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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 ónder de meest ideale omstandig
heden kunt beoefenen. 

Hier treft u een vorm van 

ZELFBEDIENING 
aan, die nauweli jks overtroffen kan worden. U behoeft 
er zelfs de deur met voor uit, want u kri jgt de winkel 
aan huis. 

Stel, dat u 

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

De veelzi jdigheid van de sortering stelt ons in staat 
vele tientallen zendingen in de meest uiteenlopende 
samenstell ing te formeren 

Het IS ons mogeli jk een PASBEGINNENDE OF IETS 
GEVORDERDE verzamelaar een zending te sturen, 
waarvan de inhoudswaarde ongeveer 4 a 5 honderd 
gulden bedraagt, terwij l Nederland en alle overzeese 
ri jksdelen er op aantrekkeli jke wijze in zijn vertegen
woord igd. 

Dit kon echter alleen worden verwezenli jkt, door de 
minimumuitname op ƒ 1 5 — per zending te stellen 
Maar dan kost het u verder ook geen cent, want de 
gefrankeerde retouremballage is al bi jgesloten 

Het IS ons ook mogeli jk een ZEER VERGEVORDERD 
verzamelaar een zending van uitsluitend 

NEDERLAND - of NED. INDIÈ -
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 llende poging in deze richting deed, realiseert 
u zich dan, dat adverteren een kostbare geschiedenis 
IS Denkt u, dat wij ons goede geld over de balk 
zouden gooien, zonder er zeker van te zijn u iets 
aantrekkeli jks te kunnen b i e d e n ' U behoeft immers 
mets te bestellen en er bestaat immers met de minste 
koopdwang ' Ook al zou u uit de eerste proefzending 
mets kopen, het hindert mets en wij betalen toch de 
retourporto. Alleen bij regelmatige toezending zal de 
uitname minimaal f 15,— per keer moeten bedragen. 
Daarbij kunt u zelf bepalen om de hoeveel t i jd u een 
zending wilt ontvangen. 

Naast Nederland en O R hebben wij van vr i j 
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 - N o o r d s i n g e l l S I b - Telefoon (010) 4 82 09 

Ktntf WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

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

K I L O G O E D 

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

• P O S T Z E G E L S I N SERIES. Uge en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

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

• P A K K E T T E N . Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• G R O T E V O O R R A D E N 
en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten. 

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

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

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwl(.eurige aandaclit zal hebben. l5= 

VRIJ OP AANVRAAG. Onze nieuwe mkoop-pri/s/yst. 
T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

Verkoop oon Amerilia's grootste en best bekende importeur: 

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

Steltzer-veilingen 
Tot nu toe vonden 
90 veilingen 
plaats. 

I N FRANKFURT/M. 

Rudolf Steltzer, 
Frankfurt/M. 

Schiiessfach 2 3 2 4 
Telefon 21718 

Inleveringen van grote verzamelingen, 
waardevoile 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. 

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

Geen post te groot, 
altijd contante betaling. 

Ook massagoed, bundels, ki lowaar zoek ik nog steeds, gelieve 
een lijst te zenden van het te verkopen materiaal, waarna mijn 
bieding volgt. Geen mkoopl i jsten. 
Voor collecties eveneens alt i jd belangstell ing, voor grote ob
jecten kom ik ter plaatse. 

A. J. de Wit 
Albrecht Dürerstraat 4 — Amsterdam-Z. — Tel. 71 34 ( 
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Voor zéér weinig geld kochten v/ij wederom een gehele 
handelaarsvoorraad en vinden het leuk daarmede een enorme 
stunt uit te halen! Wi j verdeelden alles over een aantal dozen, 
welke de deur uitgaan voor een fragment der werkel i jke 
waarde. Elke partij bestaat uit minstens 400 t o t 500 waarde

volle zegels. Bijna allemaal grootformaat. Sportseries, bloe

menseries. Olympiade, auto's op postzegels, dieren, lucht

post, vissen, muzlekzegels, EUROPAMOTIEF, vruchten op 
postzegels, veel postfris, etc. etc. Bijna alle zegels zijn verschillend, slechts een enkel zegel komt well icht tweemaal 
voor. Ook deze keer hebben wi j geprobeerd om de Yvertwaarde van enkele parti jen te berekenen. Niet te doen! 
Enorm en enorm hoog! Wat u betalen moet? Welnu, ze gaan weg voor de weggeefprijs van slechts 

Elke doos zit BOORDEVOL A V O N T U U R ! franco per mammoetpart i j . 

Zolang de voorraad strekt , verkopen wi j 100 VERSCHILLENDE RUIMTEVAARTZEGELS in luxekwallteit , inclusief 
dezoschaarse Roemeense „ t r i p t i eken " , voor slechts . . . f 18,95franco! Idem 50 verschillende Ruimtevaart, eveneens 
bijzonder mooi, en met vele zéér schaarse exemplaren voor slechts f 6,95 franco! 
Eveneens juist ontvangen: 31 verschillende complete series van ALBANIË (97 ex.); alles l icht gestempeld en met 
een werkel i jk ENORME cataloguswaarde. Alleen bij ons 31 series voor slechts f 29,95. 
Wi j gaan verder: 50 verschillende SYRIË, bijna allemaal grootformaat, toch maar slechts f 3 ,50 per pakket. 

100 verschillende Portugal, bijzonder mooi f 2,95; 200 verschillende Portugal, iets prachtigs f 8 , 4 5 ; 300 verschillende Portugal, iets zeldzaams 
f 16,50; 500 verschillende Portugal, dat moet U zien! f 47 ,50 ; 268 verschillende grootformaatzegels van China, een schitterend geheel met 
een niet te becijferen cataloguswaarde, toch maar slechts f 13,50 per pakket! 

PRACHTIGE PARTIJEN VOOR WEINIG GELD 
100 verschillende Beleren, iets moois voor slechts f 4,90 
100 verschillende België, alleen grootformaat „plaatjes

zegels". Formidabel! Zoiets zag u nog nooit. Alleen 
bij ons slechts f 3,50 

200 verschillende België, waarbij zeer lastige zegels, alleen 
bij ons slechts f 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 ƒ 11,35 
100 verschillende grootformaatzegels van China, w.o. 

Gigantzegels, Rode Kruis, etc. e t c , werkel i jk ietsfan-
tastisch 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 groot
formaatzegels. Werkel i jk iets ENORMS! Bloemen, 
vlaggen, christelijke motieven. De rest is bijna allemaal 
luchtpost. Zeer hoge waarde. Zoiets moois zagen wi j 
maar zelden. Bij ons voor slechts f 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 geli jk! Dieren, sport, bloemen enz. Slechts ƒ 5,95 
100 verschillende EGYPTE! Prachtige collectie met het 

modernste goed erbi j (grootformaat!). Een nieuwe 
collectie, madr voor deoude 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 25,— 

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

500 verschillende FRANKRIJK, ontzettend veel grootfor
maatzegels. Juist iets voor u! Gaan weg voor ƒ 22,75 

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

30 verschillende zegels van GHANA, mooie afstempeling, 
meest complete series met hoge shillingwaarden (o.a. 

f 1 5 , -

f 3,50 

f 9,95 

f 6,75 

8,50 
4,95 

1 / - , 1/3,1/6. 2/-, 2/6, 5/- en 10/-). ENORM HOGE CA
TALOGUSWAARDE! (o.a. complete voetbalserie is 
aanwezig!) N U BIJ ONS SLECHTS 

100 verschillende grootformaat van HONGARIJE, buiten
gewoon mooi, slechts 

200 idem (dus alleen grootformaat herdenkingszegels en 
dergelijke). Sport, bloemen, dieren, to r ren , kevers, 
ontzettend veel luchtpost, pak maar mee 

100 verschillende Nieuw-Zeeland, een wonderbaarli jk 
mooi pakket met enorm veel herinnerings- en toeslag
zegels, slechts 

100 verschillende PHILIPPINEN, bijna allemaal grootfor
maat gedenkzegelsü Een lust voor het oog, slechts 

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

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

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

100 verschillende grootformaat gedenkzegels Tsjecho-
slowakije, veel spor t ! Koopje 

250 verschillende GROOTFORMAAT TSJECHOSLOWA-
KIJE, allemaal Herinneringszegels. Veel bloemen, plan
ten, dieren, sport, auto's, schepen enz. Zoiets kocht 
u nog nimmer voor slechts 

500 verschillende Tsjechoslowakije, een lust voor het oog. 
Slechts 

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

300 verschillende Turk i j e ! Mooi ! Alleen bij ons voor 
500 verschillende TURKIJE! Zeldzaam mooi. Toch maar 

voor 
400 verschillende Zweden, prachtig! Pak maar mee voor 
100 verschillende M O N A C O ! U weet niet wat u z iet ! 

Schitterend moo i ! Enorm veel motiefzegels, veel 
sport ! Tóch gaan ze maar weg voor slechts 

En nu voor diegenen die iets wil len verdienen: 
G O L I A T H - P A R T I J E N , zoiets kocht u nog nimmer! 
Ruim f 100,— handelswaarde voor slechts f 2 5 , — franco. Elke partij 
bestaat uit 725 t o t 750 waardevolle zegels. Vorig jaar verkochten wi j 
In vijf weken 100 van deze parti jen en moesten nadien vele gegadigden 
teleurstellen. Thans hebben wi j wederom 100 partijen gereed. Ui t 
voerige omschrijving op aanvraag. 

f 8,50 

f 6,95 

f 4,95 

f 12,50 

f 19,50 

f 6 8 , — 
f 9,75 

f 22,95 
f28 ,50 

f 12,95 

U.S.A.-Bankpost, onafgeweekt en ongesorteerd! Allemaal grootformaat herinneringszegels der laatste maanden! Een ongeloofli jk mooi 
sort iment voor weinig geld. (Uitsluitend bijzondere zegels.) Alles word t voor de hand afgewogen. Vele vondsten! Per 50 gram, slechts f6 ,95. 

HEEFT U 'N POSTZEGELMANIE? DAN MET SPOED NAAR FIORANI! 
Postzegei-engrofhandel 

H. FIORANI 
A F H A A L A D R E S S E N : en omstreken: Pekelharingstraat 13, Amsterdam-O. voor Amsterdam 

Tel. 59428. 
Voor Den Haag en omstreken: Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 362348. 
(alléén bij vooruitbetaling of rembourszending) Beatrixlaan 9, De Kaag 
(Post Abbenes). Tel. (02534) 397. Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. 

Wi j nemen ook bundel- en massawaar in betaling! Vraagt onze inkoopli jst. 

P O S T O R D E R A D R E S : 



Opruiming Republiek Indonesië 
postfris 

1949 U.P.U. 
Vlag ((root) 
Vla« (klein) 

1951 Az. Spelen 
Soekarno 15 w 
Sport Djakarta 
U.N.O. 

1953 Watersnood 
1954 Kind 
1955 Afr. As. Conferentie 

Nat, Jamboree 
10 j . Ind. P.T.T. 
Alg. Verkiezing 
Dodenherdenking 

1956 Blindenhulp 
Rode Kruis 

1957 Invalidenhulp 
Coöperatie 

1958 Luchtvaart 
Wezenhulp 
Badminton 1 
Geof. jaar 
Java Tour 
Mensenrechten 

0,65 
0,25 
0,45 
0,70 
8,50 
0,70 
4,50 
0,15 
0,75 
0,75 
0,75 
1,25 
1 , — 
1.25 
0,75 
0,65 
0,65 
0,70 
0,40 
0,65 
0,35 
0,75 
0,35 
0,50 

1959 Dierenbescherming 
Jamboree II 
Wet 1945 
Colombo Conferentie 

1960 Jeugdsport Conf. 

1961 

1962 

1963 

Vluchtelingen 
Inh. Produkten 
Malaria 1 
3e Soc. Dag 
Watersnood II 
Wederopbouw 
Toerisme serie en blokken 
Badminton II 
16 j . Onafhankelijkheid 
Volkstelling 
4e Soc. Dag 
Ramayana Ballet 
Moskee 
4e Aziat. Spelen 
Malaria II 
Gedenknaald 
Atoomonderzoek 
Vrijheidshelden II 
Orchideeën 
Irian Barat 
Pata Conf. 
AntiHonger 

0,45 
0,40 
0,30 
0,35 
0,40 
0,30 
0,40 
0,50 
0,40 
0,25 
0,10 
2,50 
0,40 
0,40 
0,10 
0,40 
0,65 
0,40 
2,50 
0,50 
0,6U 
0,40 
1 , — 
0,30 
0,25 
0,25 
0,20 

BELANGRIJK! 
Orders beneden f 2,50 worden niet uitgevoerd. Alle bestellingen 
onder f 15,— worden verhoogd met 50 cent porto en administratie
kosten. Geen levering aan handelaren. 
WIJ ZIJN VAN 1012 MEI a.s. MET EEN STAND OP DE BRETEP
TENTOONSTELLING TE BREDA. 

Postzegelhandei Hartog Okker 
Pröbelstraat 5II I , AmsterdamWest3 

Postgiro 193156  Telefoon 190023 

Onze advertentie FDC Ned. f O.G. uit het febr.nr. is nog steeds 
geldig voor zover voorradig! 

INHOVD 
van dit nummer 

Nationale tentoonstelling BRETEP 127 
De Haarlemse postwaardeproduktie in de ne

gentiende eeuw 128 
Nobelprijswinnaars op pwstzegels (IV) 130 
De Scheepvaarthistorie van de staat Israël 132 
Bijdrage tot de kennis der zegels van Neder

landsIndië (XVIII) 134 
Tentoonstellingen en ruildagen 136 
Agenda 137 
Voor uw boekenplank 138 
De poststempelvervalsingen 139 
Filatelistisch allerlei 139 
Nederland 140 
Ned. NieuwGuinea, UnieStaten Ned. Indië en 
Rep. Indonesia 142 
België 143 
SuidAfrika 144 
Verenigde Naties, Verenigd Europa 144 
Luchtpost 144 
Postwaardestukken 145 
Stempels 14,6 
Post uit Parijs 147 
Wij lazen voor u 147 
Manneke pos 148 
Een brandend probleem 149 
Nieuwtjes van deze maand 149 
Filatelistisch allerlei 151 
Bonds en veremgingsnieuws 152 

Gebruikt Scandinavia  Q Elizabeth II Ongebruikt 
W i j zijn gespecialiseerd In het vervul len van Uw wensen. 
U w mancoli jsten, alsmede opdrachten gaarne tegemoet 
ziende. Correspondent ie in het Nederlands en de beta

lingen onzer nota's via ons g i ronummer 34.46.23, Den 
Haag. 

Europa — Nato 
75 verschillende, gebruikt en ongebruikt en vele series, f 25,— 
(minimaal Fr 75.—) 100 verschillende f iO,— 

Postzegelhandei H E N R I K U I P E R S 
P.O.B. 1488. CLARKSON ONT. CANADA. 

Lid van vele handelaarsbonden, o.a. Verbond van postzegelhandelaren Nederland. 

Goede en goedkope rond zendingen 
van bijna elk land voor ■ 
radig. Pracht kwaliteit  I 
rijke verscheidenheid en I 
uitgeprfjad voor: | 
Van navolgende landen 
O.G.; Engeland en Kol.; 

Nederland en Kol. 6075% Ned. Spec. Cat. 
Duitsland en Geb. 2040% Michel. 
Rest van de wereld 3060 cent p. Yver t Frs. 

grote zendingen voorradig: Ned. en 
Frankrijk en Kol.; Duitsland en Geb.; 

België, Luxemburg, ' Scandinavië, Baltische landen, Spanje, 
Portugal, landen achter Ijzeren gordijn, Turkije, China, 
Manschourije, Palestina, Libanon, Syrië, Transjordanië, Egypte, 
Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, Australië, Noord en Zuid
Amerika. Mancolijsten alleen indien u zover gevorderd bent dat 
een prachtige rondzending geen doel meer heeft. De verzending 
kan soms enige tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes 
onderweg zijn. 
Minimumafname 10,— Kortinc bij afname boven 25,— 5% en boven 100,— tO% 
BIJ beitelling gaarne opgave refer, en welk tand gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

l %9mjmM\j MMiKi^ GRONINGENTELEFOONiisn 

Help u self 
Daarvan gingen wij al jaren lang uit en daaraan is 
het ongetwijfeld te danken, dat onze zichtzendingen 
naar alle windstreken van ons land gaan. 
Omdat wij het voor de verzamelaars van de landen 
achter het 

IJZEREN GORDIJN 
zo belangrijk achten, proberen wij,'door deze'afzon

derlijke advertentie, er de aandacht op te vestigen, 
dat wij van de volgende landen: 
Hongarije, Rusland, Albanië, Polen, Tsjechoslowakije, 
Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, alsmede de Baltische 
Staten 
mooie zendingen beschikbaar stellen. 

U zult u zelf geen groter dienst kunnen bewijzen (en 
ons geen groter plezier kunnen doen) dan eens een 
proef te nemen. Zo'n eerste zending kost u niets, want 
u behoeft er niets uit te kopen en gefrankeerde retour
verpakking is al bijgesloten. 
Alleen als u een geregeld gebruik van de zendingen 
gaat maken, zal de minimumaankoop ƒ 15,— moeten 
bedragen. (Portokosten, heen en terug, voor onze reke
ning). 
Vele jaren geleden schreef dhr. K., accountant te H., 
ons al: 
„WAARHEID IN RECLAME 
IS BLIJKBAAR UW STELREGEL" 
en dat is nog steeds zo. 

POSTZEGELHANDEI 

VAN DUYN & VERHAGE 
Rotterdam. Noordsingel 181 b 
TeL 010/48209. 



^ederlandsch maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

Correspondentie over 
rubrieken naar de 

onderscheidene redacteuren 

Nationale D n T T C D 
tentoonstelling D l \ C I C r 

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR J. C. NORENBURG 

Welgelegenlaan 71, Driebergen 
Telefoon (03438) 21 62 

HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 
Bronsteeweg 86, Heemstede 

Telefoon (02500) 3 63 40 

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

Telefoon 17450 (5 lijnen) - Postgiro 37758 

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

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

Hyacintplein 5, Breda - Giro 11013 68 

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor niet-aangesjotenen (bij vooruitbetaling) 

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

en voorgaande jaar f 1 , -
Nummers van vorige jaargangen 

voor zover voorradig 
per nummer voor 1958 f 0,25 

vanaf 1958 f 0,35 alles plus porti 

40e jaargang • april 1963(463) 

'S reda staat over enkele weken gereed om de Nederlandse filatelisten op 
waardige wijze te ontvangen. Het uiterste is gedaan om het de leden van 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen gedurende de con
gresdagen zo aangenaam mogelijk te maken en om naast de ernst jan 
het vergaderen ook de zo gewenste ontspanning te bieden. Als in de 
vergaderzaal van „Concordia" de toernooiridders om de wisselbeker 
strijden, zullen de dames met alle egards worden ontvangen door de 
directie van de Tomado-fabrieken. En om de vermoeide congresgangers 
afleiding te bezorgen, zullen bekende artiesten van de Nederlandse radio 
en televisie voor een „bonte vrijdagavond" zorgen. De dames wacht 
bovendien een heerlijke autotocht door de bosrijke omgeving van Breda. 

