vergelijkingsverzamelingen, de modernste 
technische ondenoekingsinstrumenten, filatelistische boekerij van 
2500 delen (kosten 2-i % katalogus, minimum f2,50 per zegel). 
j . g. mi l l aard , beëdigd filatelistisch makelaar, expert, specialist in 

filatelistische onderwerpen. 
hoveniersweg 18 - t iel - t e l . (034M)) 3879 

Verzamelt u een LAND óf MOTIEF ? 
En wilt u zeker zijn van ALLE NIEUWE UITGIFTEN 
daarvan? 
Geeft u dan meteen een NIEUWTJESABONNEMENT 
op aan 

Postzegelhandel „'t CRAYENEST" 
GIETEN (Dr.) - Asserstraat 7 - Telefoon (05926) 279 

Te koop gevraagd: 

EUROPA-ZEGELS 
Luxembourg 
Frankr. '56 
België '56 
Duitsl. '56 
Nederl. '56 
Italien '56 
Italien '57 
Italien '58 
Italien '59 

•56 
Pos tf ris 

75,— 
i — 
3,75 
1,85 
7,25 
8,— 
3,— 
1.— 
1,20 

O o k Voorlopers 

Liechtenst. '60 
1960 kpl. 20 L. 
1959 kpl. 8 L. 
(met PTT opdr.) 
1958 kpl. 8 L. 
Duitsl. '57 
Duitsl. '58 
Duitsl. '59 
Duitsl. '60 

te koop gevraagd!! 
Grotere aantallen na bevestiging! 

Betaling 

L. 
na ontvangst en goedbevinden. 

BERKERS 
1 j A C . PERKSTRAAT M , E I N D H O V E N , Te l . 

18,— 
40,— 

12,50 
7 — 
1,50 
1.10 
1,10 
1,— 

13055 

Rijnstraat 

IETS V A N FILATELIE 

Bedenk vandaag 
Laat Ros uw 

J. 
7, Amsterdam-Zuid 

en besluit 
nieuwtjes 

P. ROS 
- Telefoon 

morgen 
verzorgen. 

(020) 711219 

DE POSTZEGEL 
Vlaams Maandblad voor Filatelie - Actueel en betrouwbaar - U 
pagina's per nummer-abonnementspri js f 6,— per jaar. Proefnummer, 
advertentietarief op aanvraag. 
Adminis t ra t ie voor Neder land: Esdoornlaan 26, Putten ( G . ) 

H.H. WEDERVERKOPERS 
Zonder filatelistische kennis kunt U geheel vri jbl i jvend een-
zending plakboekjes ontvangen voor de verkoop aan bekenden. 
Lage prijzen. Provisie 1 5 % . 
Eens per maand of langere periode afrekenen. Ook prima 
geschikt voor verenigingen. Voorhanden: bloemen, dieren, 
ruimtevaart en Ver. Europa. Complete series. Tevens Israël 
(beperkt). Geen concurrentie, daar slechts één wederver
koper per plaats wordt aangesteld. 
Gaarne referentie. 

ANTH. P. VAN OOYEN 
Vondelstraat 75 / 's-Gravenhage / Giro 228958 

Belp u self 
Daarvan gingen wij al jaren lang uit en daaraan is 
het ongetwi j feld te danken, dat onze zichtzendingen 
naar alle windstreken van ons land gaan. 
Omdat wi j het voor de verzamelaars van de landen 
achter het 

IJZEREN GORDIJN 
zo belangri jk achten, proberen wi j , "door deze "afzon
derl i jke advertentie, er de aandacht op te vestigen, 
dat wi j van de volgende landen: 
Hongarije, Rusland, Albanië, Polen, Tsjechoslowakije, 
Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, alsmede de Baltische 
Staten 
mooie zendingen beschikbaar stellen. 

U zult u zelf geen groter dienst kunnen bewijzen (en 
ons geen groter plezier kunnen doen) dan eens een 
proef te nemen. Zo'n eerste zending kost u niets, want 
u behoeft er niets uit te kopen en gefrankeerde retour-
verpakking is al bijgesloten. 
Alleen als u een geregeld gebruik van de zendingen 
gaat maken, zal de minimumaankoop ƒ 15,— moeten 
bedragen. (Portokosten, heen en terug, voor onze reke
ning). 
Vele jaren geleden schreef dhr. K., accountant te H., 
ons al: 
„WAARHEID IN RECLAME 
IS BLIJKBAAR UW STELREGEL" 
en dat is nog steeds zo. 