S5 edenen te over om niets te missen van het feest van de jubilerende Post-
zegelvereniging „Breda", die in 1893 werd opgericht en die dit jaar de 
leeftijd der sterken zal bereiken. Uit haar rijke filatelistische historie zijn 
in de rubriek „Tentoonstellingen en ruildagen" een paar stempels bijeen
gebracht op een bijzondere kaart, waarvan de tekst in het oorlogsjaar 1943 
een daad van moed is geweest. 
Maar hoofdzaak is nu de BRETEP, de nationale postzegeltentoonstelling 
op 10, 11 en 12 mei. Breda prijst zich gelukkig, dat zovele vooraan
staande filatelisten uitzonderlijk mooie verzamelingen hebben ingezon
den, waaronder een aanzienlijk aantal weinig of niet bekende objecten. 
Opmerkelijk is voorts, dat vele inzenders voor de eerste maal aan een 
nationale tentoonstelling deelnemen. 

e r is nog e,en jubilaris in Breda: het veertigjarige Maandblad, dat op 
de BRETEP een inzending zal hebben onder de titel „Veertig jaar ont
werpers van Nederlandse postzegel^'. 

an kan als bijzonderheid worden meegedeeld, dat de tentoonstellings
commissie met geheel nieuw kadermateriaal voor de dag komt. Deze 
uniformiteit in de opbouw zal het geheel een prettig aanzien verschaffen. 
Mogelijk heeft de beschikbaarstelling van onderscheidene medailles ge
prikkeld tot groter deelneming. 
De V.VV. te Breda, die bekend staat om haar grote activiteit, wil gaarne 
haar bemiddeling verlenen bij het bespreken van logies. 

o4 Hen die naar Breda zullen komen heten wij bij voorbaat hartelijk wel
kom in onze mooie Baroniestad. S. 
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Van plaat tot publiek 
Uit de Instructie voor de CP krijgen we een duidelijk beeld 

van de gang van zaken tot aan het Magazijn te 'sGraven
hage. Voor de verzending aan de directeuren der postkan
toren zijn er aparte regels, die te vinden zijn in de Instruc
tie voor de ControleurMagazijnmeester (CM). Deze was 
voor het eerst vastgesteld in 1851 18) en opnieuw in juli 
1872 19) voor de toen nieuw opgetreden functionaris G. 
Blom. Deze Instructie moeten we gezamenlijk bezien met 
de voorschriften voor het aanvragen van postwaarden door 
de directeuren der postkantoren. Deze worden opnieuw 
vastgesteld in april 1872 20) en gewijzigd in oktober 1873 
21). 

dichter bij de werkelijke datum van indienststelling van 
de perforeerkam 13%, al mogen we niet vergeten, dat ook 
stempelfouten ons parten kunnen spelen! 

Stempelfouten 
Hét voorbeeld hiervan is de emissie 1876, waarvan de 

Vi cent met stempeldata januarimei 1876 uit Groningen 
werd gevonden. 23) (Zie afbeeldingen 2, 3, 4, 5). Deze 
nieuwe zegels worden half september 1876 aangekondigd 
24), waarna de Vi c. in november wordt aangetroffen. Alle 
„bewijzen" ten spijt, heb ik toch gevonden, dat dit stempel 
van Groningen maandenlang in 1877 gebruikt is met het 
oude jaarcijfer 76 nog in het stempel! Op 24 mei 1876 na

De Haarlemse postwaardenproduktie in d 
Op de eerste van iedere maand zenden de directeuren 

hun aanvragen aan de CM, waarbij zij hun voorraad moeten 
opgeven. Voorraad plus aanvrage mag het normale ver ■ 
bruik van anderhalf tot twee maanden niet te boven gaan. 
De CM moet hierop toezien en is gerechtigd de bestelde 
aantallen te wijzigen. 

Hoewel volgens de Instructie de voorraad in het Maga
zijn voldoende moet zijn voor een half jaar, blijkt, uit verge
lijking der voorraadcijfers per ultimo 1871 22) met het ver
bruik over dat jaar 17), dat er van de meest courante waar
den, de 1, 5 en 10 cent en de binnenlandse brdefkaart, 
slechts een voorraad is voor vier maanden. 

Hieruit volgt dat de zegels, die aan het begin van enig 
kwartaal besteld worden, ongeveer in het midden van het 
volgende kwartaal aan de loketten komen. Dit geeft de mo
gelijkheid een wijziging van een bepaalde zegel terug te 
rekenen op zijn oplage. Dit geldt echter alleen voor de meest 
courante waarden, daar de voorraad van de overige gro
ter is. 

Zo is bij voorbeeld de 25 cent 1872 voor het eerst besteld 
in juli 1874 en als vroegste gebruiksdatum is februari 
1875 gevonden! Er was dus aan het einde van het eerste 
kwartaal 1872, toen de laatste oplage van het type 1867 werd 
afgeleverd, een voorraad in het Magazijn en bij de post
kantoren voldoende voor bijna drie jaar verbruik. De ƒ 2,50 
1872 spant echter de kroon. De enige oplage van 1872 was 
voldoende voor ruim twintig jaar! 

Voor nieuwe perforaties of papiersoorten dient men echter 
te bedenken, dat het hier NIET om nieuwe zegels gaat en 
het dus best mogelijk is, dat oudere pakken blijven liggen en 
een juist binnengekomen zending met nieuwe perforatie of 
een gewijzigde papiersoort direct wordt uitgezonden. Hierdoor 
wordt de vertragingstijd verkort. 

Van de 1 cent groen 1869 in de kamperforatie 13% is het 
vroegst gebruikte exemplaar gevonden afgestempeld: 
's-GRAVENHAGE 12 8 1869 (afbeelding 1). Wij moeten aan
nemen, dat deze zegel op 2 augustus 1869 uit Haarlem aan 
het Magazijn was afgezonden en kunnen de invoering van 
de kam 13% derhalve op juli 1869 stellen. Wat is namelijk 
het geval? De datum van het aan 12 augustus voorafgaan
de proces-verbaal is 27 maart 1869, waarin de bestelling 
van 40.000 vellen van 1 cent nog gedeeltelijk in zwarte en 
voor de rest in groene zegels wordt afgeleverd. Aangezien 
ook de groene 1 cent bekend is met de lijnperforatie 14 x 14 
moet deze toen zijn afgeleverd. Het volgende proces-ver
baal is gedateerd 28 augustus 1869, dus né de vroegst ge
vonden datum! Maar in dit proces-verbaal is een tussen
tijdse verzending opgenomen van 6600 vel op 2 augustus 
1869. Er worden, door de afschaffing der belasting op druk
werk met ingang van 1 juli 1869, kennelijk meer drukwer
ken verzonden dan de Posterijen hadden verwacht, zodat 
de voorraad in het Magazijn ontijdig op haar einde raakt. 
Daarop heeft de HdrP. de CP. verzocht zo snel mogelijk 
een nieuwe voorraad te zenden. Deze wordt dadelijk ge
distribueerd over de kantoren. Mocht u nu nog een 
exemplaar in uw verzameling hebben met een datum vóór 
2 augustus 1869, dan zou ik dit gaarne horen, al is mijn 
theorie daarmede naar de maan! We komen dan echter wel 

meiijk schrijft de HdrP. aan de CP., dat de nieuwe mo
dellen zijn goedgekeurd 25) en op 16 juni 1876 volgt de op
dracht de nieuwe zegels te doen aanmaken. 26) Ten over
vloede vinden we in de inventaris van november 1875 bij
geschreven, dat de nieuwe platen in augustus 1876 zijn 
ontvangen! 

Zo zien we, dat we zelfs op meervoudige meldingen niet 
aan kunnen. De archieven hebben het laatste woord! 

Ook het verhaal over het eerder drukken en laten liggen 
der cijferzegels van 1876 27) is hiermede naar het rijk der 
fabelen verwezen. Korteweg had hierop reeds in 1931 gewe
zen 28), maar desondanks stak deze draak in 1959 weer eens 
de kop op! Na 28 jaar was hij nog niet dood. 

Een ander sprekend voorbeeld van te geringe voorraad 
in het Magazijn wordt veroorzaakt door de nieuwe Post-
wet van 1870, die bepaalt dat ongefrankeerde brieven met 
ingang van 1 januari 1871 5 cent meer kosten dan gefran
keerde. Het gevolg is een veel grotere verkoop van post
zegels, voornamelijk van 5 cent voor een enkelvoudige bin
nenlandse brief. We vinden in de processen-verbaal dan 
vele tussentijdse verzendingen „op aanschrijving van den 
Heer Hoofd-Directeur". Het heeft een half jaar ge
duurd, voordat de voorraad in het Magazijn weer op peil 
was. Enschedé heeft toen zeker wel op maximale capaci
teit gewerkt! 

Reeds van het tweede kwartaal 1875 af, dus vóór de in
voering van de nieuwe instructie van februari 1877, hebben 

Briefkaart. 
^^x»3tsni\iAiMß-- Kartoe •pos 
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de verzendingen dadelijk na het gereed komen der oplagen 
plaats, hetgeen voor briefkaarten reeds van het begin, in 
het laatste kwartaal 1870, af gebruikelijk is, misschien we
gens tekort aan ruimte te Haarlem of om op verzendkosten 
te besparen. Het heeft misschien de „vertraging" van 
nieuwe perforaties en dergelijke verkort, maar dit zou nog 
moeten worden uitgezocht. De verhuizing van 1893 is in dit 
opzicht van geen belang meer, omdat toen reeds de een-
heidskam 12V2 grote gaten was ingevoerd en het nauwe
lijks mogelijk is de kleine verschillen nog te constateren. 

Voor onze koloniën is de „vertraging" door de verzending 
over zee zo groot geworden, dat we aan gevonden stempel-
data nauwelijks enig houvast hebben, gezien ook de grote 
afstanden in Indië zelf. Ten hoogste kan de volgorde der 

legentiende eeuw 
door J. Dekker 

data van enkele grote kantoren enige aanwijzing geven. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Zuid Afrikaansche Re
publiek en Luxemburg, waar het veel geringere verbruik 
weer grote invloed heeft op de „vertraging". 

De invoering van een nieuwe emissie 
In Nederland is het reeds van het begin af gebruikelijk 

een nieuwe „gewone" serie geleidelijk in te voeren al naar 
gelang de waarden in het oude type zijn opgebruikt. De 
oude serie behoudt dan nog lange tijd frankeergeldigheid. 
Een uitzondering hierop was het buiten gebruik stellen van 
de serie Prinses en vroegere emissies per 1 januari 1900, 
vrij kort na de invoering van het „Bontkraag"-type. 

De ons nu bekende buffervoorraad, of wel het restant van 
de oude emissie, wordt dan afgeleverd in een kwartaalbe
stelling, meestal samen met een aanvulling in het nieuwe 
type. Het oude type wordt eerst gedistribueerd en ver
kocht en daarna pas het nieuwe. 

Een nieuwe serie wordt bij Koninklijk Besluit aangekon
digd, juist voordat zij aan het Magazijn zal worden gezon
den. De nieuwe zegels zijn dan al gedrukt! 

Nemen we wederom de f 2,50 Koning als voorbeeld. Er 
is een buffervoorraad van 138 vellen bij de Controle, waar
van in het derde kwartaal 1891 nog 130 vellen aan het Ma
gazijn worden afgeleverd. Over de acht resterende vellen 
is echter niets te vinden. Wij moeten aannemen, dat deze 
zijn vernietigd, samen met het drukuitschot van de eerste 
oplage ƒ 2,50 Prinses. Hiervoor bestaan gegronde aanwij
zingen, zoals blijkt uit de gang van zaken bij de Indische 
briefkaarten van 5 cent in de jaren 1884-1889 (afbeelding) 
(Zie staatje). 

In 1884 wordt de enkele binnenlandse briefkaart voor 
Indië, type Koning, in de nieuwe kleur groen in plaats van 
violet, aangemaakt. Er is nog een buffervoorraad bij de 
Controle van 32.800 stuks in de oude kleur. De aflevering 
aan het Koloniaal Etablissement* te Amsterdam, dat voor 
de doorzending zorg draagt zal wel het gehele restant in 
de oude kleur hebben bevat, doch in ieder geval minimaal 
1025 stuks, het tekort aan groene door afkeuring en opzen
ding naar de afdeling Posterijen (300 stuks voor uitwisse
ling) en het Departement van Koloniën (25 stuks voor ar
chief). 
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Daarna wordt in juli 1886 de nieuwe groene kaart zonder 
rand in het cijfertype en groter formaat afgeleverd, zon
der twijfel het eerste gedeelte van een totale bestelling 
van drie miljoen stuks. Een miljoen worden naar Amster
dan gezonden en 625 naar 'sGravenhage. Enschedé is nog 
bezig met de oplage en heeft nog geen misdruk teruggele
yerd. Het restant in het kleine formaat blijft nog liggen, 
maar de CP moet hierover advies gevraagd hebben, want 
in september worden, naast de een miljoen nieuwe die En
schedé aflevert, ook nog 30.000 oude kaarten aan het Kor 
loniaal Etablissement gezonden terwijl er 1775 worden ver
nietigd. Het is wel duidelijk, dat dit het restant oude 
kaarten is in het kleine formaat. In oktober volgt de slotafle
vering van de drukkerij, waarbij 4721 afgekeurde uit de 
totale oplage van 3.030.000 bruto. 

De volgende bestelling van 1889 omvat wederom drie 
miljoen stuks, nu blauw, in overeenstemming met de kleur
wijziging van de postzegel. De gang van zaken is nu iets 
minder duidelijk, maar het aantal vernietigde kaarten moet 
bestaan hebben uit 2000 blauwe en 654 groene! Het aantal 
voor het archief van het Departement van Koloniën is 25 
gebleven, maar het aantal voor uitwisseling, waarvoor het 
Nederlandse Hoofdbestuur zorg draagt, is gestegen tot 1000 
kaarten. Na de tweede aflevering blijft er een buffervoor
raad over van 24.860 kaarten. 

Uit dit voorbeeld komt toch wel duidelijk naar voren, 
dat kleine restanten, hoewel uit goedgekeurde waarden be
staande, vernietigd worden. Dit moet ook wel de verkla
ring zijn voor het verdwijnen van de acht vellen van de 
ƒ 2,50 Koning. Bij de vaststelling der oplagecijfers dienen 
we dus met bovenstaande rekening te houden. 

(Wordt vervolgd). 
18) Resolu t ie M. v. F . v a n 8 d e c e m b e r 1851 n o 40. 
19) (Circulaire 860 v a n 13 ju l i 1872. 
20) Circ . 849 a r t . 6 v a n 6 ap r i l 1872. 
21) Circ . 90« v a n 3 o k t o b e r 1873. 
22) Depo t S c h a a r s b e r g e n Arch . Alg. R e k e n k a m e r R e k e n i n g Meden -

b a c h ove r 1871 v a n 15 ju l i 1872 n r . KR. 
23) V. d. Wiel, P H 1933 p.83. 
24) Circ. 10O9 a r t i ke l 3. 
25) AC I n d e x brief 925P. 
26) AC I n d e x brief 927P. 
27) NMP 1959 sept . 
28V P r o e v e n b o e k p . 41 noot 65). 

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

AFLEVERING BRIEFKAARTEN NEDERLANDS-INDIË 1884—1889 

afleverings
datum 

7.1884 
22. 7.1886 
7. 9.1886 

11.10.1886 
22. 7.1889 

19.10.1889 

bruto 
oplage 

1.500.00O 
1.000.625 
1.000.000 

1.029.375 
1.503.025 

1'.526.975 

G6 
G3 

GlO 

afge
keurd 

700 

1775 

4721 
2654 

2115 

oud 
saldo 

32.800 G l e 
31.775 
31.775 

— 24.654 

— 

Afleveringen 
K.E. A-dam ° « „ P | „ r 

1.500.000 
1.000.000 

30.000 oud 
l.OOO.OOO n i e u w 
1.000.000 

24.000 o u d 
1.500.000 n i e u w 
1.500.000 

325 
625 

ID2S 

nieuw 
saldo 

31.775 
31.775 

24.654 

24.860 

Gle , 6, 8 en 10, n u m m e r s v a n de k a a r t e n In d e ca ta logus G e u z e n d a m 
B r o n : A d m l n l s t r a t l e b o e k e n der Cont ro le . 
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Nobelprijswinnaars op postzegels (IV) 
door M. J. van Heerdt-Kolff, F.R.P.S.L. 

De Nobelprijs voor Letterkunde 

Toegekend en uitgereikt in 1901 aan 
René Francois Armand Sully-Prud-
'homme. Fransman (1839-1907). De No
belprijs voor letterkunde werd hem uit
gereikt „voor zijn buitengewone gaven 
als schrijver en als dichter". 

SVERICE'SO 35 

Afgebeeld met drie andere Nobelprijs
winnaars op de Zweedse Nobel-herden
kingsserie van 1961; tweezijdig en drie-
zijdig getand, 20, 40 en 50 öre. (Af
beelding 35). 

Toegekend en uitgereikt in 1902 aan 
Theodor Mommsen, Duitser (1817-1903), 
professor aan de Universiteit van Ber
lijn in de geschiedenis. 
De Nobelprijs werd hem toegekend in 
zijn kwaliteit van grootste schrijver op 
het gebied van de geschiedenis en in 
het bijzonder voor zijn omvangrijke 
werk, getiteld: „De Romeinse Geschie
denis". 
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Afgebeeld op de 6 Pf. van de serie 1950 
van Oost-Duitsland en de serie 1957-
1958 van West-Berlijn. (Afbeelding 
36). 
Mommsen is tevens afgebeeld op de 
Nobel-herdenkingsserie van Zweden 
van 1962, op de 25 öre waarde, samen 
met Sir Ronald Ross. 

Toegekend en uitgereikt in 1903 aan 
Björnstjerne Björnson. Noor (1832-
1910). Hij vestigde zijn roem met zijn 
verhalen ontleend aan het Noorse boe
renleven en aan de Noorse geschiede
nis. Zijn bekendste roman is: „Op 
Gods Wegen". 

37 

Afgebeeld op de serie van Noorwegen 
1932. (Afbeelding 37). 

Toegekend in 1904 (en gelijkelijk ver
deeld) aan Frederic Mistral, Frans
man (1830-1914), afkomstig uit de Pro
vence, die hij in zijn gedichten bezingt. 
Tevens is hij bekend als deskundige 
van het Provengaalse dialect. 

38 

Mistral is afgebeeld op de 1 fr. 1941 van 
Frankrijk; (afbeelding 38). 
De medewinnaar van de prijs was: 
José Echegarag y Eizaguirre, Span
jaard (1833-1914). Deze schrijver is niet 
op een postzegel afgebeeld. 

Toegekend in 1905 aan Henryk Sien-
kiewicz, Pool (1846-1916). Schrijver van 
romans met een heroïsche strekking. 
Zijn meest bekende werk is: „Quo 
Vadis", dat vrijwel in alle Europese 
talen vertaald is. 

Sienkiewicz is afgebeeld op de Pool
se zegels van 15 gr. 1928 en op de 45 
gr. + 15 gr. 1952. (Afbeelding 39). 

Toegekend en uitgereikt in 1906 aan 
Giosué Carducci, Italiaan, (1835-1907). 
Hij schreef proza en gedichten onder 
het pseudoniem Enotrio Romano. Zijn 
bekendste werken zijn: „Juvenile" en 
„Leria Gravia". 
Carducci is afgebeeld op de 75 c. van 
de serie van 1932, op de 25 1. van 1957 

»OSTi mUANE L25 
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(Afbeelding 40), beide zegels van Ita
lië; op de 72 c. van 1932 van de Ita
liaanse koloniën en op de 75 c. van 
1932 van de Egeïsche eilanden (Ita
liaanse bezetting). 

Toegekend en uitgereikt in 1909 aan 
Selma Lagerlöf, Zweedse (1858-1940). 
Haar boeken kenmerken zich door een 
levendige fantasie, die de lezers steeds 
blijft boeien. Haar bekendste werken 
zijn „Gösta Berling", „Niels Holger-
son's wonderbare Reis" en „Jeruza
lem". De schrijfster is afgebeeld op de 
Turkse serie van beroemde vrouwen 
op de 20 k. zegel, op de 40 k. 1959 van 
Rusland en op de Zweedse serie 1958 

41 

(Afbeelding 41) in de waarden van 20, 
30 en 80 öre (twee- en driezijdig ge
tand) uitgegeven ter herdenking van 
de honderdste jaardag van haar ge
boorte. 

Toegekend en uitgereikt in 1911 aan 
Graaf Maurice Polidore Marie Mae
terlinck, Belg, (1862-1949). De Nobel
prijs werd hem toegekend voor zijn 
veelzijdig werk, geschreven in het 
Frans, dat getuigt van een dichterlijke 
en levendige schrijfwijze. Zijn meest 
bekende werken zijn: „La Vie des 
Abeilles" (Het Leven der Bijen) en 
het toneelstuk „Pelléas et Mélisande", 
(ook als opera opgevoerd, waarbij De
bussy de muziek componeerde). 
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Maeterlinck is afgebeeld op de 1.75 fr. 
1952 (Afbeelding 42) van België (serie 
Belgische schrijvers). 

Toegekend en uitgereikt in 1912 aan 
Gerhart Joliann Robert Hauptmann, 
Duitser (1862-1946). De Nobelprijs werd 
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hem toegekend voor de veelzijdigheid 
van zijn letterkundig werk, speciaal op 
het gebied van de dramatische dicht
kunst. 
Afgebeeld op de 40 Pf. 1948 van Oost-
Duitsland. (Afbeelding 43). 

Toegekend in 1913 aan Rabindranath 
Tagore, Indiër, (1861-1941). De Nobel
prijs werd hem toegekend voor de diepe 
menselijkheid van zijn dichtkunst. 
Afgebeeld op de 12 a. 1952 van India 

I N t > l A I I 
44 

(Afbeelding 44), op de 15 a. 1961 even
eens van India, op een Argentijnse ze
gel van 2 p. 1961, op een Russische 
zegel van 6 k. 1961. 

Toegekend en uitgereikt in 1916 aan 
Carl Gustav Verner von Heidenstam, 
Zweed (1859-1940). De Nobelprijs werd 
hem toegekend voor zijn belangrijk 
aandeel bij de vernieuwing van de 
Zweedse letterkunde. 
Afgebeeld op de Zweedse serie, welke 
werd uitgegeven in 1959 ter herdenking . 
van Von Heidenstam's honderdste ge

boortedag. (Afbeelding 45). De serie 
bestaat uit de waarden 15 öre en 1 kr. 
(twee- en driezij dig getand). 

Toegekend en uitgereikt in 1921 aan 
Anatole France, pseudoniem voor 
Jacques Anatole Thibault, Fransman 

(1844-1924). Zijn werken getuigen van 
een grote mensenkennis; zij zijn tevens 
doortrokken van een satirische geest. 
France is afgebeeld op de 30 c. + 10 c. 
1937 en op de 30 c. + 10 c. 1939 van 
Frankrijk, (Afbeelding 46). 

Toegekend in 1925 uitgereikt 1926 aan 
George Bernhard Shaw, Engelsman 
(1856-1950). Schrijver van toneelstuk
ken met een satirische strekking (be
halve „Joan of Are"). 
Afgebeeld op de 60 st. 1956 van Bulga
rije, op de 40 b. 1956 van Roemenië 

(Afbeelding 47) en op de 40 k. 1956 van 
Rusland. 

Toegekend in 1925 uitgereikt 1926 aan 
Grazia Deledda, Italiaanse, pseudo
niem van Madesani (Grazia), geboren 
Deledda, (1875-1936). De beschrijvin
gen van het leven op haar geboorte
eiland kenmerken zich door levendig
heid en diepe gevoeligheid voor de 
vreugden en het leed van de beschre
ven mensentypen. 

hM«A**ft«AÄ* 

Afgebeeld op de 15 k. + 15 k. 1935 van 
de Turkse serie der „beroemde vrouw
en". (Afbeelding 48). 

Toegekend in 1927 aan Henri Bergson, 
Fransman (1859-1941), lid van de „Aca
démie Frangaise". Zijn meest beken
de wijsgerige werken zijn: „Een Ver
handeling over de Werking van het 
Geweten, De Stof en het Verstand, 
De Scheppende Evolutie". 
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46 

Afgebeeld op de 50 fr. 1959 van Frank
rijk. (Afbeelding 49). 

Toegekend in 1928 aan Sigrid Undset. 
Noorse (geboren in Denemarken, 1882-

50 

1949). Haar meesterwerk is: „Kristin's 
Lavran's Tochter", een kroniek van het 
gezinsleven gedurende de middel
eeuwen in Noorwegen. 
Afgebeeld op de 30 k. 1935 van de 
Turkse serie der „beroemde vrouwen". 
(Afbeelding 50). 

Toegekend in 1929 aan Thomas Mann, 
Duitser (1875-1955), professor in de 
letteren en schrijver van romans. Zijn 
meesterwerk is zijn roman „Budden
brooks" een familiekroniek uit Lübeck. 

51 

Afgebeeld op de 20 Pf. 1955 van West-
Duitsland en op de 20 Pf. 1956 van 
Oost-Duitsland. (Afbeelding 51). 

Toegekend in 1945 aan Gabriela Mis
tral, geboortig uit Chili (1889-1957). Zij 
ontving de Nobelprijs voor haar letter
kundig werk, waarin zij, speciaal in 
haar gedichten, blijk geeft van een zui
ver lyrisch gevoel. Haar naam is be
kend en beroemd in alle Latijnsame-
rikaanse staten. 
Haar portret is afgebeeld op de 2 s. 
luchtpostzegel 1957 van Ecuador, op de 
10 p. en 100 p. zegels van Chili en op 
de serie van Uruguay in de waarden 
5 c , 10 c. en 20 c. 1959. 

Toegekend en uitgereikt in 1953 aan 
Sir Winston Leonard Spencer Chur
chill, Engelsman (geboren 1874). De 
Nobelprijs werd hem uitgereikt voor 
zijn geschiedkundig, tevens letterkun
dig werk over de tweede wereldoor
log en voor zijn toespraken gehouden 
tijdens die periode, waarin hij de gees
telijke waarden van de mensheid on
derstreepte en het moreel stimuleerde. 
(1939-1945). 
Churchill en Roosevelt zijn afgebeeld 
op de serie Nicaragua van 1946: op de 
8 c , Roosevelt en Churchill; op de 
16 c. Giraud (Franse generaal), de 
Gaulle (idem) en Churchill; op de 32 e., 
Stalin, Roosevelt en Churchill. 
Op de 1 c. zegel van El Salvador der 
uitgifte 1948 (herdenking van de der
de jaardag van president Roosevelt's 
dood) zijn Roosevelt, Churchill en Mac
kenzie King afgebeeld. (Yvert num
mer 562 A). 
Churchill alleen is afgebeeld op de 
30 b. blauw-zwart en de 30 b. oranje
lila 1948 van Yemen. Deze zegels wor
den uitsluitend in de Michel-catalogue 
vermeld. (Vgl, „Facit World Nobel 
Catalogus 1962"). 

(Wordt vervolgd) 
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De Scheepvaarthistorie van de staal 
De staat Israël geeft sinds zijn oprichting, vijftien jaar geleden, 
om precies te zijn 14 mei 1948, een beeld van grandioze groei 
en ontwikkeling, waarbij de scheepvaart niet is achtergebleven. 
Begon men na de oprichting van de staat met een simpel 
scheepje van 3.500 ton, de ,,Kedmah", thans kan men met een 
totaal van een half miljoen scheepstonnage terecht gewagen van 
een formidabele groei van handelsmarine en -vloot. Voor het 
jaar 1963 alleen zijn onderscheidene schepen voor vracht- en 
personenvervoer in aanbouw, die te zamen een kleine vierhon
derdduizend ton meten. Wanneer deze schepen van stapel zijn 
gelopen en aan de vloot zijn toegevoegd, zullen ongeveer elf 
oudere ,,uitgaven" worden verkocht, waarna een moderne vloot 
overblijft van ongeveer 56 schepen, met een gezamenlijke ton-
nenmaat die in zeven cijfers wordt uitgedrukt. 

Israël is in de loop van de jaren een 
zeevarend land geworden, hetgeen niet 
zo verwonderlijk is want ook in het 
grijze verleden werd de zeevaart in 
Palestina al beoefend. Wij lezen bijvoor
beeld in Genesis 49:13, bij de zegening 
door aartsvader Jakob van zijn zonen: 
„Zebulon zal wonen aan het strand der 
wijde zee, ja hij zal wonen aan het 
strand bij de schepen, en zijn zijde zal 
naar Sidon gekeerd zijn". Het stamem-
bleem van Zebulon vertoont een in zijn 
tijd gebruikelijk zeilschip. 

Yverf nummer 106 mef zinnebeeld van de zee
varende stam van Israël, Zebulon, 

Zie hiervoor de postzegel uit de serie 
met de stamemblemen BENCO 112 (af
beelding 1). Dat Zebulon werkelijk 
voorspoedig de zeeën zou bevaren staat 
te lezen in Deuteronomium 33:19, waar
bij de zegen van Mozes luidt: „Verheug 
u, gij Zebxilon, over uw tochten, en gij, 
Issaschar, over uw tenten. Volken zul
len zij roepen tot den berg; daar zullen 
zij offers brengen naar den eis, want 
zij zullen gezoogd worden met den 
overvloed der zeeën en met de meest 
verborgen schatten van het strand". 

Pontius Pilatus 
De scheepvaart heeft altijd een be

langrijke plaats ingenomen in het oude 
Israël. Er waren vele havensteden: Jaf
fa, Acre, Askelon, Asdod en later Cae
sarea (Hebreeuws: Keesaria), lange tijd 
de voornaamste haven van Palestina, 
die door koning Herodes aan de rij 
werd toegevoegd ter ere van de Romein
se keizer Cesar. 

Opgravingen tonen aan dat de scheep

vaart in deze kuststreek druk moet zijn 
beoefend. De vestingwerken lagen, 
evenals later in de tijd van de Kruis
vaarders, dan ook ver in zee. In Caesa
rea is een steen gevonden met het ge
deeltelijke opschrift Pontius Pilatus, de 
Romeinse stadhouder in Jeruzalem ten 
tijde van de rondwandeling van Jezus 
Christus op aarde. Met een beetje fan
tasie kan men veronderstellen dat op 
de dag van de ingebruikneming van de 
haven een grote voorstelling is gegeven 
in het plaatselijke amfitheater, waarbij 
Pilatus, om het modern te zeggen, „het 
lint heeft doorgeknipt". 

Deze gebeurtenis zou dan op deze 
steen vereeuwigd zijn. (?) 

Van alle genoemde havens zeilden 
schepen uit naar de havens in de wate
ren rondom de Middellandse Zee tot 
in Spanje en zelfs nog verder. 

Het is dus geen wonder dat het mo
derne Israël grote aandacht besteedt aan 
het scheepvaartverkeer. Een groot aan
tal schepen van de nieuwe vloot werd 
geleverd door West-Duitsland onder het 
schadevergoedingsplan. Achttien sche
pen werden gebouwd op werven in 
Hamburg en Kiel. Eind vorig jaar liep 
van het Uraga Doek in Japan een nieuw 
schip voor Israël van stapel, als eerste 
van een serie van drie. Dit vrachtschip 
van 10.000 ton ontving bij de tewater
lating de naam „Zohar" (Schittering). 
Uit het voorafgaande blijkt wel dat 
Israël bezig is zich te ontwikkelen tot 
een zeevarend volk en het neemt op de 
ranglijst van de zeevarende naties geen 
slechte plaats in. 

Zim 
Alvorens over te gaan tot een be

schrijving van de scheepsstempels geven 
wij in het kort de geschiedenis weer van 
de voornaamste scheepvaartmaatschap
pij van Israël, de ZIM (spreek uit Tsim), 
waaronder de handelsvloot van Israël 
ressorteert. 

Reeds voor het ontstaan van de staat in 
1948 waren kleine schepen in het bezit 
van enkele in Haifa gevestigde rede
rijen. De grootste daarvan was de ZIM. 
De naam is een afkorting van Tsi 
Mischari (Handelsvloot). De volledige 
zondagse naam luidt: ZIM, Israel Navi
gation Company, Limited, Haifa. De 

maatschappij werd vóór de oprichting 
van de staat gesticht door het Jewish 
Agency for Palestine (Joodse Agentschap 
voor Palestina) het leidende orgaan van 
de Zionistische wereldorganisatie, dat 
in de Verenigde Staten is gevestigd. 
'\''erdei nam de Histradut, de arbeiders
beweging van het toenmalige Palestina 
(thans Israël) deel aan de ZIM, diie als 
maatschappij haar ontstaan te danken 
heeft aan een reeds lang gevestigde 
Londense rederij, Harris & Dixon. 

De scheepvaarthistorie van de ZIM 
begint met het verwerven en in de vaart 
brengen van de „Kedmah", een schip 
van 3.500 ton dat in 1927 werd gebouwd 
bij Vickers Armstrong te Barrow-in-
Fumess in Engeland. Dit schip" had on
der de naam Malay Waters als kustvaar-
der dienst gedaan tussen Singapore, Ma
laya en Birma voor de Straits Steamship 
Company. De ZIM kocht het schip lin 
1945, registreerde het onder de naam 
„Kedmah" (Voorwaarts) en stelde het in 
1946 in dienst op de eerste vaart van 
Londen naar Haifa. De passagiersaccom-
modatie was uitgebreid tot 260 plaatsen 
en het schip kon bovendien nog 240 ton 
vracht vervoeren. 

Schepraderen 
In het begin van 1948 werd nog een 

heel eigenaardig schip verworven, een 
vaartuig dat als plezierboot op de Hud
son had gevaren en dat was udtgerust 
met schepraderen. Het werd gebouwd 
in 1913 en had er dus al 35 jaar op zit
ten, in welke tijd het in de beide we
reldoorlogen was gebruikt als troepen-
transportschip op de Atlantische Oceaan. 
ZIM gaf dit schip de naam „Galilah" en 
stelde het in dienst als immigranten-
schip. Het vaartuig werd in 1953 uit de 
vaart genomen. Er is niets bekend over 
bootstempels van de „Galilah". 

De scheepvaartgeschiedenis van Israël 
begint op 24 oktober 1949 met een con
ferentie van de Israel Maritime League 
(Israëlisch Genootschap van zeevaren
den) en eèn studievaart van de „Ked
mah". Ondertussen was de stichter van 
de ZIM, David Remez, in 1948 opgeno
men in het eerste kabinet van de staat 
Israël en onder hem ressorteerde het 
postwezen. Geen wonder dus dat ter 
gelegenheid van de eerste bijeenkomst 
van de Israëlische zeevarenden en de 
studievaart, twee verschillende stempels 
het licht zagen. (Afbeelding 2). 

Er was een bijzonder tijdelijk post
agentschap aan boord van de „Kedmah", 
waar de post werd voorzien van een 
eerstedagstempel. Er werden ook aan
getekende stukken aangenomen, waar
voor de Mandaat-aantekenstrookjes 
werden gebruikt, die Israël in groten 
getale had overgenomen van de V.N.-
mandataris voor Palestina, Groot-Brit-
tannië. Op het blanco naamgedeelte van 
deze strookjes werd met een rubber
stempel S/S KEDMAH gestempeld. Het 
poststempel en het rubberstempel wer
den gebruikt op 24 en 25 oktober 1949. 
Kort na de proefvaart werd de „Ked
mah" verkocht. De nieuwe eigenaar liet 
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haar onder de naam „Golden Isles" in 
charter varen op de dienst Noord
AfrikaMarseilleHaifa. 

In 1950 werden weer twee schepen 
aan de ZIMvloot toegevoegd. De „HA
DAR", het vroegere s.S. George, dat ih 
1949 te Sunderland was gebouwd en de 
„ETROG", de voormalige Carlshamm, 
die in 1949 te Stockholm gereed was 
gekomen. 

Dag van de Zeevaart 
Met ingang van 1950 wordt jaarlijks 

een Dag van de Zeevaart gehouden; 
voor het eerst op 1051950, de tweede 
keer op 2951951 en verder ieder jaar, 
doch alleen de beide eerste jaren heb
ben een bijzonder stemi>el opgeleverd. 
(David Remez is intussen overleden). 
(Afbeelding 3A en B). 

3A 

1 
3B 

*Ojrur^-^* 

legenheid van de eerste vaart. Het is 
een gewoon poststempel met een door
snee van twintig millimeter, S.S. JERU
SALEM, drietalig en links van het 
stempel het speciale gedeelte: een schip 
met de vlag van de ZIM en daarboven 
in het Hebreeuws het opschrift: Eerste 
vaart HaifaNew York. (Afbeelding 4A). 

4A 

Sfempel S.S. JERUSALEM 2941953 op eersfeî ag
envelop ter gelegenheid van da eerste oYariochi 
HAIFANEW YORK ran de Israëlische sehaepvaart
maatsehappii ZIM. 

Dvbbelringslempel in zwart met JERUSALEM en 
HAIFA in zwart. 

Verder kreeg de post een rubber boot
stempel, een cirkel met dubbele ring, 
waarin S.S. JERUSALEM, Haifa, in 
Hebreeuwse en Latijnse letters. (Af
beelding 4B). Voor aangetekende stuk
ken werd weer een mandaataanteken
strookje gebruikt waarin met een rub
berstempel in violet eveneens S.S. JE
RUSALEM in Hebreeuws en Latijnse 
letters gestempeld werd. (Afbeelding 
4C). 

De „Jerusalem", op dat ogenblik met 
12.000 ton het grootste Israëlische schip, 
werd in 1952 in dienst gesteld op de 
transatlantische route. Het vaartuig, de 
vroegere Bergensfjord van de Norwe
gian America Line, was aangekocht door 
de M. Dizengoff Company te Haifa, in 
samenwerking met de Israel America 
Line. De „Jerusalem" kreeg haar naam 
officieel bevestigd op 2941953 ter ge
legenheid van haar maiden trip. Op 31
81953 maakte het schip zijn laatste At
lantische vaart. Het werd op 2761954 
in dienst gesteld op de Middellandse 
Zeelijn, bij welke gelegenheid een eer
stedagbootstempel werd gebruikt. (Af
beelding 5). De geschiedenis van de 

Rondstempel S/S JERUSALEM 27654 met 
springend hifrt op de achterzijde van een kaart 
met een afbeelding in kleur van het vaartuig. 

Stempel ter gelegenheid van de Dan van de 
Zeevaart ■ Tel Aviv 1051950. 
Stempel ter gelegenheid van de Dag van de Zee
vaart  Haifa 2951951  op eerstedagenvelop. 

Het tweede bootstempel werd ge
bruikt op 2941953 ter gelegenheid van 
de eerste reis van de „JERUSALEM" 
van Haifa naar New York, dat evenwel 
meer een bijzonder stempel is ter ge

^ i-ii«i I » f i iti.i- ■ 

k 0091 ■ 4C 

Aantekenrtrookie (blauw) p/n S.S. JERUSALEM 
(violet). 