POSTZEGELHANDEL " 

VAN DUYN & YERHAGE 
Rotterdam. Noordsingel 181 b 
Tel. 010/48209. 

H.H. WEDERVERKOPERS!! 
Vraagt nu geheel vri jbl i jvend een zichtzending met: 

per 5, 10 Complete en korte motiefseries, o.a. dieren, sport, 
en 100 bloemen en ruimtevaart. 

Diverse samenstell ingen. 
Indonesië, Suriname, enz. 

Steeds het nieuwste voorradig. 

POSTZEGELHANDEL J . A . P. I J L A N D 
SOETENDAAL 202 - AMSTERDAM-2. - (BUITENVELDERT) 

Telefoon 42 05 62 - Postgiro 20 00 46 

In verband met de medio mei vastge
stelde bondsdagen te Breda, zal het 
meinummer van het maandblad ruim 
een week eerder verschijnen dan nor
maal. 
De adverteerders verzoeken wij mate
riaal en tekst voor het meinummer 
uiterlijk 16 april aan ons in te zenden. 

Adv. Expi. 
Boom-Ruygrok N.V. 



De 176e 

Catalogus 
voor deze veiling 

is op aanvraag 
gratis 

verkrijgbaar. 

Voor de 177 
kan nog dag 

Postzegelhandel R. POSTEMA 
Singel 276 ,̂ Amsterdam 
Telefoon 249749 

M^eiling 
vindt plaats op 

18. 19 en 
20 april a»s. 

Wij mochten voor deze veiling een prachtige collectie 

Nederland, gespecialiseerd in typen en tandingen, ontvangen. 

Zoals gewoonlijk bevat ook deze veiling weer zeer 

vele betere zegels en series van Europa en Overzee, alsmede 

een belangrijke afdeling restanten. 

e veiling, welke 24 en 25 mei plaatsvindt, 
elijks w^orden ingezonden. 



Sawnentverhinff 
Het mooiste voorbeeld van samenwerking tussen ver
zamelaar en handelaar ziüt u afgespiegeld vinden in 
onze boekjes van 

EIVGELAIWD & KOLOIVIËN 
en 

FRAIVKRIJK & KOLONIEN 
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 

ZELFBEDIEMING 
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. ultname ƒ 15,— moeten bedragen, maar 
daarvoor betalen wij dan ook de retourporto. 

postzegelhandel 

ViBn Mfuyn ék VerhtBge 
Rotterdam — Noordsingel 181b — Telefoon (010) 48209. 

INKOOP BUNDELS 
W O L F B E T A A L T H O G E R E P R I J Z E N ! ! 

Zie het meinummer. Vraagt gratis inkoopl i jst 

J . A . M . W o l f - A n e m o o n s t r . 1 - A m s t e r d a m ( N ) 

POSTZECELHANDEL 

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

ZICHTZENDINCEN 

I van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN. 
Collecties en partijen te l<oop gevraagd. 

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

TE KOOP 
GEVRAAGD 
Verxamttlingan 
Partijen 
betere loMe 

Pottxegels 

ALBUMS 
Bondsalbum K 11 f 6,50 
„DAVO" album 15,— 
„Holland" album > 10,— 
Groot insteekboek 

26 X 32 cm, 10 bladen ieder 
blad aan 2 zijden 12 stroken » 1 1 , — 
Alsv. 20 bladen 19,80 

lnueekboek(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 sctiroef-
band f5,50, f7,50 en f 12,—. 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 

AANBIEDINGEN KOM IK 

U GAAKNE BEZOEKEN 
Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 — 

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

DER SAMMLER-DIENST, Mt Duitse filatellstische tijdschrift - verschijnt 
om de 14 dagen — gemiddelde omvang 88 pagina's - fotopagina's op 
kunstdrukpapier - abonnementsprijs f 7,90 per half jaar, franco. Vraag 
gratis proefnummer. 
Woordadvertonties; opschrlftwoorden: 45 cent; tekstwoorden: 18 cent. 
VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND; 
P. C. V. Andel - Postbus 54 - Katwijk a/Zee ■ Giro 516928  Tel. (01718) 4068 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghsfraat 9  AmsterdamTel. 151858 (b.g.g. 123123) 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betaling. 

Bezoek u gaarne thuis. 

Z ICHTZENDINCEN 
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 

Steltzerveilingen 
IN FRANKFURT/M 

Rudolf S t e l t z e r , 
F r a n k f u r t / M . 

Schliessfach 2 3 2 4 
Telefon 21718 

Meer dan t ien jaar bekend voor de 
nauwkeurige omschri jving, omvang

r i j k f i l . materiaal van alle gebieden! ! 
Zeer goede koop en verkoopkansen 
van gezochte zegels en verzame

l ingen! ! 
De veilingen hebben reeds plaats

gevonden! ! 
Catalogus met grote fotobij lage voor 
serieuze geïnteresseerden gratis. 

ZEER GOEDKOPE A A N B I E D I N G „ Z U I D A M E R I K A " 

Vele landen zeer goed vertegenv^oordigd. 15 tot 35 %vandeYvert , 
alleen rondzendingen. 

G. L van TOOR Oude Rijksstraatweg 14 
Loenersloot 

NEDERLAND 
Vlugge en goedkope afwikkeling van mancolijsten. 

EUROPA 1 9 6 2 
en andere nieuwtjes van WestEuropa koopt u het voordeligst bij: 

K. KEIZER — TILBURG. 
Burg. Mutsaersstraat 32  Telefoon (04250) 2 31 02 



Gebruikt Scandinavia - Q Elizabeth I I Ongebrui l t 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. 

Europa — N a t o 
75 verschillende, gebruikt en ongebruikt en vele series, f 25,— 
(minimaal Fr 75.—) 100 verschillende f 40,— 

Postzegelhandel H E N R I KUIPERS 
P.O.B. 1488. CLARKSON ONT. CANADA. 

Lid vftn vele handelaarsbonden, o.a. Verbond van postzegelhandelaren Nederland. 

A i 
Goedkope aanbieding 

C U R A S A O . Bij aankoop boven 10 gulden nog 1 0 % korting 

No. 
I A * 
lAx« 
2A« 
2Ax» 
2B» 
2B 
3 A x ' 
3C 
4e* 
4C 
5 H * 
6* 
7A 
7 
9A 
9Ax 
9* 
10 
11 
12 
19* 
19 
20 
21 
25 
26* 
27* 
27 
28* 
37* 

Prijs 
8,50 

10,50 
40,— 
40,— 
27,50 
50,— 
8,50 
6,50 

32,— 
7,— 

6 0 , -
9,— 

45,— 
4,— 

36,— 
3 6 , -
0,80 
3 , -

50,— 
16,50 

0,55 
0,60 
3,— 
1,20 
1,75 
9,— 
0,50 
0,60 

10,— 
5,75 

42* 
55* 
56* 
57 
60* 
60 
6 1 * 
61 
62* 
62 
63* 
63 
64* 
64 
65* 
66* 
67* 
68 
69B* 
69C* 
69B 
69C 
70B* 
73* 
73 
74* 
74 
75* 
76* 
77* 

20,— 
1 , — 
1 , — 
1,40 
0,75 
0,80 
1,45 
1 , — 
3,90 
2,— 
1,75 
1,80 
1,40 
1.60 
1,45 
2,— 
1,60 
0,30 
6,40 
7,50 
6,— 
5,25 

16,— 
2,— 
1,60 
2,— 
1,40 
0,80 
0,80 
1 , — 

78A* 
8 1 * 
82/88* 
82/88 
82/85* 
86* 
88* 
92* 
92 
93* 
94* 
95 
96 
97* 
97 
98 
99* 
89A* 
92A * 
92A 
94A 
101 
102 
105* 
108* 
108 
110 
113 
117 
118 

2,75 
55,— 
9,50 
8,— 
2,20 
2,30 
2,30 
1,60 
l . « 
1,40 
1,60 
5,50 
1,30 
8,75 
9,50 
0,40 
2,15 
4,75 
3,20 
2,— 
1,15 
1,75 
0,75 
0,40 
0,60 
0,40 
0,75 
1,20 
1,40 
2,25 

121/25* 
127/30 
131* 
131 
132 
133 
134/35 
135* 
136 
137 
13SA* 
136A* 
137 A 
138/40* 
141 
142/43 
143* 
144 
145* 
145 
146* 
146 
147* 
147 
148* 
148 
149/50 
151* 
151 
152 

0,60 
0.85 
0.80 
1,20 
0,95 
1,45 
0,40 
1,10 
3,80 
5,— 

80,— 
65,— 
7,50 
1,50 
1,25 
0,50 
0,60 
1,50 
0,90 
0,85 
2,20 
2,65 
2,75 
2,90 
3,— 
3,70 
0,55 
3,75 
1,40 
1,50 

Correctie : 

No. 244 met sterk verschoven opdruk 1 Va gulden, staat geheel vr i j , slechts 50 ex 
bekend f 60,—. 