,.,sffT,llU,7,„, 

„Jerusalem" is hiermede nog niet ten 
einde. Het schip werd in juni 1957 in 
Haifa gedokt en kwam enige tijd later 
opnieuw in de vaart onder de naam 
„Aliyya" (Optrekken naar Israël) voor 
het vervoer van immigranten. (Afbeel
ding 6). In hetzelfde jaar liep een nieuw 

| 2 T'iuntinnia >j 
l<» 7 57 
' i ! ! ' ^ 

Stempel S.S. ALIYYA 14757 mei springend hert 
op een envelop waarin hetzelfde embleem in 
blauw en wit is ingedrukt met onderschrift POS
IES D'ISRAEL in de linkeronderhoek (niet afge
beeld). 

schip van stapel, dat weer de naam „Je
rusalem" kreeg. Daarop komen we na
der terug. 

(Wordt vervolgd) 

F BS» WORLD CONF£RfcNC€ Of THE ISRAËL MARITIME LEAGUE ix-n- n'iiti r«» *» """i? xntt' f nannw > n.i ntnta Eerjtedagenve/op  24101959  S/S KEDMAH 
M ter gelegenheid van de eerste wereldconferentie 

van het Israëlische genootschap voor zeevaart. 
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Bijdrage tot de kennis der zegels van N< 
I. lets over prijzen, prijsverhoudingen en nog wat. 

a. Binnen- en buitenlandse aankopen. 

Wat is voordeliger? 
Het wil mij voorkomen, dat het geen kwaad kan eens 

een balletje op te gooien over de vraag of de Nederlandse 
filatelist bij zijn huidige aankopen hier te lande van de ze
gels van het eigen land prijzen moet betalen, die wellicht 
successievelijk op een veel te hoog riiveau zijn komen te 
liggen in vergelijking met het buitenland, alsmede met 
die van andere rijksdelen overzee. Een vraag met vele 
aspecten, en vooral ook van vele scherpe kantjes, maar in 
het belang van vele jongeren acht ik het noodzakelijk, dat 
de koe hier nu maar eens flink bij de horens wordt gepakt. 

Van mijn vele buitenlandse vrienden, die — zoals ikzelf 
— een gespecialiseerde verzameling van Nederland en Over
zeese Rijksdelen pogen op te bouwen, krijg ik dikwijls brie
ven, waarin zij mij mededelen kostbare afwijkingen, oude 
brieven of series in het buitenland te hebben aangekocht 
tegen prijzen, waarvoor wij hier te lande een knieval zou
den doen. Enkele buurlanden wellicht gedeeltelijk uitgezon
derd, kan namelijk in het algemeen worder^. gezegd, dat het 
overgrote deel van de buitenlandse handelaren niet let op 
al die speciale „kleinigheden", die wij in ons land slechts 
tegen zeer hoge prijzen kunnen verkrijgen. Welke Britse 
of Amerikaanse handelaar let er nu op zo'n „barst" of op 
zo'n „open lijst" in een portozegel! Wat kan hem nu zo'n 
streepje door die „D" of zo'n „punt op de borst" schelen! 
Zulke kleinigheden staan immers niet apart in „Scott" of 
„Yvert" aangegeven. 

Ja, ik hoor zelfs, dat buitenlandse filatelisten die regel
matig heen en weer reizen, de Nederlandse zegels in het 
buitenland opkopen om ze hier van de hand te doen, maar 
tegelijkertijd de zegels van hun eigen land hier aankopen, 
om die weer daar te verhandelen. En dit bedrijf schijnt nog 
voldoende winst af te werpen, want ze blijven het beoefenen. 
Ik heb trouwens de feiten met eigen ogen gezien: twee 
prachtige, zeer gespecialiseerde collecties van Nederland 
en Overzeese Rijksdelen werden mij te Levittown op Long-
Island (New York U.S.A.) getoond, waarin ik verscheide
ne kostbare afwijkingen als „gewone" zegels tussen de ove
rige in series aantrof. En bij navraag bleek dan telkens, 
dat voor zulke prijzige afwijkingen de normale bedragen 
van gewone zegels waren betaald. 

Dit gaf mij aanleiding mij af te vragen of ik niet beter 
zou doen mijn aankopen in het vervolg maar uitsluitend in 
het buitenland te plaatsen, aangezien men hier te lande 
geen schijn van kans meer heeft materiaal aan te kopen, 
dat niet reeds door anderen grondig is nagekeken of door
zocht en dus niet meer voor „onuitgezocht" kan doorgaan. 
De kans op een „buitenkansje" bij het aankopen van vei
lingmateriaal van Nederland en Overzeese Rijksdelen hier 
te lande is bijzonder klein en ongetwijfeld veel en veel klei
ner dan bij gelijksoortige aankopen in het buitenland. 

Naar nieuwe mogelQlElieden? 
In steeds sneller tempo groeien de landen echter meer 

en meer naar elkaar toe; de onderlinge afstanden en de tol-
niuren vallen weg. ledere Nederlander kan — op grond van 

en met in achtneming van het gestelde in de algemene ver
gunning nummer S.L. 7, verleend door de Nederlandse 
Bank —, postzegels in- en uitvoeren. (Zie Nederlandse Staats
courant nummer 134 van 13 juli 1961), zodat de verstandi
ge verzamelaar zich in de toekomst ongetwijfeld meer op 
de buitenlandse dan op de binnenlandse markt zal gaan 
richten. En wie zal hem dit ten kwade duiden? Onze Ne
derlandse handelaren en veilinghouders mogen deze ont
wikkeling wel terdege gaan beseffen, want deze nieuwe mo
gelijkheden zouden wel eens een einde kunnen maken aan 
de huidige vlotte opname van het aangeboden veilingma
teriaal, welke vlotheid nu nog het gevolg is van enkele toe
vallige samenwerkende factoren. Men spreekt van „sterke 
vraag", van „gering aanbod", maar men zwijgt over „on
kunde" en men vergeet, dat het aanbod in vele gevallen 
wordt afgeremd door prijsnoteringen, die kant noch wal 
raken. Want tegenover de belachelijk hoge noteringen aan 
de ene kant, staan de dito's lage aan de andere kant. Of 
is het soms niet belachelijk, dat de prijs van een onbenul
lig en allerzieligst klein plaatfoutje, waarvan er — blijkens 
de verkochte aantallen — maar eventjes 21.000 bestaan 
zegge en schrijve tien gulden bedraagt? (Zie Speciale Cata
logus pagina 50, nummer 87 f). 

En dat voldoende aanbod vaak achterwege blijft wegens 
een volslagen onbegrijpelijke en veel te lage notering, zal uit 
de navolgende voorbeelden duidelijk worden. 

(Men vergelijke intussen de prijzen van deze 21.000 met 
die van Suriname nummer 50 en 51 met een oplage van 
slechts 10.000 stuks). 

b. Sclieve verlioudingen 
De ouderen onder ons, die door jarenlang verzamelen de 

beschikking hebben verkregen over materiaal, dat nu voor 
velen aantrekkelijk is, kunnen door middel van ruil nog wel 
eens wat bereiken, maar de jongeren zijn in de tijd, waar
in we nu leven, zo goed als geheel op aankoop aangewe
zen. En daarvoor dienen ze hun zakgeld, spaarpenningen 
of bijverdiensten aan te spreken. Liggen vele Nederlandse 
prijzen dus waarlijk te hoog ten opzichte van die in het bui
tenland, dan zijn wij in feite verplicht onze jeugdige vrien
den op die voordeliger mogelijkheden te wijzen. Maar buiten 
dat kan het tevens van groot nut zijn inlichtingen te ver
schaffen en aanwijzingen te geven, die op ervaringskennis 
zijn gebaseerd en waardoor in bepaalde gevallen een ridi
cuul lage notering onder hun aandacht wordt gebracht. En 
die zijn er ook! 

Daarvan nu eerst enige voorbeelden. 

Voorbeeld I 
Nemen we als eerste voorbeeld twee ongeveer gelijk

waardige series, die in hetzelfde jaar zijn uitgegeven 
tegen nagenoeg gelijke valuta's, namelijk twee weldadig-
heidsseries in 1933, elk bestaande uit vier waarden. 

Uit onderstaand oVerzichtje spreken dus de volgende feiten: 
1. de nominale aankoopprijs van de Nederlandse serie lag 

7V2 cent lager dan die van de Indische; 
2. het aantal verkochte Nederlandse series was 181.911 

Opmerking: xx = ongebruikt, ® = gebruikt. 

Spec. Ca t 

nummer 

79, 257/260 
247, 182/185 

Serie 

Zeeman 
AMVJ 

Nominale 
waarde 

NC = IC! 

37 cent 
44Vi cent 

Verkochte 
aantallen 

series 

NC 299.659 
IC 117.748 

Prijs 

XX 

ƒ 21,50 
f 7,— 

'62/'63 

® 
ƒ 9,50 
/ 3 , -

Land van 
uitgifte 

Nederland 
Ned.-Indië 
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groter dan dat van de Indische; 
3. ondanks deze beide feiten verhouden de prijzen zich toch 

als 3 : 1 (ongeveer), terwijl men eerder een prijsver
houding van 1 : 3 zou mogen verwachten!. Het verge
lijken van de oplagecijfers of van de verkochte aantal
len leidt derhalve tot foutieve conclusies, omdat geheel an
dere factoren aan de prijsvorming helDben meegewerkt. 
Het gaat er dus om deze invloedrijke factoren na te gaan. 

Informeert men nu naar tastbare feiten, die deze omge
keerde logica zouden wettigen, dan verkrijgt men niet an
ders dan vage mededelingen en argumenten als „meer 
vraag", „veel geringer aanbod", „onbetrouwbare getals
opgaven" of wat dies meer zij. Allemaal dooddoenertjes, 
die voor de rechtbank van het kritische denken geen stand 
kunnen houden. Want in ieder album — onverschillig of 
dit nu een Nederlandse of een buitenlandse uitgave is — 
staan de beide series aangegeven of afgebeeld. Bij die 
„vraag" kan derhalve de buitenlandse zowel als de binnen
landse worden uitgeschakeld. En wat de eerste betreft kan 
ze voor de beide series volkomen gelijkgesteld worden. 

Uit de gegevens van het nevenstaande overzichtje valt 
tevens af te leiden dat derhalve alléén die binnenlandse 
vraag naar de Nederlandse serie ongeveer 15 :2 of IVz maal 
zo groot zou zijn als die naar de Indische (namelijk 5 x 3 : 
2 X 1). Hierbij laat ik de .aanbodkwestie nog even buiten 
beschouwing om daar later op terug te komen. 

Uit het feit dat het merendeel van de jeugdige Neder
landse verzamelaars zich geen speciaal album van Ne
derland, maar een „Holland" of „DAVO"album aan
schaft, waarin eveneens beide series voorkomen, kan die 
7*/2 maal zo grote vraag dus al evenmin worden ver
klaard, laat staan de prijsverhouding! 

Nog minder is deze te verklaren wanneer men het „aan
bod" nagaat. Ik heb in de laatste zeven jaren dat aanbod 
van deze beide series op de veilingen in Nederland gevolgd 
en daarbij is mij gebleken, dat de „Zeeman"serie veel en 
veel méér is aangeboden dan de A.M.V.J.serie. Op de ok
toberveiling 1962 van R. Postema te Amsterdam waren er 
van die Nederlandse serie nog bijna vijftig te koop, maar 
van die Indische serie heb ik in al die jaren geen aanbod 
van enige betekenis kunnen ontdekken. Houdt men die 
soms vast omdat de catalogusprijs te laag is? Of zouden er 
voor dat bijzonder geringe aanbod van de Indische serie 
nog geheel andere factoren zijn aan te wijzen? Hoe staat 
het bij voorbeeld met de afschrijving door vernietiging? 
Wat weet men hier in Nederland in feite af van deze zo uiter
mate belangrijke factor? Men kan gerust zeggen: niets. 
Maar ik kan uit mijn persoonlijke ervaringen op dit punt 
met zekerheid verklaren, dat de vernietigingen tijdens de 
Japanse bezettingsperiode meer dan negentig percent van 
alle vooroorlogse voorraden hebben uitgeschakeld. Ook na 
de Japanse bezettingstijd zijn deze vernietigingen nog over
al in Indonesië voortgezet. Vandaar dat bij deze massale 
vernietigingen het ongebruikte restant van ongeveer dertig
duizend series, die in 1933 te Soerabaja werden afgestem
peld, en later op de Bandoengse veiling onder de hamer 
zijn gekomen, volkomen werd genihileerd. Het argument 
van deze massale afstempeling van het bedoelde oplage
restant, dat de prijs van de gestempelde A.M.V.J.series 
jarenlang heeft gedrukt, kan nu beslist niet meer als reden 
gelden voor zulk een ridicule prijsverhouding. Voor de on
gebruikte series is deze verhouding nog raadselachtiger. 
In de controleperiode zijn er namelijk meer dan tien maal 
zoveel ongebruikte „Zeeman"series dan A.M.V.J.series 
aangeboden! De laatste is ongetwijfeld véél schaarser dan 
de eerste, althans op de veilingen. Naar mijn mening kan 
de keuze bij aanschaf van alle jongeren, die het boven
staande goed hebben begrepen en overdacht, niet moeilijk 
meer zijn en ik zou hun wel willen toeroei>en: „Kijk ook 

eens goed uit naar al die andere Indische series, die hier 
in Nederland al zovele jaren in dat beruchte „boekje" heb
ben gestaan". 

Voorbeeld II 
Nemen we nog een echt „Indisch" prijsraadseltje. En we 
slaan weer twee pagina's op uit onze Speciale Catalogus, 
namelijk de bladzijden 257 en 286. Daar zien we Nederlands
Indië 280 en NederlandsIndië port 52. Van deze beide num
mers zijn de verstrekte aantallen precies even groot ge
weest, namelijk tienduizend stuks, maar de prijzen van de 
ongebruikte exemplaren zijn respectievelijk ƒ 80,— en 
ƒ 13,—. Voor de gebruikte zijn de verschillen nog aanzien
lijk groter, namelijk ƒ 150,— en ƒ 15,—. Zulke enorme prijs
verschillen kunnen niet veroorzaakt zijn door het geringe 
prijsverschil van 5 cent in de nominale waarden. Maar 
waarin zouden die verschillen dan wél hun oorzaak vinden? 
Zowel van de gestempelde als van de ongebruikte exem
plaren van deze beide nummers heb ik het aanbod even
eens scherp gevolgd en mij is daarbij gebleken, dat dit in de 
laatste acht jaren in Nederland precies gelijk is geweest. 
Voor beide zegels geldt hetzelfde uitermate geringe aanbod. 
Ik kan dan ook niet anders zeggen dan: vreemd en raad
selachtig. En, in verhouding tot de prijs van ƒ 150,— voor 
een gestempeld exemplaar Nederlands-Indië 280 acht ik 
de prijs van ƒ 15,— voor een exemplaar van Nederlands-
Indië port nummer 52, afgestempeld te Makassar, een 
koopje, waarvan men nimmer spijt zal hebben. 

Wat zou ik het toejuichen als iemand me nu eens zou 
kunnen vertellen waarom Suriname 50, 51 en 56 respectie
velijk op ƒ4,50, ƒ2,— (!!!) en ƒ17,50 ongebruikt staan, 
met een gelijke oplage van tienduizend stuks. Däär zit hele
maal de klad in! 

Voorbeeld III 
Het zal in april of mei 1946 geweest zijn, dat ik weer eens 
over Pasar Baroe te Batavia wandelde, waar een zekere 
Abdullah regelmatig postzegels aan de voorbijgangers ver
kocht. Ik sprak graag met hem, want hij bood soms in
teressante dingen aan. Zo ook nu. Hij haalde een twintig
tal kaarten uit zijn tas, waarop luchtpost Suriname 27 en 28 
waren geplakt (zie Speciale Catalogus pagina 438). Daar 
de nominale waarde van deze twee nummers ƒ 1,25 (Suri
naamse courant) bedroeg, verkocht hij ze voor 5 rupiah 
per stel. En het spijt me nu nóg, dat ik er toen maar enkele 
stellen van aankocht in plaats van alle twintig, want na die 
datum heb ik er nooit meer één offerte van gezien! Hoe is 
het mogelijk, zo vraagt men zich af, dat bij een oplage van 
slechts vijftigduizend stellen en een nominale aankoopwaar
de van ƒ 1,25 Surinaamse courant of ƒ 2,50 Nederlandse 
courant, de verkoopwaarde heden ten dage gesteld is op 
ƒ 2,— of ongeveer tachtig percent nominaal. Als dit nu geen 
raadselachtige geschiedenis is, dan weet ik het niet meer, 
maar mij bekruipt toch w êl eens de neiging om die 
Speciale Catalogus maar in de kachel te gooien. Kunnen 
de ingewijden mij en anderen wellicht een oplossing van 
dit prijsraadsel aan de hand doen? Maar dan óók graag 
met vermelding van de redenen waarom men nimmer enig 
aanbod van deze zegels ziet! 

c. Betrouwbare onthullingen 
Uit de voorgaande verhandeling is wel komen vast te 

staan, dat men de vastgestelde prijzen niet kan afleiden 
uit de verkochte aantallen alléén, maar dat ze tevens sa
menhangen met allerlei nevenfactoren, die bij de prijsbe
paling een belangrijke rol hebben gespeeld. In sommige 
gevallen — zoals onder meer aan het slot van voorbeeld 
II (Suriname 50 en 51) zou men toch wel zeggen, dat de 
vermelde aantallen niet juist kunnen zijn en de hiaten in 
het rijtje op pagina 384 wijzen er wel op, dat hier belangrijke 
gegevens ontbreken. Zulke gevallen zijn er nog vele. En dan 
zouden alleen de gezamenlijke gegevens van de groot-
stockhouders enig licht in de duisternis kunnen brengen. 
Maar deze gegevens worden doorgaans niet aan de grote 
klok gehangen. Ook de soms plotseling vrijkomende voorra
den van oudere uitgiften zijn doorgaans niet groot genoeg 
om bepaalde prijzen in belangrijke mate te drukken, enkele 
uitzonderingen wellicht daargelaten. (Zie Nederland lucht
post 7 ongebruikt). Bij de gestempelde zegels van meer 
recente data zien we echter herhaaldelijk aanzienlijke 
schommelingen in de prijzen optreden, die wel degelijk het 
gevolg zijn van het vrijkomen van grote voorraden. 

(Wordt vervolgd) 
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TENTOONSTELLINGEN 
EN RUILDAGEN 

BREDA 
NATIONALE 
TENTOONSTELLING 
BRETEP 

< HEER VAN BREDA 

Secretariaat tentoonsteilingscomité 
A. C. Diepstraten, Karbouwstraat 50, Breda. 
Telefoon: (01600) 36557. Postrekening; 844800. 
Postzegelvereniging „Breda" 
Secretariaat: mevrouw A. Cramerus-van den 
Wlldenberg, Wethouder Romboutsstraat 62, 
Breda. 

Er zijn enige wijzigingen en aan
vullingen gekomen op het programma 
dat in het maartnummer werd afge
drukt. 