Vervolg in volgend nr. 

Nieuw-Guinea opdrukken U N T E A Ie uitgave Postfris 

Serie 1. 5. 10, 17, 25. 30 en 40 et f 3,50 

Serie 1 . 5, 10, 17, 25. 30. 40 et en 1 gulden f 6,50 

Dezelfde serie met 5 gulden f 16,50 

Complete serie van 11 st. met de 2 et en de 2 gulden f 27,50 

De nieuwe waarden in plaats van 8 stuks zonder 80 et ƒ 6,50 

De 80 et te koop gevraagd, elk aantal ( Ie uitgave). 

Losse nummers verkrijgbaar 

1 rt 2 et 5 et 10 et 17 et 25 et 30 et 40 et 1 gid 2 gid 5 gid 

Prijs f 0,50 f 4,— f 0,20 f 0,30 f ^,— f 0,75 f 0.90 f 1,20 f 3,— f 8,— f 10,— 

De complete serie 2e uitgave 1 et - 5 gulden 19 stuks f 20,— 

Aankopen boven 10 gulden met 10 % korting. 

Alle nog lopende bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. 

Hendrik van der Loo*s Postzegelhandel filatelistisch Bureau, Juliana van Stol-

berglaan 192, Tel. 070-850190, (voorheen Herengracht 8a) Den Haag. Giro 24392, 

Bank R. Mees & Zoonen, Nederl. Handel Mij, Kantoor Herengracht, Den Haag. 

Bezoek aan huis liefst na telefonische afspraak. Te bereiken van Holl. Spoor lijn 17, 
van Staatsspoor lijn 6 en 17. Halte hoek Jul. v. Stolberglaan en L.v.N.O.I. 

GOUDMIJNTJES!! 
% ki lo FRANKRIJK (onafgevi^eekt) met vele 

herinneringszegels f 12,50 
/ , ki lo HONGARIJE, poststroken! Mooi ! f 12,50 
% ki lo Modern INDIA, juist ontvangen! Ongesorteerd 

en onafgeweekt! f 12,50 
/ , ki lo NIEUW-ZEELAND met gedenkzegels f 20.— 
/ , ki lo MODERN NOORWEGEN, onafgeweekt, 

véél gedenkzegels! f 12,50 
% ki lo POLEN! Zeldzaam mooi, bijna allemaal bijzondere 

grootformaatzegels, veel hoge waarden! f 18,95 
y, ki lo SPANJE, modern goed, voor de hand afgewogen f 12,50 
1 ki lo TSJECHOSLOWAKIJE (postverzegeld) f 18.95 

% kilo U.S.A. met veel grootformaat gedenkzegels f 12,50 
'/j ki lo MODERN ZWITSERLAND, onafgeweekt f 12.50 
/,-kllopakketcen G E M E N G D B U I T E K L A N D , ongesorteerd en onafgeweekt! 
Vele vondsten! Zeer modern goed. Naar schatting 2500 (twee-en-een-half-
duizend!) exemplaren per pakket. Slechts voor 50 gegadigden hebben wii 1 
pakket beschikbaar. Ze gaan de deur uit voor ƒ 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: vooruitbe
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 . 

'/, K I L O B U I T E N L A N D S E ZEGELS, wel afgeweekt, maar 
ongesorteerdl Enorm veel landen alles door elVaarü! i 12.500 
exemplaren (tv^aalf-en-een-half-duiiend!). 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 75 ,—. 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. 
J. J. Mark. 

Wi j nemen ook bundel- en massawaar in betaling! Vraagt onze 
inkooplijst. 
HEEFT U EEN POSTZEGEL/VIAN/E? DAN MET SPOED NAAR FIORANU 

SLECHTS 

f9.95 

POSTZEGEL-
ENGROSHANDEL 

H. FIORANI 

GEVRAAGD 
Holland 1937 Padvinder op F.D.C, of gebruikte Jamboree; Ned. Indiè 1937, Padvinder 
op F.D.C.; Ned. Antillen 1957, Padvinder op F.D.C. 
Brieven onder nr. 51 Philatelie, Haarlem. 

/ / 

/ / FAVORIET 
Supplement 1962 
zojuist verschenen. 

f 3,25 franco thuis na ontvangst van f 3,55 
(zonder Indonesië f 2,—, porto 30 cent). 

,,De Postduif" Supplement 1962 
f 2,25 plus porto f 2,55. 

Losse band voor ,,FAVORIET" aibumf4,5o 
Bij het bestellen van andere supplementen gelieve men te 
vermelden welke zomerkindzegels het laatst in het album 
vermeld staan. 

UITGEVERIJ ,.FAVORIET" 
Kleverlaan 97 - Bloemendaal - Tel. (02500) 56154 - Giro 553801 



KLEINE A N N O N C E S 
In overleg met de Raad van Beheer, is de mm-pri js 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 

Collectie verenigd Europa m L ind
n e r Falzlos Michel 63 DM 1460 — 
Vraagpr i j s ƒ 530,— G N de Both, 
de Hol ten 7, H a r e n ( G r ) Telef 
(OS900) 44385 

U.S.A. précancels van verzame
laar: 150 ƒ 4,50, 300 ƒ 12,50, 450 
ƒ 25,—, 500 ƒ 30,—, a l lemaal ve r 
schi l lend Ve rde r k a n ik de n ieu
we 1963 p récance l ca ta logus ve r 
zorgen voor ƒ 14,— E Krieg , L e k -
s t r aa t 182, A m s t e r d a m Tel 723908 

Ned. maandbl. v. Philatelie, j a a r g 
1905, 190«, 1911 F i n l a n d op F D C 
1948-1963 complee t Aanb ied ingen 
J J V d Gulik, Adr Booms t r 
12, H o o r n 

Postfris zonder plakker: Monaco 
167-168 ƒ 8,— , Cote des Somalis 
L P 25 ƒ 11,— , Ver Eur '61 T u r 
kije ƒ 1 0 , - , S a n M a n n o ƒ 17,50, 
Bulgari je s chaakse r i e get en on-
get + blok ƒ 15,— Frank r i j k 853-
858 ƒ 9,— , 867-72 ƒ 15,— , 891-96 
ƒ 15,—, L P 20 ƒ 16,50, 321 l ich t gest 
p r ex ƒ 40,— Behande l ing m a n -
colijsten F rank r i j k en spor tzegels 
C Opschol tens , Bergse laan 81b, 
Rot terdam-11 Gi ro 471225 

Te koop Verz. Zwitserland ± 3000 
fr Yver t I ta l ië ± 200 fr , Noor
wegen ± 250 fr , D e n e m a r k e n ± 
230 fr , I J s l and ± 230 fr , Z w e d e n 
+ 175 fr Zijlstra, Kon ing inneweg 
178, Bodegraven Tel (01726) 2244 
(Na 7 uur ) 

SPECIAALOPHET GEBIED 
VAN DE RülMTeVAART 

VOOR P O S T Z E G E L S 

TASMANSTRAAT 13 
DEN HAAG 

Plaatnummers, e t s i n g n u m m e r s , 
k n i p t e k e n s v e l r a n d e n m e t de be 
t ref fende zegels v a n Nede r l and 
Gro te ve r sche idenhe id Als collec
t ie te koop ä f 300,— Ter inzage 
pos tzege lhande l J Bats , pos tbus 
25, L e e r d a m Tel 2762 

Oud^Belglë, Te koop gev raagd (of 
ruil) oude b n e v e n m e t of zonder 
f r ankee rzege l s Losse zegels, ook 
in g ro te re aan ta l l en pe r s tuk Al
les t /m Y v e r t no 67 W v a n Essen, 
B r i n k g r e v e r w e g 204, D e v e n t e r 