Hieronder volgt een verbeterde versie. 
De namen van de medewerkers aan het 
cabaret houden de belofte in van een 
avond vol jolijt: André Meurs, confe
rencier en cabaretier, Henriette Davids, 
kleinkunstenares. Peter Oran, illusio
nist, The Three Jacquets, parodistentrio, 
Herman Emmerink, schlagerzang, een 
bekende pianist, het geheel onder lei
ding van Wim Verhagen. 
PROGRAMMA: 
vrUdag 10 mei: 
10.30-
12.30 uur Algemene (Bonds) Vergadering. 
13.45 uur Officiële opening BRETEP door 

Ir. A. J. Ehnle, voorzitter van de 
Stichting Het Nederlandse Postmu-
seum en oud-hoofddirecteur PTT. 

14.30 uur Voortzetting Algemene Vergade
ring. 

14.30 uur Voor de dames excursie naar be
kend bedrijf. (Tornado). 

17.30 uur Ontvangst ten stadhulze. Grote 
Markt, daarna gelegenheid tot di
neren in een van de restaurants in 
de onmiddellijke omgeving van de 
Grote Markt. 

20.15 uur Gezellige avond in ,,De Schuur". 
Consumpties voor eigen rekening. 
Voor belangstellenden gelegenheid 
tot ruil. 

zaterdag 11 mei: 
09.00 uur Kapittelvergadering Costerus-rid-

ders. 
09.45 uur Opening Siste Pilatelistendag. 
10.00 uur Bekertoernooi met vijf deelnemers, 

eventueel voortzetting 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 Receptie Postzegel-Vereniging 
BREDA in „De Graanbeurs". 

13.00 uur Koffiemaaltijd in het Graanbeurs-
restaurant voor eigen rekening 
(ƒ 3,50 inclusief). 

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

16.30 uur Sluiting Filatellstendag. 
17.00 uur Receptie van veertigjarig Maand

blad in ,,Mirabelle", Dr. Batenburg
laan 76, nabij Motel-Breda. 

18.00 uur Borrel. Bondsbestuur ontvangt te
vens de officiële gasten. Motel-
Breda. 

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

zondag 12 mei: 
'smorgens Gelegenheid tot kerkbezoek. De 

informatiedienst van de Postee-
gel vereniging BREDA op de 
BRETEP heeft de lijst met de 
verschillende diensten. 

21 N O V E M B E R 

50-JARIG BESTAAN w 
POSTZEGSLVEREENIGING 

„BREDA" 

's middags Bustocht door de bossen in de 
omgeving van Breda met thee
pauze in de enclave Baarle-
Nassau. Kosten ƒ 2,75 per per
soon. 

17.00 uur Sluiting van de tentoonstelling 
BRETEP. 

Openluchtruilbeurs 
Er is nog meer filatelistisch nieuws 

uit Breda: sinds zaterdagmiddag 2 
maart wordt in de plaatselijke vishal 
wekelijks een postzegelbeurs gehouden. 
De Postzegelvereniging Breda werkt 
daartoe samen met „De Verzamelaar", 
De eerste openluchtruilbeurs in Zuid-
Nederland werd geopend door de Bre
dase wethouder mr. K. Bastiaensen, die 
werd ingeleid door de heer A. van de 
Merwe, de initiatiefnemer en voorzitter 
van „Breda". Men verwacht dat ook 
Belgische filatelisten de weg zullen vin
den naar de ruilmarkt, die ook open 
staat voor verzamelaars die niet bij een 
vereniging zijn aangesloten. 

AMSTERDAM 
Op de eerste dag van uitgifte van de 

Europa-zegels 1963 organiseert het Ver
bond van Postzegelhandelaren in Neder
land (Postbus 296, Amsterdam) weer een 
internationale filatelistenbeurs in de 
grote St. Janszaal van Grand Hotel 
Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amster
dam, van 10.00 tot 22.00 uur. Er zal voor 
die gelegenheid een bijzondere envelop 
worden uitgegeven en er zal tevens een 
speciaal stempel verkrijgbaar zijn. 

BOCHOLT 
Ter gelegenheid van het twintigjarig 

bestaan van de Philatelistische Samm
lergruppe te Bocholt in Westfalen wordt 
op zondag 12 mei in de Parkgaststätte 
van het Schützenhaus, Kaiser Wilhelm
strasse 25, van 10.00 - 18.00 uur de jaar
lijkse grensland-ruildag gehouden. 

De afdeling Bocholt, die deze ruildag 
— afwisselend in het grensgebied van 
West-Duitsland en Nederland — op ver
zoek van het Landesverband Noord-
Rijn-Westfalen e.V. te Wuppertal orga
niseert, houdt, evenals de jeugdafdeling, 
tevens een tentoonstelling met het doel 
nieuwe leden te werven. Voor de jonge
ren is een afzonderlijke zaal beschik
baar om te ruilen. 

Om 15.00 uur houden de leden van 
de „Arbeitsgemeinschaft Niederlande" 
een bijeenkomst, waar belangstellenden 
welkom zijn. De leiding van deze bij
eenkomst hebben de heren W. Oster-
mann (West-Duitsland) en A. G. Hö-
pink (Nederland). 

Op de ruildag zullen ook enkele West-
duitse en Nederlandse handelaren aan
wezig zijn. Toegang op vertoon van het 
lidmaatschapskaart van een filatelis-
tische vereniging. Inlichtingen bij de 
secretaris: Paul Klopsch, 4290 Bocholt, 
Postbus 249. 

GENEVE 

Internationale 
Tentoonstelling van het 
Rode Kruis 

In aansluiting op hetgeen hierover 
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reeds werd gemeld, kan het volgende 
medegedeeld worden. 

Het tentoonstellingscomjté bestaat uit: 
Het Internationale Comité van het 
Rode EIruis 
Liga der Verenigingen van het Rode 
Kruis 
Het Zwitserse Rode Kruis 

alle te Geneve. Als secretaris-generaal 
treedt op Ed. J. Logoz. De tentoonstel
ling wordt gehouden in het Palais des 
Expositions van 15 augustus tot 15 sep
tember 1963. 

Als onderdeel van deze tentoonstel
ling, doch strikt daarvan gescheiden, zal 
een „Exposition philatélique du Cente-
naire" worden gehouden, waarin van 
1863 af, maar ook op enkele vroegere 
stukken, de samenwerking tussen de 
Post en het Rode Kruis wordt getoond. 

Het betreft hier dus een internatio
nale filatelistische tentoonstelling, 
waarvan de opzet thematisch is met één 
enkel thema als onderwerp: Het Rode 
Kruis. Wij menen, dat een dergelijke 
internationale tentoonstelling een uni
cum is. 

Er zijn verschillende klassen, zoals bij 
tentoonstellingen gebruikelijk is, maar 
alle hebben betrekking op het Rode 
Kruis. 

Er zijn geen prijzen, er is dus ook 
geen jury, maar alle deelnemers ont
vangen de medaille van het eeuwfeest 
van het Rode Kruis met een diploma. 

Men is verzekerd van de medewerking 
van de Zwitserse PTT, van de voorzit
ters van de twee verenigingen voor fi
latelie in Geneve, en onder andere van 
de volgende personen: Robert LuUin, 
secretaris van de F.I.P., Max-Marc Tho
mas van het Zwitserse Rode Kruis, 

Mare Gazay, Directeur a.i. Bureau de 
rinformation van de Liga, C. Rouard 
Watine, directeur Service Information 
Propagande van het Franse Rode Kruis; 
deze drie laatstgenoemde heren zijn 
zeer bekende Rode Kruis-verzamelaars, 
en te zamen nfiet overige organisatoren 
waarborgen zij een goed opgezette en 
verzorgde tentoonstelling. 

Men streeft naar een opzet van ten 
minste 1.200 kaders, van 120 x 100 cm, 
maar er zijn genoeg kaders om de opzet 
groter te maken. 

Tot zover zijn ruim honderd deelne
mers uit vele landen ingeschreven, on
der wie bijvoorbeeld M. Bittel van 
Stuttgart met honderd kaders, M. Trus-
sart van Brussel met twintig kaders, 
terwijl steller dezes hoopt met zestig 
kaders uit te komen. Rouard Watine ex
poseert zijn stukken van de Frans-
Duitse oorlog 1870-1871, alsmede de 
hospitalen van het Franse Rode Kruis 
in de eerste en tweede wereldoorlog. 

Men is voornemens op zondag 8 sep
tember een „informatiedag" te houden 
voor Rode Kruis-filatelisten. Op het 
programma staat onder andere een toe
spraak van Rouard Watine over het be
lang van documentatie bij het verzame
len van Rode Kruis-poststukken, en een 
lezing door Dr. R. Guyot over de Zwit
serse portvrijdomzegels van 1870-1871 
ten bate van het Rode Kruis. Dr. Guyot 
heeft wel de mooiste verzameling van 
brieven met deze portvrijdomzegels, en 
hij weet er ook het meeste van. 

Uit vele landen over de gehele wereld 
zijn inschrijvingen ontvangen, en vele 
verzamelaars zijn voornemens voor deze 
gelegenheid naar Geneve te komen. Het 
belooft een grootse demonstratie te 

worden, waar Rode Kruis-verzamelaars 
uit verscheidene landen die elkaar, veel
al slechts uit de correspondentie ken
nen, elkaar persoonlijk zullen ontmoe
ten. 
's-Gravenhage. C. RICARDO 

HILVERSUM 
Het bestuur van de Postzegelvereni

ging „Hilversum en omstreken" — voor
zitter Ir. L. Kuiper, secretarissen A. W. 
Ebrecht (eerste) en J. M. P. den 
Hertog (tweede), penningmeester 
C. P. Tieleman, veilingmeester Dr. 
J. F. Zuyver en directeur rondzendiin-
gen C. Breebaart — zal het zeker met 
ons eens zijn als wij de erepalm voor 
de organisatie van het zilveren jubi
leumfeest toekennen aan de heer R. K. 
Jager, voorzitter-secretaris-penning
meester van de jubileumcommissie. 

Hij was de promotor van de ruilbeurs 
in de Totohal, die op zaterdag 30 maart 
meer dan vijfhonderd bezoekers naar 
het gemeentelijk sportpark lokte en als 
zijn succes als ceremoniemeester van 

0̂^ T'%. 

NATIONALE BUILBEUBS TOTOHAL 

AGENDA 

van fHateUstlscho gebeurtenissen 

Het Nederlandse Postmuseum 

Zeestraat 82, Den Haag, telefoon (070) 63 09 49 
15 april tot en met 15 mei 1963. 

EXPOSITIES: 
- De kunst van de ontwerper. 
- Schenkingen in 1962. 
- Keur en kleur. Schatten van Nederland en 

Overzeese Rijksdelen. 
- De totstandkoming van postzegels in plaat-

druk, boekdruk, rasterdiepdruk en offsetdruk. 
- De postzegels van Broenei, Cambodia, Canada, 

China (Formosa), Fidzji-eilanden, Finland, Gibral
tar, Griekenland, Ierland, Israël, Joegoslavië, 
Kerkelijke Staat, Laos, Tsjechoslowakije, Vati
caanstad en de Verenigde Naties. 

• De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, de schrijf
kunst, de brief. 

- Haagse postmerken. f 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 

AAAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 

1963 

26-28 april: 
Velbert. „Jubria"-postzegeltentoonstelling met in
ternationale ruildag op 28 april. • 

28 april: 
Keulen. Ruildag, 10.00-18.00 uur. Industrie- en 
Handelskamer. Interphil. 

29-30 april: 
's-Gravenhage. Veiling van Dieten. 

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

10 mei: 
Breda: 54ste Algemene Bondsvergadering. 

11 mei: 
Breda; 51ste Filatelistendag met Bekertoernooi. 

12 mei: 
Bocholt. Jaarlijkse internationale grensland-ruildag. 
(Zie voor bijzonderheden de rubriek tentoonstel
lingen en ru'ldagen). 

18 mei: 
Schiphol. Dag van de Aero-Philatelie. Restaurant 
Wijde Wereld. 13.30-18.00 uur. Tentoonstelling 
vijftien keur-collecties. Bijzonder PTT-stempel en 
speciale envelop met afbeelding DC-8'. Inlichtingen: 
Vliegende Hollander, Linneaeuslaan 27, Haarlem. 

31 mei, 1, 2 juni: 
Utrecht. Jubileumfentoonstelling. Tivoli. Neder-
lamMsraël Philatelie tien jaar, gaat wegens om-
stcnctigheden ^iet doori 

19-26 juni: 
Forst (Lausitz-DDR) Regionale postzegeltentoon
stelling met internationale deelneming. 

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

1 -8 september: 
Brussel. Internationale luchtposttentoonstelling 
Aerophila 63 en FISA-congres. 

7-15 september: 
Istanbul. Internationale tentoonstelling Istanbul 
1963 onder FlP-patronaat. FlP-congres op 13-15 
september. 

16 september: 
Amsterdam. Internationale Filatelistenbeurs. Kras-
napolsky. Warmoestraat, St.-Janszaal, 10.00-22.00 
uur. Verbond van Postzegelhandelaren in Neder
land. Postbus 296. Amsterdam. 

6-12 oktober: 
Melbourne. Internationale filatelistische tentoon-
stellin«) MIPEX, Secretariaat: Box 222, G.P.O. 
Melbourne C, Vic. Australië. 
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de feestavond in besloten kring even 
groot is geweest, dan kunnen de rond 
350 leden met grote voldoening terug
zien op de viering van het 25-jarig be
staan. 

De ruilbeurs is zo geslaagd, dat er 
nog lang over gesproken zal worden, 
tot in de kring van Philatelica, waar
van de heer J. C. van Kempen uit Kat
wijk was gekomen. Er zijn 525 toegangs
bewijzen verkocht, ƒ 0,75 cent voor 
volwassenen en — ter navolging — 
ƒ 0,25 voor jongeren, waarbij een bijzon
dere envelop met het gelegenheids-
stempel (zie daarvoor de rubriek Stem
pels) was inbegrepen. De Totohal bleek 
een uitstekend gekozen trefpunt te zijn 
met ' verwarming, goed licht, en vol
doende ruimte, ook toen er in de loop 
van de middag tafels en stoelen moes
ten worden bijgezet door de nog toe
nemende belangstelling. 

's Middags ter receptie was behal
ve een klein aantal leden-oprichters met 
lage rangnummers, ook aanwezig de 
heer J. H. Morreau door wiens initia
tief de Hilversumse openluchtpostzegel-
markt op 13 maart 1937 voor het eerst 
werd gehouden, waaruit op 8 januari 
1938 de vereniging is voortgekomen. 

Het is een bloeiende tak geworden 
aan de boom van de Nederlandse fila
telie. Het ledental neemt gestadig toe, 
de maandelijkse veilingen ter verga
dering halen een gemiddelde omzet van 
f 300,—, met uitsluiting van de janu-
ariveiling, die meer heeft opgebracht. 
Het rondzendverkeer beloopt jaarlijks 
een bedrag van ƒ 8500,—. Behoorlijke 
bedragen, al meent het bestuur dat 

met een ledental van 350 wel meer tot 
stand gebracht zou kunnen worden als 
nog meer leden bereid gevonden wor
den de schouders onder het verenigings-
werk te zetten. 

Enveloppen (zie afbeelding) zijn nog 
verkrijgbaar bij R. K. Jager, Irisstraat 
19a, Hilversum, door overschrijving 
van ƒ 0,75 op postgiro 366827. 

ISTANBUL 
Ter gelegenheid van het eeuwfeest 

van de eerste uitgifte van de postzegel 
in Turkije wordt van 7 tot 15 september 
in Istanbul een internationale postze
geltentoonstelling onder FlP-patronaat 
gehouden. Tijdens de tentoonstelling 
houden F.I.P. en A.I.J.P. een congres. 

Aan de invoering van de postzegel 
in Turkije is de naam verbonden van de 
toenmalige PTT-minister Agah Ef^ndi. 

I iiiiiiiiii j | ^ i i ^ i « i M B | | i i - Mil I II I ^ i M | i miiiiii 

Sraui sineisi T-is/tx/«9*i 

De tentoonstelling staat onder het be
schermheerschap van de president van 
de republiek, het erepresidentschap van 
de minister van Telecommunicaties en 
geniet financiële steun van de PTT-
administratie. Zij wordt gehouden in 

het stedelijke Sport- en Tentoonstel
lingspaleis. 

Adres: Organization Committee 
„Istanbul 63", P K. 200, Istanbul/Turkey. 

LONDEN-Stampex 
Voor de tiende maal is, dit jaar van 

15-23 maart, in Londen de jaarlijkse 
postzegeltentoonstelling „Stampex" ge
houden, waarop de filatelistische dienst 
van de Nederlandse Posterijen met een 
stand was vertegenwoordigd. De heer 

ÜJ 

J. J. M. Kiggen, chef reclame en propa
ganda van de Pers en Publiciteitsdienst 
van PTT was zo vriendelijk ons de bij
zondere envelop van de tentoonstelling 
(zie januarinummer bladzijde 18) te 
sturen. 

Een andere aantrekkelijke envelop 
zal worden uitgegeven door de „Royal 
National Life-Boat Institution", die ge
frankeerd zal worden met de speciale 
serie die op 31 mei uitkomt ter gelegen
heid van de internationale Reddingboot-
conferentie in Edinburgh. De kosten, 
3 sh.6d., moeten voor 15 mei overge
maakt worden aan: 42 Grosvenor Gar
dens, London, S.W. 1. Het bijzondere 
stempel wordt niet alleen in Edinburgh 
verleend, maar ook in een aantal grote 
postkantoren in Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland. 

Voor uvÊ boekenplank 
De „AMERICAN TOPICAL ASSOCIATION (ATA), 3306 

North 50th Street, Milwaukee 16, Wisconsin, U.S.A., geeft 
publikaties uit voor thematische verzamelaars, waarin de 
zegels zijn verdeeld over een zestigtal thema's, alfabe
tisch gerangschikt volgens land van uitgifte en genummerd 
naar de Scott-catalogus. Wij ontvingen: 
1. TOPICAL ISSUES of 1962, prijs 1 dollar of tien interna

tionale antwoordcoupons, dat lijsten bevat van alle 4.150 
in 1962 verschenen zegels. De lijsten van 1958, 1959, 1960 
en 1961 kosten samen $ 3,50. 

2. TOPICAL TIME, een tweemaandelijkse publikatie met 
aanvullingen op 1, die per stuk vijftig dollarcent of vijf 
internationale antwoordcoupons kost. 

De ATA, die meer dan 12.500 leden heeft, verspreid 
over 78 landen, geeft ook een volledige ledenlijst uit. De 
leden krijgen tevens een reductie op de ATA-publikaties, 
die voor de gespecialiseerde publikaties, die twee of vier 
dollar kosten, 1 dollar bedraagt. 

Wij wijzen er op dat ook Yvert dergelijke monografieën op het 
gebied van de thematische filatelie uitgeeft. 

RUIMTEVAART 
Van de uitgeverij Sieger te Lorch, Württemberg kwam 

een catalogus van ruimtevaartzegels in de ruimste zin van 
het woord van de persen. Dit zeer aantrekkelijke boekje 
van meer dan zeventig bladzijden en rijk geïllustreerd kost 
DM 1,—. Er is een lijst opgenomen van alle data van 
satellietlanceringen en ruimtevluchten. 

De catalogus geeft een prijs aan voor ongebruikte en 
gebruikte zegels, alsmede zegels op brief. Het is verwon
derlijk dat deze uitgeverij voor zo'n lage prijs een dergelijk 
aantrekkelijke catalogus heeft kunnen uitgeven en deze 
wordt dan ook warm aanbevolen. R. TOCILA 

De vormgeving van de Nederlandse postzegel, door Chris-
tiaan de Moor, wordt uitgegeven door C. G. A. Corvey 
Papiergroothandel N.V. te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gra-
venhage, Groningen, Utrecht, 's-Hertogenbosch en Almelo als 
model om toepassingen van zijn papier te laten zien. 