Te koop a a n g e b o d e n 1) Europa-
verzameling m e t z g voor lopers , 
vri jwel geheel ongeb ru ik t en zon
d e r p l a k k e r , cat w a a r d e frs 2000 
voor f 600,— 2) ve rzamel ing 
Frankrijk in Davo-a lbum, voor be 
langr i jk deel ongebru ik t , to t h e 
den b i jgewerkt , ca t w a a r d e frs 
3000 voor f 750,— 3) ve rzamel ing 
Scand inav ië n mooie a lbum, deels 
o n g e b r u i k t b i jgewerk t to t in 1961, 
cat w a a r d e frs 3750 voor ƒ 925 —, 
4) ve rzameUng Zwi t s e r l and m Da
vo-a lbum, deels ongeb ru ik t bijge
w e r k t to t 1961, cat w a a r d e r u i m 
frs IDOO voor ƒ 250 — P A v a n 
der Poel B a t a v i e r e n w e g 68, Ni j 
m e g e n Tel (08800) 25571 

Porfzegels N e d no 1 en 2 te koop 
gevraagd G e b r u i k t Losse zegels 
en op brief of b r i e fkaa r t Ruil is 
ook mogeli jk W v a n Essen, B r i n k 
g r e v e r w e g 204, D e v e n t e r 

N e d . Nw. -Guinea . Samens te l l ing 
N V P H ca t w a a r d e ƒ 750,—, voor 
s lechts ƒ 495 — p lus po r to Bes te l 
len gi ro 268761 t n V J Bats , Post 
bus 25, L e e r d a m 

Postzegels N i e u w - G u i n e a : Opdruk
ken UNTEA: eers te u i tgave . Pos t -
fris of ges t empe ld n a a r keuze 
15 w a a r d e n 1, 5 7 10, 12, 15, 17, 
20, 25, 30, 40, 45, 55 ets , ƒ 1,—, 
ƒ 2,—, p e r ser ie f 12,— I d e m + 
ƒ 5 —, p e r s e n e ƒ 20 — (Dus zon
d e r 2 ets , 80 ets , 85 e t ) G J P 
Schou ten Clio-str 21-11 Ams te r 
dam Pos tg i ro 337833 Tel 723224 

Te koop Album Ned. & O.G., veel 
oostfris Cat w a a r d e f 2 OOO,— C 
A de Looze, V leu tenseweg 333, 
Ut rech t Tel 36634 

Alle soorten bunde l s , massa en 
ki logoed gevr tegen hoge pn jzen 

.A V d H e n d e n , Henge lo laan 1196, 
Den H a a g Tel 670875 

>/! KILO BUITENLANDSE ZE
GELS. Wél a fgeweekt m a a r onge
s o r t e e r d ' E n o r m veel l anden , alles 
door e l k a a r ' ± 12 500 exempl 
(twaalf en een half d u i z e n d ) Al
les w o r d t voor de h a n d afgewo
gen Zolang de v o o r r a a d s t r e k t en 
al leen bi1 vooru i tbe ta l ing of r e m -
bour szend ing SI ƒ 37,50 f ranco 
E n k e l e 1/1 k i l o p a k k e t t e n zijn be 
s c h i k b a a r voo r f 75,— franco 
f± 25 000 ex ) H F ioran i B e a t r i x -
l aan 9, De K a a g Pos tg i ro 41511 
t n V I J M a r k 

Aan onze 
adverteerders 

vermeldt a u b 

de postzegelvereniging 

waarvan j lid bent 

en uw l idmaatschapsnummer 

ais u e e n Icieine annonce opgeef t . 

Ets en p l a a t n u m m e r s v a n N e d e r 
land m p a r e n en b l o k k e n ongebr 
te koop In hoofdzaak de u i tgave 
1926/'39 Th Po t t e r , L i jnbaansgr 
309, A m s t e r d a m Tel 66390 

Z i c h t z e n d m g e n Engelse Kolomen 
m e t vele be t e r e zegels, veel k las 
siek, l aag ui tgepr i j sd B de Bl ieck, 
Busken Hue t s t r 5-II, A m s t e r d a m 
Tel 12 88 15 

Zend ƒ O 96 in o n g e b r u i k t e gang
b a r e postzegels en u o n t v a n g t 15 
versch i l lende Strafpor ten van de 
t egenwoord ige u i tgave w o 11, 85, 
95, 100 en 175 et J Pe lzer , Z o n n e -
laan 10 Hi lve r sum 

Neder l andse zegels : p e r 10 pe r 50 
of p e r lOO Gebr gaaf, goed ge
s tempeld Ui te r s te pri jsopg a a n 
P de Nijs, Dr S c h a e p m a n s t r 37, 
Wate r ingen 

Wegens s terfgeval te koop div ze 
gels, geen dubbe le wel zeer w a a r 
devolle , V div l a n d e n ä '/< cat 
prijs '63 S a r r e 146 v zeg ƒ 100,—, 
E m p i r e d 'A l l emagne 729 v zeg 
ƒ 300,— , Be ie ren 152 v zeg ƒ 20,—, 
W u r t e m b e r g 78 v zeg ƒ7,50, D D 
R 104 V zeg ƒ 20,—, België 473 
v zeg ƒ 100,—, ld occup a l lem 
36 V zeg ƒ 20,— , D e n e m a r k e n 235 
V zeg ƒ 50 —, Da iz ig 179 v zeg 
ƒ 40,— , Enge land 116 v zeg ƒ 50,— , 
Gr i eken l and 215 v zeg ƒ 125,—, 
Hongr ie 771 v zeg ƒ 140,— Cor-
resp P A H Mar t ens , Groesweg 
2 Schinve ld ( L ) 

GEVRAAGD 

Gevraagd U r u g u a y , geb r en on
gebr , vnl k lass iek zeg op b n e f 
en v a r Aangeboden Bulgar i je ve r 
zamel ing Yver t ca 1000 frs voor 
f 150 — pe r kW J A v d Vlis, 
Ro tondeweg 7, B la r i cum Telefoon 
(02953) 4346 

Bod gevr op Pr . Blokkenverz. Ne
derland. Cat w a a r d e ƒ 1 350,— G 
Hoogeveen, Spoorzicht l 12, H e e m 
s tede 

Te koop gevraagd speciale Vluch
ten, (vliegbrleven) zend brief
k a a r t W J Lent ing , v d Wa te -
n n g e l a a n 154, Voorburg Tel 725793 

Bod gevraagd op België blok n r 
31 pf Europa 1956, 5 l a n d e n pf 
F D C 1960 I e r l and en Span je Su 
r i n a m e r u i m t e v a a r t complee t ve l 
let je Ie d ruk S Maas , Ves ta s t r aa t 
7a, Rotterdam-22 

Bod gevraagd op ve rzamel ing en 
doub le t t en België en Duitsland. 
Postfr is en geb ru ik t Hoeveel p r o 
cent Yver t cata logus 1963''' Pos t 
bus 27 te Dongen 

Bod gevraagd op verz., Europese 
l anden , w o Yvert '63 ± N F 2500, 
Neder l & O G Tota le w a a r d e n 
m e e r dan N F 6500 Alles in ± 25 
n ieuwe s tockboeken en a l b u m s 
Emmaple in 8, Den Bosch, tel 33329 

DIVERSEN 

RUILPARTNER GEZOCHT. Gy 
Csapo Miskolc, Voroshadsereg u t 
5, Hongari je 

INTERNATIONALE POSTZEGEL 
RONDZENDCENTRALE. In l ich
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 rdam-C 

RUIL. Zoek Deutsch land ges tem
peld Ipostablok S u d - A m e r i k a -
fahr t . Po lar fahr t , Nothi l feblok 
Zwi tser land P ro J u v e n t u t e blok, 
V l i i d e r s - en Telegraaf blok, div 
postfris of ges tempeld Geef b e 
te re Europa u i tgaven S a a r l a n d 
F r a n s e Zone, Oostenri jk enz M 
Poe th , Spoors t raa t 57, Tegelen 

WEDERVERKOPERS! 
W I J hebben een grote sortering korte en complete 
series, w o veel ruimtevaart, sport, dieren, bloemen 
enz Vraagt vri jbl i jvend een zichtzending 
Ook levering van postzegelbenodigdheden 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
KEIZERSGRACHT 762 
Tel 62220 - Giro 250035 

AMSTERDAM-C 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ D E V E L U W E " 
NIEUWSTRAAT 66 - APELDOORN - TEL. 20919 

BLOKKEN Roemenie 8 t /m 35, Duitsland i t /m 1 1 , België 1 
aanbieding (Yv.) t /m 2 1 , Hongarije 1 t /m 9, Spanje 1, i, 5, 18, 
l x voorradig Portugal 1, 3, 5, 8, 12, Polen 5 t /m 8, Albanië, 

Dantz, Turki je, Estland, Letland, Lithauen, Rusland, 
J v d Berge San M. 1, 2, 3, .4. 
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De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 
ROKIN 58 - AMSTERDAM-C - TELEFOON 3 02 61 - 24 23 80 