De reprodukties van verschillende zegels en van ontwer
pen, die het al dan niet tot postzegel hebben gebracht, 
zijn beschikbaar gesteld door PTT. De omslag van dit aar
dige boekje is uitgevoerd in vijfkleurendruk. 

Eén citaat: „Het is zeer boeiend aan het ontstaan van 
een postzegel te werken. Over de wordingsgeschiedenis van 
bijna iedere postzegel kan mën.een essay schrijven en ten 
minste enkele anekdotes vertellen. Deze laatste zijn echter 
meestal alléén voor insiders bestemd". Wat jammer, merkt de 
redactie hierbij op namens de verzamelaars. 

A. BOERMA 

VAN AMERONGEN CATALOGUS 1963-1964, speciaal voor 
RUIMTEVAART, astronomie, fysica, pool onderzoek. Uitgave: 
L. van Amerongen, Tasmanstraat 13, 's-Gravenhage. Prijs 
ƒ 7,—. Tweede druk. 

Een keurig, uitstekend verzorgd boekje in handig formaat 
van 124 bladzijden met afbeeldingen van vrijwel alle zegels 
op het gebied dat deze catalogus bestrijkt. In afwijking van 
de eerste druk is de rangschikking gewijzigd. De volgorde 
is nu alfabetisch per land, met een onderverdeling in de vier 
genoemde groepen, waarbij Duitsland (Oost en West) als 
één geheel wordt laehandeld, hetgeen bijvoorbeeld niet ge
beurt met Noord- en Zuid-Korea. 

De inhoudsopgave maakt het boekje zeer overzichtelijk 
voor de verzamelaars van deze thema's. Aan het slot zijn 
twee verbeteringen en zeven nagekomen meldingen opgeno
men. De nummers van de zegels verwijzen naar de Yvert-. 
Michel- en R.V.C.-catalogi. 
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De poststempelvervalsingen 
Daar op het ogenblik van het schrijven van deze regels het 

vonnis in de zaak M. voor de Amsterdamse rechtbank nog 
niet is uitgesproken, zal ik mij van commentaar op de per
soon van de vervalser onthouden. Het lijkt mij echter nut
tig omtrent de omvang van de vervalsingen datgene mede 
te delen, wat ik er persoonlijk van weet, omdat men hier
over in brede kringen in het duister tast. 

Wel heeft de Officier van Justitie een berekening gemaakt, 
waarbij hij aan de hand van de vervalsingen in een drie
tal verzamelingen aangetroffen, tot een cijfer van ten minste 
1000 vervalsingen kwam. Wanneer ik een schatting zou 
moeten geven zou ik eerder een cijfer van ten minste 1500 
vervalsingen willen aannemen. 

De vervalsingen betreffen in hoofdzaak oud-Indische 
zogenaamde prefilatelistische stempels, beginnende met 
het Napoleontische tijdperk van Nederlands-Indië, bestrij
ken vervolgens het tijdperk van het Engelse Tussenbestuur 
en strekken zich vervolgens uit tot de zogenaamde ovaal
stempels, Zeebriefstempels en V.O.C. (Vereenigde Oost-
indische Compagnie)-stempels, terwijl vermoedelijk ook de 
eerste drie emissies van de postzegels van Nederlands-
Indië zich in de aandacht van de vervalser hebben mogen 
verheugen. 

Zijn werkzaamheden op het gebied van de Nederlandse 
stempels was van veel minder belang. Van de Napoleontische 
brieven zijn alleen vervalsingen van de Déboursé-stempels 
van Amsterdam, Ruremonde, Maestricht en misschien 
Alphen bekend, vervalste P.P.-stempels met departements-
nummer zijn mij niet bekend, enkele Amsterdamse post
stempels en Zeebriefstempels van Nederland hebben het 
twijfelachtig genoegen van de aandacht van de vervalser 
gehad en van de distributie- en hulppostkantoren: Beek, 
Bergen, Buiksloot, Callantsoog, Hillegom, Muiden, Nieuwen-
dam, Rijp, Soest, Spaarndam, Zonnemaire en Zijpe zijn ver
valsingen aangetroffen. 

Vervalsingen van stempels op de Nederlandse zegels zijn 
mij niet bekend, hoewel het mogelijk blijft, dat de vervalser 
ook op dat terrein heeft gegrasduind. Wel heb ik enkele 
stempels op zegels van Duitsland en de Verenigde Staten 
gezien. 

Zoals ik reeds eerder heb gezegd, bestaat er voor de 
stempelverzamelaars, ondanks de geraffineerdheid waar
mede de vervalser te werk is gegaan, geen enkele reden 
voor paniek. 

Het Postmuseum beschikt over afdrukken van nagenoeg 
alle nagemaakte stempels, de werkmethode van de verval
ser is bekend, zo ook de instrumenten welke hij gebruikte 
en degenen, die zijn vervalsingen hebben bestudeerd, kun
nen meestal met het blote oog, doch zeker met foto en loep 
echt van vals nauwkeurig onderscheiden. 

Een reserve moet echter worden gemaakt voor de VOC-
stempels, omdat te dier zake geen voldoende gegevens om
trent de activiteiten van de vervalser ter beschikking staan. 

Mocht u twijfelen, zend dan het bewuste exemplaar aan 
het Postmuseum op en u zult in negen van de tien gevallen 
een bevredigend antwoord ontvangen. 

W. d. B. 

Vervalser veroordeeld 
De rechtbank te Amsterdam heeft op 27 maart de 75-

jarige gepensioneerde KNIL-luitenant-kolonel R. E. P. M. 
uit Bussum ter zake van herhaalde poging tot oplichting en 
een geval van oplichting van postzegelhandelaren te Am
sterdam en te 's-Gravenhage veroordeeld tot een boete van 
ƒ 20.000,— subsidiair 200 dagen hechtenis; ƒ 15.000,— der boete 
werd voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van drie 
jaar. 

Het ging in deze zaak om vervalsingen van voor-filate-
listische poststempels. De Officier van Justitie had twaalf 
maanden, waarvan tien voorwaardelijk, plus een boete ge-
eist. 

„Als u niet iemand van uw jaren was geweest, zouden wij 

niet hebben geaarzeld een heel andere straf op te leggen", 
zo merkte de president bij de uitspraak op. 

Ten huize van M. waren begin 1960 323 nagemaakte post
stempels, ruim duizend oude brieven met stempels (deels 
gestolen uit archieven), en tal van chemicaliën (waaronder 
zelf gemaakte inkten en verven) in beslag genomen. 

Volgens een schatting van de Officier heeft M. ten minste 
duizend vervalste poststempels in de handel gebracht. Er 
zijn reeds 685 vervalsingen in vijf verzamelingen aangetrof
fen. De Officier had de „winst" voor M. op ƒ 15.000,— A 
ƒ 20.000,— getaxeerd. Alle in beslag genomen voorwerpen 
werden door de rechtbank verbeurd verklaard. 

FilafeUstisch allerlei 

zyt gü tevreden 
„Zijt gij tevreden, zeg het anderen, hebt gij Wachten, 

zeg het ons". Jaren geleden was dit een veel voorkomende 
slagzin in winkels. Onwillekeurig moesten wij daaraan den
ken, toen wij de secretaris van een bij het Maandblad aan
gesloten vereniging zijn jaarverslag over 1962 hoorden 
voorlezen. Zonder blikken of blozen, ja door de aanwezige 
leden (een honderdtal) zelfs instemmend beantwoord, hoor
den we; 

„Het goede peil van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie handhaafde zich in 1962. Tal van lezenswaardige 
vervolgartikelen werden de lezers geboden en de regelma
tige rubrieken deden daarvoor niet onder. Aan de heer 
Scheepmaker werd de Leon de Raay-medaille toegekend. 

Het Maandblad nam terecht stelling tegen de journalis
tiek van de grotere bladen indien het om postzegels gaat, 
waar men in het algemeen niet verder komt dan het prij
zen van de commerciële neus van kappers en dergelijke 
personen, die een voordeeltje bespeuren in het bezit van 
drukuitschot, dat ten gevolge van een fout van de loket
ambtenaar in hun bezit is gekomen". 

Machine sorteert 20.000 brieven per uur 
De Britse PTT heeft nieuwe typen ultra-snelle automa-

' tische machines besteld voor het sorteren van brieven. 
Door middel van fosforescerende codemerktekens op de en
veloppen sorteren de machines automatisch in alle stadia. 
Voor de eerste sortering selecteert een machine 20.000 
brieven per uur voor 20 districten. Een nieuwe, verbeterde 
versie van ELSIE (Electronic Letter Sorting Indicator 
Equipment) zal worden gebruikt voor de tweede sortering 
voor 144 districten met een snelheid van 7.000 brieven per 
uur. De machines worden geleverd door Elliot Brothers 
(London) Ltd., en de Thrissell Engineering Company Ltd., 
uit Bristol. (LPS). 

Postschepen voor Zuid-Afrilia 
De Union Castle Lijn heeft opdracht gegeven voor het 

bouwen van twee mailschepen, bestemd voor het postver
voer tussen Groot-Brittannië en de Republiek van Zuid-
Afrika. De schepen, die elk 12.000 ton groot zijn, hebben 
een snelheid van 22,5 knopen. De regelmatige wekelijkse 
maildienst tussen beide landen zal hierdoor aanzienlijk wor
den versneld. Zij zullen geen passagiers vervoeren. 

Kopstapnde locomotief 
Een Amerikaanse postzegel van 2 (dollar) cent uit 1901, 

met kopstaande afbeelding van een locomotief (Yvert num
mer 139 a) is op 25 februari in Londen geveild voor £ 1.400 
(ongeveer ƒ 15.000). 
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NEDERLAND 
Rubriek-redacteur C. H. W. Heusdens, 

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

NIEUWE UITGIFTEN 
Frankeerzegel van 24 cent 

Er zal eeiï postzegel van 24 cent worden uitgegeven in de 
koerserende serie Koningin Juliana type Harz en profil. Het 
is mogelijk dat de zegel al verschenen is als dit nummer 
uitkomt. 

Landschapzegel van 10 cent 
In de loop van deze maand zou de zegel van 10 cent in 

de Landschapserie verschijnen, ontworpen door de kunste
naar Jan van Heel, met een voorstelling op het gebied van de 
waterstaat. 

ZOMERPOSTZEGELS 1963 
Dienstorder H. 99 van 28 februari 1963 meldt: 

1. t)e Zomerpostzegels zullen dit jaar van 24 april tot en met 
15 juni op alle postinrichtingen verkrijgbaar worden gesteld. 
2. Waarden, büslagen, doel 

De zegels worden in de frankeerwaarden 4, 6, 8, 12 en 30 
cent uitgegeven. 

De bijslagen bedragen respectievelijk 4, 4, 4, 8 en 10 cent. 
De prijs van de serie is dus ƒ 0,90. De netto-opbrengst boven 
de frankeerwaarde is bestemd voor steun aan Nederlandse 
verenigingen, instellingen of organisaties, die een cultureel 
belang dienen, op het terrein der volksgezondheid werkzaam 
zijn of het maatschappelijk werk bevorderen. 
3. Ontwerpen, voorstellingen, kleuren: zie maartnummer. 
4. Overige büzonderheden: zie maartnummer. 
5. bevat een opwekking aan de ambtenaren om de verkoop 
van deze bijzondere postzegels te bevorderen. 
6. De zegels zijn verkrijgbaar aan post-, bij- en hulpkantoren, 
de postagentschappen en poststations alsmede bij ■ de bestel
lers belast met de behandeling van postzaken aan huis tijdens 
de bestelling. 

ANTIHONGERZEGELS 
Dienstorder H. 100 van 28 februari 1963. 

Algemeen 
1. In het kader van de antihongeractie van de Verenigde 
Naties wordt in een groot aantal landen op 21 maart 1963 een 
bijzondere postzegel uitgegeven, welke op de campagne tegen 

'.UE'mÊÊmÈMG: 

Overige bqzonderheden 
4. Zie maartnummer. 

Verstrekking 
5. De Controle Haarlem zal tijdig een eerste voorraad van 
deze bijzondere postzegels aan de kantoren toezenden. Mocht 
de verstrekte voorraad niet voldoende zijn, dan behoort aan
vulling te worden gevraagd. De postzegels zullen verkrijgbaar 
zijn op alle post, bij en hulpkantoren, de jwstagentschap
pen en poststations alsmede bij de bestellers, belast met de 
behandeling van postzaken aan huis tijdens de bestelling. 

De vellen tonen de volgende bijzonderheden: 
tanding: boven en onderzijden 1 gat door

lopend; 
linker en rechterzijden doorlopend, 
geen. 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 

geen. 
tanding verticaal goed, horizontaal 
staan de ï>ennen slecht gericht; de 

, tanding vertoont golvingen en de 
onderlinge afstand tussen de gaten 
is ongelijk. 

Afwijkingen werden tot op heden nog niet gemeld. 

NIEUWE ETSING IN LICHTERE KLEUR 
FRANKEERZEGEL VAN 12 CENT 
• Sinds enkele maanden is de frankeerzegel van 12 cent. Ko

ningin Juliana type Harz en profil, in een veel lichtere kleur 
in omloop gekomen. Wij vermoeden, dat hiervoor een prak
tische reden bestaat. Sinds vrijwel alle stempelmachines de 
vlag links en kantoor en datumstempel rechts hebben was 
het op de oudere zegels van groenzwarte kleur vrijwel on
mogelijk de datum te onderkennen. De nieuwe zegels zijn van 
de papierrol gedrukt; de vellen van 200 stuks wijken af van 
de vorige oplagen en zien er nu als volgt uit: 
tanding: 

etsingnununers: 
telcüfers: 

ponatekens en 
markeerboogjes: 
overige byzonderlieden: 

etsingnununers: 

telcüfers: 

ponstekens 
Qiarkeerboogjes: 

R 2 3 

boven en onderzijden doorlopend, 
linker en rechterzijden een gat door
lopend. 
letter A boven zegel 5 (dus géén cij
fers voorafgegaan door L/R!), 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 
geen. 
geen. 

de honger betrekking heeft. Ook in Nederland zal op genoem
de datum een antihongerzegel worden uitgegeven en wel 
in de waarden van 12 en 30 cent (zonder bijslag). 

Verluügbaarstelling 
2. De zegel zal hier te lande gedurende het tijdvak van 21 
maart tot en met 20 april 1963 op de postinrichtingen verkrij
baar zijn. Eventueel daarna nog voorradige exemplaren zul
len worden uitverkocht. Aan het publiek moeten gedurende 
genoemd tijdvak bij aankoop van postzegels van 12 of 30 cent 
de vorenbedoelde bijzondere postzegels worden uitgegeven, 
tenzij bepaaldelijk om zegels van de gewone uitgifte wordt 
verzocht. Met de verkoop mag niet vóór 21 maart 1963 worden 
begonnen. 

Ontwerp, voorstelling 
3. Het ontwerp is vervaardigd door de heer Chr. N. E. de 
Moor, esthetisch adviseur van het Staatsbedrijf der PTT. De 
afbeelding geeft weer een symbolische voorstelling van het 
wereldvoedselprobleem. 

Beide waarden dragen dezelfde voorstelling. 

BIJZONDERE POSTZEGELS TER HERDENKING VAN 
NEDERLANDS ONAFHANKELIJKHEID 18131963. 

Wij vernemen, dat op 21 november een bijzondere serie zal 
verschijnen ter herdenking van onze honderdvijf tig jarige on
afhankelijkheid. Het totcile aantal van de waarden, waar
in deze emissie zal verschijnen zijn nog niet bekend. Wij zijn 
van mening dat een zo belangrijke gebeurtenis in de ge
schiedenis van het Koninkrijk niet herdacht mag worden door 
een serie van twee waarden, 12 en 30 cent. 

Op die wijze zou dit gebeuren gelijk gesteld worden met 
de Europazegels, de antihongeractie, ja zelfs op filatelis
tiscl errein „kleiner" worden aangeslagen dan de voltooiing 
der lelefoonautomatisering! Wij hebben in het emissiebeleid 
van PTT geen — offioiële — adviserende stem, maar wij 
weten, dat de Hoofddirectie van PTT de georganiseerde fila
telie een warm hart toedraagt — om een veel gebezigde ge
meenplaats te gebruiken — en dat het in dit opzicht beslist 
niet de gewoonte van de Hoofddirecteur Posterijen is, in ge
meenplaatsen te spreken. 

Wanneer ons advies over de komende emissie gevraagd 
zou worden, zou diit luiden: 
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Een emissie van zes waarden, namelijk 4, 6, 8, 12, 30 cent 
en ƒ 1,—, gedurende ten minste zes maanden verkrijgbaar, 
zonder toeslag, door een prima vakman ontvcorpen, met een 
geldigheidsduur van vqf jaar (liefst langer)! 

Wij weten, dat vele filatelisten zouden opzien tegen een 
serie die ƒ 1,60 kost. Zij dienen dan echter ook te bedenken, 
dat zij voor de jaarlijks verschijnende Zomer- en Kinder
postzegels nu f 1,80 betalen. Wanneer de zegel van ƒ 1,— 
echter de „voorloper" zou kunnen zijn van de „nieuwe" ge-
bruiksserie, geloven wij dat ook de filatelist met een kleine 
beurs een emissie, die eens per vijftig jaar verschijnt, een 
plaats in zijn verzameling zal kunnen inruimen. Wanneer 
bovendien het emissiebeleid in 1964 op deze vrij grote serie 
zou worden afgestemd, menen wij ongevraagd een advies 
gegeven te hebben, dat een waardige herdenking van onze 
honderdvijftigjarige onafhankelijkheid filatelistisch moge
lijk maakt. 

OVERIGE EMISSIES IN 1963 
7 mei — Herdenking eerste postcongres te Parijs, een 

waarde zonder toeslag (30 cent). 
20 aug. — Rode Kruis-herdenking, vijf waarden met toe

slag, 4 + 4,'6 + 4, 8 + 4, 12 + 8 en 30 + 10 
cent = 90 cent. 

16 sept. — Europa-zegels, twee waarden zonder toeslag, 12 
en 30 cent. 

12 nov. — Kinderpostzegels, vijf waarden met toeslag, 4 + 4, 
6 + 4, 8 + 4, 12 + 9 en 30 + 9 cent is 90 cent. 

Voor al deze emissies zal de N.V.P.H, passende eerstedag-
enveloppen uitgeven. 

Daarnaast zal de nog lopende cij f er-emissie, type Van 
Krimpen, geleidelijk door landschapzegels worden vervan
gen. Voor deze zegels worden geen officiële eerstedagenvelop-
pen aangemaakt, evenmin als eerstedagstempels! 

Bovenstaande mededelingen worden gegeven onder alle 
voorbehoud voor eventuele tariefwijzigingen, waardoor de 
frankeerwaarden tussentijds aan veranderingen onderhevig 
mochten zijn. 

AAN FILATELISTENLOKETTEN VERKRIJGBARE 
POSTZEGELS 

Op veler verzoek geven wij een lijst van de aan de filate
listenloketten verkrijgbare postzegels van Nederland en de 
Overzeese Rijksdelen, voor zover nog voorradig. 