Regelmafig grote internationaal gerichte veilingen 

Van 3 t/m 6 APRIL a.s. 
INTERESSANTE EN BIJZONDERE VERKOPING 
van talrijk waardevol materiaal, verdeeld over ruim 2000 vri jwel uitsluitend belangrijke 
en interessante kavels, bevattende o.a. vele gezochte nummers van NEDERLAND (o.a. 
de nummers 4 t/m 80 ongebruikt in luxekwaliteit op typen en tandingen e t c ) , vele van 
de zeldzame tot zeldzaamste stukken van diverse EUROPA-landen, o.a. Italië, Oud-
Italiaanse Skaten en Gebieden, Tsjechoslowaki je, Duitsland, w.o. een grote afdeling 
Oud-Duitse Staten op brieven etc. e t c , o.m. afkomstig uit diverse nalatenschappen en 
ter realisatie komende grote speciaal-collecties. 

Ook op de RESTANTENDAG, zaterdag 8 april a.s., komt zeer mooi materiaal ten ver
koop, verdeeld over enige honderden waardevol le verzamelingen, landenrestanten etc. 

Een veiling, biedend elk wat wils en een uitzonderlijke gelegen
heid ter verkrijging van lang gezocht materiaal. 

INKOOP V A N POSTZEGELS 

HOBBY-HOUSE 
VERKOOP V A N POSTZEGELS 

GRAVENSTRAAT 26 
Telefoon 364 72 - AMSTERDAM-C. - Giro 106312 

SURINAME 
no . 132 

in blok van 6, w.o. no. 132 
Ongebruikt f 25,—, gebruikt f 35,— 

SURINAME 
Luchtpost 

no. 17 en 19, 
postfris, Cat. f 105.— . . . . f 72,50 

NIEUW-GUINEA 
Watersnood 

cpl. postfris zonder plakker f 42,— 

NIEUW-GUINEA 
U N T E A 

cpl. op 2 FDC's, d.d. 1/10 en 1/11, samen ƒ 75,-

Wi j zoeken momenteel speciaal: 
N E D E R L A N D , Ie emissie, platen, stempels, paren, stroken, 

blokken, brieven etc. 

Speciale aanb ied ing 

Tsjechoslowakije 
No. volgens Yvert 1963 

Onderstaande lastige no's ongebruikt keur Gilbert. 
50 cent per fr. 6, 117, 122, 132, 133, U 3 . 
R.R.R. no. 211 met dubbele opdruk keur Gilbert f500,—. 
Siberië: 6/14. 

Onderstaande no's ongebruikt 40 cent per fr. 
No. 41/41 E, 43/45, 48/53, 55/58, 59a, 60, 66, 68, 69, 72/79, 81, 84, 
86/91, 95/97, 103/05, 107, 111/13, 123/26, 131, 135, 137, 147, 148, 
150, 152/54, 175/84, 186, 188/91, 194, 196/99, 206/08, 213, 215, 
221/28, 233, 232, 234. 236, 238, 240/52, 254/57, 262. 263/66, 270/73, 
274/80, 282/83. 285/88, 290/97, 299/305, 311/23, 325/32, 356/497. 
Journaux 17/35. Ltp. 1/3, 7/35. Bloc's 1/2, 3, 5/8, 10/13. Service 1/15. 
Taxe 1/78. 

Onderstaande no's ongebruikt 60 cent per fr. 
No. 498/642, 646/79. 682/85. 698/700. 712/76. 785/86, 790/804, 
812/1036. 1042/43. 1053/93. 1104/08. 1139/43, 1147/49, 1165/82, 
1184/93, 1200/19. Ltp. 36/39, 45/56. Bloes 14/18. 19-19a. 20. Taxe 
79/91. 

Bohemen en M o r a v i ë 50 cent per fr. ongebruikt. 
No. 1/120. Journaux 1/19. Service 1/24. Tax 1/14. 

S lowak i je 50 cent per fr. ongebruikt. 
No. 1/21, 22/24. 28/29. 30/31. 35A/38, 54/69, 74/85, 94/97, 112/116, 
118/21. Journaux 1/18, 28/33, L tp. 1/9. Taxe 13/14, 26/40. 

Uvf mancolijst naar: 

Postzegelhandel PHILADELPHIA 
K r u i s w e g 43 - H a a r l e m 

<OFFSETDRUK BOOM RUYGROK NV HAARLEM^ 