Indien de gewenste zegels niet bij een loket voorradig 
mochten zijn, kunnen ze besteld worden bij de directeur van 
het postdistrict 's-Gravenhage. Tegelijk met de aanvraag 
dient het verschuldigde bedrag per aangetekende brief, post-
wissel of storting op girorekening 211 van genoemde direc
teur te worden overgemaakt. Bestellingen onder rembours 
worden NIET uitgevoerd. 

De zegels van het Internationale Gerechtshof zijn alleen 
te 's-Gravenhage verkrijgbaar, hetzij aan het verzamelaars
loket. Prinsestraat 2, of door ze schriftelijk te bestellen. 

Tussen haakjes is achter iedere serie de verkoopprijs in 
Nederlandse munt vermeld. 
NEDERLAND 
Frankee rzege l s ci j fer type V a n K r i m p e n : 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7 e n 8 cen t 
(ƒ 0,36) 
Landschapzege ls : 4 e n 6 cen t (ƒ 0,10) 
F rankee rzege l s Kon ing in Ju l i ana , uitgifte 1953-1957: 10, 12, 15, 20, 25, 
30, 35, 37, 40, 45, 50, 60, 62, 70, 75, 80, 85 cent , ƒ 1,—, ƒ 2,50, ƒ 5,—, ƒ It),— 
(ƒ 26,01) 
Luminesce rende zegels : 4, 8, 12 cen t (ƒ 0,24) 
Por tzegels m e t ho r i zon taa l w a t e r m e r k , uitgifte 1947-1958: 1, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 30, 35, 40, 50, 60, 85, 90, 95 cent , 
ƒ 1,—, ƒ 1,75 (ƒ 9,60) 
Luchtpostzegels voor bi jzondere v luch ten , uitgifte 1953: 25 cen t (ƒ 0,25) 
F rankee rzege l s voor f r a n k e n n g v a n s tukken , a fkomst ig v a n h e t 
In t e rna t iona l e Gerechtshof (slechts ges tempeld ve rk r i jgbaa r ) , u i t 
gifte 1951-1958: 2, 3, 4, 5, 6, 7, (Vredespaleis) 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 
cent en ƒ 1,— (Koningin Ju l i ana ) (ƒ 2,45) 

SURINAME (zolang d e v o o r r a a d s t rek t ) 
F rankee rzege l s (Koningin Ju l i ana ) , ui tgif te 1951: 10, 15, 20, 25, 27V«, 
30, 35, 40, 50 cen t (ƒ 5,05) 
Por tzegels , ui tgif te 1956: 1, 2V2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75' c en t e n ƒ 1,— 
(ƒ 6,07) 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Frankee rzege l s (cijfertype), u i tg i f te 1950 en 1959: 1, Vk, 2, 3, 4, 
5 cen t (ƒ 0,33) 
F rankee rzege l s (ei landen), ui tgif te 1958: 9, Tli, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 50 cent, ƒ 1,—, ƒ 1,50, ƒ 2,50, ƒ 5,— (ƒ 25,17) 
Por tzege l s uitgifte 1952-1959: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12'/i, 15, 20, 25, ,30, 
35, 40, 45, 50 cen t (ƒ 6,37) 
Car ibische Commissie , ui tgif te 1956: 15 cen t (ƒ 0,30) 
Car lb isch Congres voo r geestel i jke volksgezondheid, ui tgif te 1957: 
15 cen t (ƒ 0,30) 
Herdenkingszege l Hote l C u r a s a o , ui tgif te 1957: 15 c e n t (ƒ 0,30) 

Herdenk ingszege l Hote l A r u b a Car ibbean , u i tg i f te 1959: 15 cen t (ƒ 0,30) 
Herdenkingszege ls 50 j a a r Lands rad io , u i tg i f te 1958: 7̂ /2 en 15 cen t 
( f 0,45) 
Herdenk ingszege l Wate rd i s t i l l a t i e : 20 cent (ƒ0,40) 
Herdenk ingszege l s r e ch t so rde in he t Kon ink r i j k : 30, 20, 25 cen t 
(f 1,10) 
Herdenkingszege ls KLM-vl ieg tu ig S n i p : 20, 25, 35 c e n t (ƒ1,60) 
Herdenkingszege l , ,Dag van de A r b e i d " : 20 cen t (ƒ0,40) 
Bi jzondere postzegel S a l u u t A m e r i k a a n s e v l ag : 20 c e n t (ƒ 0,40) 
Jub i l eumzege l : 10, 25 cent (ƒ 0,70) 
Cul tuurzege l s : 6, 10, 20, 25 cent (ƒ l',22) 
dezelfde zegels in b lokvorm (f 1,22). 
An t ihonger -zege l : 201 + 10 cen t {f 0,60). 

AFWIJKINGEN 
In het decembernummer van vorig jaar publiceerden wij 

enkele afbeeldingen van blokken Veth-zegels, waaraan een 
tandinggat ontbrak. Wij spraken toen de veronderstelling 
uit dat een pen was afgebroken of weggedrukt. De heer 
J. A. D. Krajenbrink was het niet met ons eens en meende, 
dat bij de drukkerij een pen was vergeten in te zetten, nadat 
de kam voor het perforeren van roltandingzegels was ge-
bruükt. Wij hebben de zaak voorgelegd aan de enige instantie, 
die een wijs oordeel kan geven, namelijk de firma Enschedé. 
En die heeft de heer Krajenbrink in het gelijk gesteld! Er is 
inderdaad vergeten een pen in de kam te zetten. 

Dan ontvingen wij van de heer F. M. de Fouw te Delft de 
volgende meldingen: nummer 153 (Nederland) met spiegel-
druk, nummer 149, etsing B, halve „o" in „Postzegel" en „F" 
in plaats van „E" in de tweede E van Nederland. Nummer 
180, „C" in plaats van „D" van Nederland, deze fout repeteert 
op zegel 188. Hoewel deze fouten vroeger werden vermeld, 
zijn ze wellicht van belang voor lezers, die niet over de oude 
jaargangen van het Maandblad beschikken. 

MAXIMUMKAARTEN 
Van de heer G. F. Fischer te Amsterdam, medewerker voor 

Nederland van de „Maximaphiles frangais" te Parijs, kregen 
wij enkele maximumkaarten van de Landschapzegel 4 c. De 
naar onze mening best geslaagde kaart beelden wij hierbij af. 
De heer Fischer zal trachten van alle komende emissies pas
sende maximumkaarten te produceren. 
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Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indie en Rep. Indonesia 

(tot 20-12-1948) 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Dienstorder H.lOl van 28 februari 1963. 
Verkoop van post waarden aan verzamelaars. Bg zondere 
Antilliaanse postzegels 
1. De postadministratie van de Nederlandse Antillen zal 
binnenkort de volgende bijzondere postzegels uitgeven: 
a. een zegel „Tegen de honger", met bijslag. Het ontwerp 
is van de Food and Agricultural Organization van de Ver
enigde Naties en toont een opdruk korenaar op gewone 
Irankeerzegel van 20 cent. De zegel verschijnt in één waar

de, nl. 20 (+ 10) cent (Antilliaanse munt), de verkoopprijs 
hier te lande bedraagt 60 cent (Nederlandse munt). Druk 
offset; kleur opdruk in zwart. Beeldgrootte 33 x 22 mm; 
zegelgrootte 36 x 25 mm. 

b. een zegel met borstbeeld van Manuel Carlos Piar, zon
der bijslag. Het ontwerp is van M. H. N. de Castro. De ze
gel verschijnt in de waarde van 20 cent (Antilliaanse munt); 
de veikoopprijs hier te lande bedraagt 40 cent (Nederlandse 
munt). Druk rasterdiepdruk in twee kleuren; kleuren zwart 
en vermiljoen. Beeldgrootte 33 x 25,125 mm, zegelgrootte 
36 X 28,125 mm. 

c. twee zegels ter gelegenheid van het IVe Caraïbische 
Congres 17-23 april 1963 (Geestelijke Volksgezondheid) 
zonder toeslag, in de waarden van 20 en 25 cent (Antilliaan
se munt), verkoopprijs hier te lande 90 cent (Nederland
se munt). De ontwerpen zijn van E. N. Ayubi. De 20 cent
zegel geeft de figuratie weer van de Family Relationship, 

de 25 cent-zegel draagt het Egyptische kruis als embleem 
van de Geestelijke Volksgezondheid. Druk offset; de kleuren 
van de 20 cent-zegel zijn donkerblauw en okergeel, die van 
de 25 cent-zegel lichtblauw en rood. Beeldgrootte 34,30 x 
27 mm; zegelgrootte 37,47 x 30 mm. 
2. De zegels zijn vervaardigd door Joh. Enschedé & Zonen 
Grafische Inrichting N.V., Haarlem. 
3. Aan de postkantoren, waar een filatelistenloket is open
gesteld, zal een voorraad zegels worden toegezonden. 
4. De zegel bedoeld in la mag — rekening houdende met de 
openstellingstijd van de filatelistenloketten — van 21 maart 
1963 af worden verkocht; het einde van de verkooptermijn 
is bepaald op 20 juni 1963. Over de verkooptijden van de ze
gels bedoeld in Ib en Ic volgen zo spoedig mogelijk nadere 
mededelingen. 

Geesteiy ke-Volksgezondheid- serie 
Op 17 april verschenen de beide zegels ter gelegenheid van 

het Congres voor Geestelijke Volksgezondheid. 

De zegels worden verkocht zolang de voorraad strekt. Op 
de eerste dag van uitgifte werd op enveloppen, gefrankeerd 
met deze zegels, een eerstedagstempel gegeven. 

Het eerstedagstempel voor de antihonger-zegel bestaat in 
zwart en violet. Het zwarte stempel werd gebruikt op Aruba-
Oranjestad; het violette op Aruba-San Nicolas. 

Piar-zegel 
Deze maand wordt de zegel verwacht van Manuel Carlos 

Piar. De uitgifte zal geschieden op de dag van de onthulling 
van het standbeeld tegenover Hotel Curagao Intercontinental. 

Af WQ kingen 
Er blijken twee drukken van de blokken Cultuur-zegels 

1962 te bestaan. De eerste druk is geschied op wit papier, de 
tweede op crèmekleurig papier, het verschil is zeer duide
lijk te zien. Verdere kentekens: de gele kleur van de 6 cent 
is lichter, van de 10 cent is het geel iets lichter en het blauw 
iets donkerder, van de 20 cent is zowel het groen als het rood 
iets lichter en van de 25 cent is zowel het grijs als het groen 
iets lichter, alles bij de tweede druk. (Opgave van de heer 
J. Mebus, Amsterdam). 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 
UNTEA-zegels 

Ook de zegel van 55 cent komt voor met kopstaande op
druk UNTEA. De heer A. Boekman te Rotterdam bericht, 
dat de vlag van de N links boven bij de aanvullende waar
den belangrijk kleiner is dan die van de N op de oorspronke
lijke zegels. 

De waarde van 17 cent komt voor met dubbele opdruk. 

Sociale-Zorgserie 
In de 5 + 5 cent waarde van de serie Sociale Zorg 1962, 

Speciale Catalogus nummer 78, staat op de vierde zegel van 
rechts op de vierde rij een punt boven tussen de letters N 
en E. Deze plaatfout komt op elk vel één keer voor. 

(Opgave van de heer J. Mebus te Amsterdam). 

SURINAME 
Lehmann-contract 

Het contract met de Newyorkse firma Lehmann, waarbij 
de Surinaamse regering gebruik maakt van de diensten van 
het Amerikaanse agentschap om zich te voorzien van 
postzegels en om deze naar het buitenland te verkopen en 
te propageren, moet per 1 mei opgezegd, dan wel verlengd 
worden. Mocht het contract niet verlengd worden, dan be
tekent dit dat het op 31 juli wordt beëindigd en dat de Su
rinaamse PTT met ingang van 1 augustus de postzegeluit
gifte in eigen hand zal nemen. In dat geval ligt het in de 
lijn der verwachtingen dat in Paramaribo een filatelistische 
dienst in het leven zal worden geroepen en dat de Surinaam
se postzegels ook weer aan de loketten in Nederland ver
krijgbaar zullen worden gesteld. Afwachten dus maar welke 
beslissing minister Sedney bekend zal maken. 
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Kinderpostzegels 
De regering van Suriname heeft besloten jaarlijks een 
serie kinderpostzegels uit te geven. De toeslag zal, evenals 
in Nederland, ten goede komen aan het werk „Voor het 
Kind". Alle organisaties en instellingen die zich om welke 
reden ook met „zorgenkinderen" bezighouden, zullen van 
de opbrengst profiteren. 

De heer J. A. Cassee zal, op uitnodiging van de Surinaam
se regering, namens het Nederlandse Comité voor Kin
derpostzegels in Suriname adviseren bij de voorbereidingen 
van de actie. 

In Paramaribo is — op initiatief van de minister van 
Financiën dr. J. Sedney — de Stichting Kinderpostzegelactie 
Suriname in het leven geroepen. Men hoopt dat in de 
laatste maanden van dit jaar de eerste serie Surinaamse 
kinderpostzegels zal verschijnen. 

Tijdens de oprichtingsvergadering van de Stichting Kinder
postzegelactie Suriname heeft de heer Cassee op 21 maart te 
Paramaribo meegedeeld dat het Nederlands Comité het 
eerste jaar de opbrengst van de Surinaamse kinderpostze
gels zal verdubbelen, tot ten hoogste ƒ 50.000,—. In de vol
gende vier jaren zal die hulp steeds met twintig percent 
worden verminderd, dus tot respectievelijk ƒ 40.000,—; 
ƒ 30.000,—; ƒ 20.000,— en f 10.000,—. In totaal kan er dus 
ƒ 150.000,— van het Nederlandse kinderpostzegelgeld aan 
de jeugd van Suriname ten goede komen. 

Er waren ten minste twee verschillende eerstedagenveloppen 
voor de antihonger-zegels. 

De afbeeldingen danken wlJ aan de Directie der Posterijen te 
Willemstad en de heer Chr. Viallé te Paramaribo. 

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

Op 21 maart 1963 hebben de Belgische Posterijen een 
reeks van drie waarden uitgegeven te voordele van de 
Antihonger-actie van de Voedsel- en Landbouworganisa
tie van de V.N. (F.A.O.). 

Deze zegels werden gedrukt in gecombineerde diepdruk 
en heliogravure in vellen van dertig exemplaren. 

De reeks is als volgt samengesteld: 
Fr. 2,— + 1,— De zaaitijd (volgens een schilderij van Breu

ghel) gegraveerd door De Cuyper, lichtbruin 
en groen. 

Fr. 3, h 1,— De oogst (volgens een schilderij van Breu
ghel), gegraveerd door Verheyden - donker
geel en violet. 

Fr. 6,— + 2,— Het brood (volgens een schilderij van Anto 
Carte) gegraveerd door Leclercqz, lichtgroen 
en bruin. 

De zegels zijn verkrijgbaar in alle postkantoren tot 31 
mei 1963. 

Op 25 maart werd een reeks zonder bijslag uitgegeven, 
ter gelegenheid van de 350ste verjaring van de toekenning 
door de Aartshertogen Alb recht en Isabella van een bijzon
dere keure aan de Ridderlijke Gilde St.-Michel van Gent. 
Deze speciale uitgifte dient ook als propaganda voor de 
schermsport. 

De reeks is als volgt samengesteld: 
Fr.1,- rood en licht blauw (musketiers) oplage 2.700.000. 
Fr.3,- violet en lichtgroen (schermers) oplage 8.250.000. 
Fr.6,- Wapenschild van de koninklijke en ridderlijke Gilde 

St.-Michel, zwart, goud geel, blauw en rood. Op
lage 3.000.000. 

De zegels, die uitgevoerd zijn in gecombineerde diepdruk 
en heliogravure werden getekend door M. Bonnevalle en 
gegraveerd door M. Janssens; ze zijn gedrukt in vellen 
van dertig exemplaren. De oplage schijnt ons laag voor 
de waarden van Fr.1,- en Fr.6,-. 

Op 7 april 1963 werd de zegel van de Dag van Postzegel 
uitgegeven. Hij stelt dit jaar een postkoets voor. 

De zegel is gemaakt naar een tekening van Eugene Ver-
boeckhoven. Ze wordt gedrukt in bruin en zwart in gecom
bineerd diepdruk-heliogravure in vellen van dertig stuks; 
oplage negen miljoen exemplaren. Voorverkoop op 7 april 
in tijdelijke postkantoren, te Antwerpen, Brussel, Bergen, 
Gent, Kortrijk, Namen, Spa en Vielsalm. 

De postzegels in de opera 
In de Koninklijke Vlaamse opera te Antwerpen werd op 
woensdag 10 april een bijzondere avond ingericht ter ere 
van W. A. Mozart. Te dezer gelegenheid werd in de Opera 
de vermaarde thematische verzameling over Mozart van 
Demulder tentoongesteld. Dit lofwaardig initiatief van R. 
Verbruggen, directeur van de Opera, kan in België be
schouwd worden als de eerste filatelistische manifestatie in 
een officieel theater. De verzameling van Demulder be
haalde goud op de laatste nationale tentoonstelling te 
te Mechelen. 

Grote tentoonstelling 
Het Belgische Comité van de F.A.O. heeft op 20 en 21 

maart, ter gelegenheid van de uitgifte van de zegels ten 
voordele van de Antihonger-actie, in samenwerking met de 
Koninklijke Landsbond van postzegelkringen, een zeer ge
slaagde tentoonstelling van thematische verzamelingen 
„menslievendheid en filatelie" gehouden. Een bijzondere 
afstempeling was ook in gebruik tijdens deze tentoonstel
ling. 
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SUID-AFRIKA 
Rubriek-redacteur Dr. F. G E. Nilant, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afnka 

Ruiladresse. 
Daar is hierdie maand op seelgebied geen nuus me en ons 

kan van die geleentheid gebruik maak om lasers nader in 
te lig oor ruiladresse in die Republiek. Die redakteur van 
hierdie rubriek ontvang so gestadig aan deur die maande be-
treklik baie briewe met versoeke om 'n geskikte ruüadres 
te help vind. Party gegadigdes sluit 'n antwoordkoepon m, 
ander 'n stel seels, weer ander net hulle adres. Sulke briewe 
het tot nou toe altyd volle aandag gekry en is deurgestuur 
aan adresse van persone of verenigings in Suid-Afrika, wat 
miskien sal kan help Of die skrywer ooit antwoord op sy 
bnef ontvang is iets wat ons me meer hoor me 

Gevolglik sal dit miskien beter wees vir daardie mense wat 
'n ruiladres m Suid-Afnka soek, om hulle direk tot een van 
die verenigings van versamelaars in die Republiek te ng. 
Die volledige lys van veremgings wat by die Suid-Afri-
kaanse Philatelistiese Federasie aangesluit is, is as volg: 

Aeroph l l a t e l i c Society of S o u t h e r n Africa, P O Box 3654, Cape T o w n 
BellviUe Ph i la te l i c Society, 16 Wel t ev reden S t , BelIviUe, C P 
Cape Soc ie ty of Pa les t ine - I s rae l Phi la te l i s t s , P O Box 4176, Cape 

T o w n 
Royal Ph i l a t e l i c Society of Cape Town, P O Box 1973, Cape T o w n 
Coppe rbe l t Ph i l a te l i c Society, P O Box 211, Ki twe , N Rhodes ia 
East L o n d o n Phi la te l ic Society, P O Box 925, East L o n d o n 
Eas t Rand Phi la te l ic Society, P O Box 5004, Boksbu rg N o r t h . 
F ish Hoek Ph i la te l i c Society, 9 - 12th Avenue , Fish Hoek 
G e r m i s t o n Ph i la te l i c Society P O Box 30, Germis ton 
G r a h a m s t o w n Phi la te l ic Society, P O Box 175, G r a h a m s t o w n 
Socie ty of I s rae l Ph i l a te ly , P O Box 11502, J o h a n n e s b u r g 
Af r ikaanse F i la te l i s t everen ig ing v a n J o h a n n e s b u r g , Posbus 2272, 
J o h a n n e s b u r g 
Ph i la te l i c Soc ie ty of J o h a n n e s b u r g , P O Box 4967, J o h a n n e s b u r g 
K i m b e r l e y Ph i la te l i c Society, K i m b e r l e y Mine Ins t i tu te , K i m b e r l e y . 
Mafeking & B e c h u a n a l a i d Ph i la te l ic Society, P O Box 64, Lobats i , 
B e c h u a n a l a n d P r o t e c t o r a t e 
Mar i t zbu rg Phi la te l ic Society, P O Box 256 P i e t e r m a n t z b u r g 
Mashona land Ph i la te l i c Society, P O Box 2735, Sal i sbury , S Rhodesia , 
Ph i l a te l i c Socie ty of Nata l , P O Box 588 D u r b a n 
O F S Ph i la te l i c Society, P O Box 702, Bloemfonte in 
Paa r l se Pos see lve r same laa r sve remg ing , P o s b u s 60, Paa r l , K P 
P o r t E l izabe th Phi la te l ic Society P O Box 3, Po r t El izabeth 
Af r ikaanse Fi la te l i s t iese Veren ig ing v a n P re to r i a , Posbus 706, 
P r e t o r i a 
P r e t o r i a Ph i l a t e l i c Socie ty , P O Box 514 P r e t o r i a 
P r e t o r i a Ra i lway Phi la te l ic Society , P O Box 2388, P r e t o r i a 
Royal Ph i l a te l i c Socie ty of Rhodesia , P O Box 803, B u l a w a y o 
Sou th Afr ican S t a m p S tudy Circle, P O Box 378 K r u g e r s d o r p , 
T ransvaa l 
Spr ings a n d Dis t r ic t Ph i la te l ic Society, P O Box 688, Spr ings 
T h e m a t i c S t a m p Club P O Box 3654, Cape Town 
Univers i ty of Cape T o w n Phi la te l ic Society, Unive r s i ty of Cape 
Town, Rondebosch Cape 
Vereenig ing Phi la te l ic Society, P O Box 360, Ve reen igmg 
Ph i la te l i c Socie ty of t h e Wes te rn Rand , 20 Biddy Road, K e n m a r e , 
K r u g e r s d o r p , T r a n s v a a l 

1/2 regu la r s t amps „Peop le s of t h e W o r l d " 
3/4 idem , ,Uni ted Na t ions H e a d q u a r t e r s " 
5/6/7 idem „Uni ted Na t ions F l ag" 
8 U N I C E F . = Un i t ed Na t ions In t e rna t i ona l Chi ld ren ' s 

E m e r g e n c y - F u n d (U N Ch i ld r en ' s Fund) 
9/10 regu la r s t amps , ,Peace, Ju s t i c e a n d S e c u r i t y " 
11 Idem „Wor ld U n i t y " 
12 U(nited) N(ations) Day-1952 
13/14 H(uman) R(ights) Day-1952 
15/16 Refugees-1953 = p ro t ec t i on for re fugees 

I R O = I n t e r n a t i o n a l Refugee Orgamza t ion 
17/18 U P U = U m v e r s a l Pos ta l Union-1953 
19/20 U N Day-1953 „Techn ica l Ass i s t ance" 
21722 H R Day-1953 
23/24 F A O = Food and Agr icu l t i i r e Organiza t ion 
25/26 I L O = I n t e r n a t i o n a l L a b o u r Orgamsa t ion 
27/28 U N Day-1954 , ,Palais des Na t ions G e n e v e " 
29/30 H R Day-1954 
31732 I C A O = I n t e r n a t i o n a l Civil Avia t ion Organiza t ion 
33/34 U N E S C O = Uni ted Na t ions Educa t iona l , Scientif ic and 

Cul tu ra l Organiza t ion 
35/36/37 U N Day-1955 = t e n t h A n n i v e r s a r y I ssue 
1 Souveni r sheet idem 
38/39 H R Day-1955 
40/41 I T U = I n t e r n a t i o n a l Te l ecommun ica t i on U n ion 
42/43 W H O = World Hea l th Organ iza t ion 
44/45 U N Day-1956 
46/47 H R Day-1956 
48/49 W M,0 = World Meteorologica l Organiza t ion 
50/51 U N E F = Uni ted Na t ions E m e r g e n c y Force 
52/53 U N Day-1957 
54/55 H R Day-1957 
56/57 A E A = Atomic E n e r g y Agency 
58/59 Centra l Hall in L o n d o n 
60/61 U N Day-1958 
62/63 U N r e g u l a r pos tage s t a m p s 
64/65 H R Day-1958 
66/67 Flushing, New York 1959 
68/69 E C E = Economic Commiss ion for Europe 
70/71 Trus teesh ip Council 1959 
72/73 W R Y = World Refugee Y e a r 1959/1960 
74/75 Palais de ChaiUot 1960 
76/77 E C A F E = Economic Commiss ion for Asia and the F a r Eas t 
78/79 F A O Fif th World F o r e s t r y Congress in Sea t t l e 
80/81 I B R D = I n t e r n a t i o n a l B a n k for Recons t ruc t ion a n d 

Deve lopmen t 
82/83 Fif teenth Ann ive r sa ry 
1 souven i r sheet idem 
84/85 
86/87 

89/90 
91/92 

I C J = In t e rna t i ona l Cour t of Jus t i ce 
I M F = In t e rna t iona l M o n e t a r y F u n d 
regu la r s t a m p ,,To u n i t e o u r s t r e n g t h " (Flags) 
E C L A = Economic Commiss ion for La t in Amer ica 
E C A = Economic Commiss ion for Africa 

93/94/95 Fif teenth Ann ive r sa ry of t h e UNICEF 
96/97 Housing = Housing and C o m m u n i t y Faci l i t ies 
98/99 Malar ia = The World U n i t e d aga ins t M a l a n a 
100 r e g u l a r pos tage s t a m p ,,To l ive toge the r in peace w i th one 

a n o t h e r " 
101 regu la r pos tage s t a m p (Flag) 
102 Idem (globe u n d e r 2 hands ) 
103 idem (embleem UNO + globe) 
104/105 Commemora t ion of Dag Hamraa r sk jo ld 
106/107 U N Day-1962 Uni ted Na t ions Opera t ion in the Congo 
1'08/109 Peaceful Uses of O u t e r Space 

Air-mail pos tage s t a m p s 
1/2 , ,Plane a n d Gul l " 
3/4 , ,Swallows and Uni ted Na t ions e m b l e m " 
5/6 Globe p ro tec t ed by a w i n g b e a r i n g the U N - e m b l e m 
7 U N = f lag a n d ae rop l ane 

Warmeer versamelaars direk met die bestuur van een van 
hierdie verenigings in verbinding tree, kan hulle self beter 
nagaan of daar antwoord kom of me, en kan hulle weer by 
'n ander probeer as dit nodig sou blyk 

Versoeke om inligtings, buite ruiladresse, kan natuurlik 
altyd aan die redakteur van hierdie rubriek gerig word 
en daar sal, net soos in die verlede, probeer word om u na 
die beste van vermoe help. 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 
Rubriekredacteur 

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

Hieronder is de lijst van uitgekomen zegels van de V.N. 
opnieuw opgenomen, ditmaal naar volgorde van uitgiften 
en in de Engelse taal, waardoor ook de afkortingen beter tot 
hun recht komen en men daarmee vertrouwd kan raken. 

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

NEDERLAND: Op 21-2-1963 vervoerde de Sabena-helikopter 
SN H-943 poststukken op het traject Brussel-Eindhoven. 
De stukken werden voorzien van een speciaal comitéstem-
pel (afbeelding). 

/.Erussel Eindhoven A 
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Alleen de speciale enveloppen, welke door de Aerophila
telistische Vereniging „De Vliegende Hollander" werden 
uitgegeven, konden met deze vlucht vervoerd worden. 

Er is oOk post uit Luxemburg bekend. De post van deze 
vlucht is officieel door de Belgische posterijen aan de Neder
landse posterijen overhandigd en bij aankomst te Eindhoven 
voorzien van een aankomststempel van dezelfde dag. 

Zoals gebruikelijk heeft de KLM voor de Voorjaarsbeurs te 
Leipzig post uit Nederland naar Leipzig en terug vervoerd. 
Zowel de inkomende als uitgaande post werd voorzien van 
een speciaal stempel in het violet en gelegenheidsstempel in 
zwart (afbeelding). 

' I B e S DEUrseHE 

^ 2 0 
j|\r p/B^ 

■ ggg tBa : 

Volgens een mededeling in de Aerophilatelist zijn onder 
meer op 22 en 2311963 ijsvluchten met postvervoer gemaakt 
tussen Amsterdam en Texel door Martins Air Charter be
drijf. 

ARGENTINIË: De Argentijnse luchtvaartmaatschappij 
Aerolineas Argentinas had het voornemen op 1091962 
haar eerste vlucht per Comet 4 naar Tel Aviv te maken. 
Door onbekende oorzaken is deze vlucht niet uitgevoerd. 
De post, welke reeds voorzien was van een speciaal stempel 

 = 0 ^ 1, L AVIV y^~~\. 
AtROUNÊAi MiOCNTINAS 

(afbeelding) is onlangs geretourneerd aan de inzenders met 
een speciaal groen stempel VUELO NO REALIZAD (afbeel
ding). 

GRIEKENLAND: Op 1611963 heeft de Ethiopian Airlines 
haar eerste dienst geopend tussen Athene en Madrid met een 
Boeing 720 B. Een speciaal violet stempel werd gebruikt voor 
de post vervoerd met deze eerste vlucht: PREMIÈRE LIAI
SON DIRECTE/PAR BOEING 720 B JET/ATHENESMA
DRID/16 JAN. 1963/ETHIOPIAN AIRLINES. 

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

NederlandsIndië. In het juninummer van 1946 werd het 
volgende gemeld: 

„In groot formaat 107 bij 152 mm verschenen op glad geel 
carton twee briefkaarten, waarvan de waardestempel een 
rechthoek vertoont, waarin „NED. INDIË", daaronder het 
Nederlandse wapen met ongekroonde leeuwen en daaronder 
de waarde. Tekst: BRIEFKAART, KARTOEPOS en lager: 
ADRES/'ALAMAT en 5 stippellijnen, alles rechts van de 
dubbele scheidingslijn, links onder: NAAM EN ADRES VAN 
DEN AFZENDER/NAMA DAN ALAMAT SIPENGIRIM en 
2 stippellijnen: 
a. 3V2 cent, zwart 

BRIEFKAART 
KARTOEPOS 

ADRES '.\LAMA* ^ i . 

BRIEFKAART 
CARTE POSTALE 

KARTOEPOS 

A D R E S A D K E 3 J E • 'ALAMAT | 

b. 10 cent, vermiljoenrood (bovendien Franse tekst: Carte 
postale enz.)". 

In het oktobernummer van 1946 werd deze mededeling — niet 
geheel juist zoals thans blijkt — aangevuld met het volgende: 

„De briefkaarten van 10 cent rood vertonen in de linker
benedenhoek de drukkersopdracht NIG  2478. Aan de lij
nen van de rechthoek, die op verschillende plaatsen open 
kunnen zijn, is te zien dat er verschillende zettingen ge
bruikt zijn". 

Een afbeelding kon toen niet worden gegteven wegens ge
brek aan plaatsruimte. 

In januari 1948 meldde ik de briefkaart van S'/a cent zwart 
met opdruk 5 ^ = 5, waaronder VIJF CENT boven een lijn. 
In de linkerbenedenhoek de vermelding NIG  2821. 

In februari 1948 kon ik een schema van zeven verschillende 
typen opdruk geven (met afbeelding). 

* * * 
De catalogus van Geuzendam heeft een afbeelding bij de 

briefkaarten uit 1946, nummer 90 en 91 (respectievelijk 
3V2 cent zwart en 10 cent rood): een wapen met gestileerde 
leeuwen en bij de briefkaart 1947, nummer 92 (5 op 3V2 
cent zwart) een afbeelding van de opdruk (zonder vermel
ding van typeverschillen zoals door mij in februari 1948 ge
noemd). 

Het is nu wel duidelijk dat deze mededelingen wat verdui
delijkt dienen te worden. De briefkaarten die in juni 1946 
werden gemeld, zijn waarschijnlijk reeds irj 1945 uitgege
ven en vertonen het Nederlandse wapen, niet gestileerd. 
In 1946 verschenen de 3'/2 cent en de 10 cent met gestileerd 
wapen en een veel zwaardere tekstletter. Op deze laatse 
emissie hebben de meldingen van oktober 1946 en januari en 
februari 1948 betrekking. 
De kaarten van 1945 zijn gedrukt op geel of donkercrème 
karton; die van 1946 (nummers 90 en 91 van Geuzendam) 
op wit karton. De eerstgenoemde zijn dus verschenen in de 
tijd dat er nog niet zo'n geregeld postverkeer bestond. Deze 
zijn maar zeer sporadisch in Nederland terechtgekomen 
en waarschijnlijk zéér zeldzaam. 
Dank zij de heer J. Dekker kan van de emissie 1945 thans 
een afbeelding worden gegeven, nog in 1945 gestempeld. 
Zelf zag ik één exemplaar van de 3V2 cent vóór juni 1946 
gestempeld: PAMANGKAT 28346, dus vroeg in 1946. Het 
blijkt dat ik geen 3Vä cent uit 1946 voor afbeelding beschik
baar heb, wel een 10 cent (met linksonder NIG  2478). Te
vens kan nog gemeld worden dat de opdruk van 5/3V2 cent 
niet alleen bestaat op kaarten met NIG  2821, doch ook 
met NIG  2477. 
Er is dus alle reden voor de verzamelaars om hun stukken 
nog eens na te zien. De emissie 1945 is, met de thans opge
nomen afbeelding, te onderscheiden van die van 1946. Ook 
de 3V2 cent van 1946 heeft Geuzendam als zeldzaam opge
nomen, wat ze ongetwijfeld ook is, omdat tijdens, of dade
lijk na de uitgifte het porto van 3V2 cent tot 5 cent werd 
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verhoogd. Ook die 3Vi cent van 1946 is dus zeer zeldzaam 
en gestempeld onvindbaar gebleken in de zeventien jaar 
die verstreken zijn. Maar men kan niet w e t e n . . . . 
De zeven typen van de opdruk en de twee verschillende 
drukmerken kunnen aanleiding geven tot verder speur
werk. Daarbij wens ik u succes en ik houd mij voor even
tuele aanvullende opmerkingen gaarne aanbevolen. 

Algerië. Franse briefkaart 0,20, zaaister, met lokale op
druk E A (Etat Algerien). De opdruk is te Touggourt aan
gebracht. 
Australië. In „Postal Stationery" nummer 97 vinden we, 
overgenomen uit „Australian Philatelic Bulletin", een lijst 
van postwaardestukken van augustus 1952 af verschenen. 
Chili. De Sociedad Filatelica de Chile, Casilla 13245, San
tiago de Chile liet een Spaanse bewerking van de Ascher-
catalogus voor Chili verschijnen, herzien en bijgewerkt. 
Prijs U.S. $ 1,—. 
Finland. Als gevolg van de muntherziening i>er 1-1-1963 ver
schenen nieuwe briefkaarten, waardestempel als voorheen 
heraldische leeuw, 0.20 en 0.20 + 0.20 rood. 
Groot-Brittannië. Een lijst van op privé-bestelling gedrukte 
postwaardestukken is opgenomen in „Postal Stationery" 
nummer 97. 
Hongarqe. Envelop 60 filler bruinrood op blauw papier. 
Joegoslavië. In Novi-Sad werd een landelijke vereniging 
van postwaardestukkenverzamelaars opgericht. 
Noorwegen. Postblad, Olaf V, 50 öre roodoranje. Dienst
brief kaarten OFF. SAK. 35 en 35 + 35 öre Tjenestepostkort. 
Het wapen links is vervallen. Ook de eerder gemelde 
briefkaarten hebben thans „postkort". 
Oostenrijk. Briefkaarten 1 sh. Mariazell, bruin. Serie 75 
met 29 afbeeldingen; 1.80 sh, Munttoren in Hall i.T., blauw. 
Serie 32 met 40 afbeeldingen. • 
Het gebruik van „Ausschnitte" (uitknipsels) als postze
gels is sedert kort in dit land toegestaan (uit: „Stamps"). 
Niet meer mogelijk is het op privé-bestelling drukwerk 
*ot postwaardestuk te doen frankeren. 
Polen. Briefkaart 40(60) met de beeltenis van de schrijver 
Boleslaw Prus en 40(60) ter gelegenheid van Kamermuziek
dagen 1-6 juni 1963. 
Roemenië. In „l'Entier postal" van februari en maart 
worden zeven enveloppen met diverse afbeeldingen en 
twaalf briefkaarten met diverse afbeeldingen als nieuw
tjes beschreven. 
Verenigde Staten van Amerika. In het juli/augustus num
mer van „Postal Stationery" van 1961 werd een lijst van 
alle bekende voorafgestemi)elde postwaardestukken op
genomen. Het verzamelgebied is sindsdien populair gewor
den, zodat in het nummer van november/december 1962 
een aanvullende lijst van dertig sindsdien bekend gewor
den exemplaren werd gegeven. 
In een nieuw type verscheen een briefkaart van 6 c, ade
laar, rood. Duidelijk is door de rand aangegeven dat ver-
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voer per luchtpost moet geschieden. Gemakshalve warden 
deze kaarten voorafgestempeld uitgegeven, zoals reeds 
eerder met de 4 c, Lincoln, lila, geschiedde. 
„Postal Stationery" nummer 97 vermeldt dat in 1889 een 
prijsvraag werd uitgeschreven voor een ontwerp van een 
briefkaart. Van de 170 ingezonden ontwerpen werd geen 
enkel de prijs waardig gekeurd. Het Bureau of Engraving 
and Printing deed het toen zelf en het resultaat waren de 
Grant-briefkaarten. 

AËROGRAMMEN 
Australië. 10 d. grijsviolet. Mariabeeld met Jezuskind, 
tekst: Spaans houtsnijwerk uit het begin van de zestiende 
eeuw. Kerstmis 1962. 
Oostenryic 3.40 sh bruinrood. Nu met vijf gestippelde en 
één volle lijn (in plaats van vroeger vier haarlijnen) en 
4.20 sh blauw, idem. 

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

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

Gelegenheidsstempel 
Behalve het gebruikelijke eerstedagstempel, dat bij aan

bieding op 21 maart kon worden verkregen op de semi-
officiële eerstedagcouverten met Antihonger-zegels, was op 
dezelfde datum in het Kurhaus te Scheveningen een tijdelijk 
bij postkantoor gevestigd, waar ter gelegenheid van de ope
ning van de „Freedom from Hunger Week" eveneens een 
bijzonder stempel en speciale strookjes voor aangetekende 
stukken werden gebruikt. 

Blijkbaar is dit postkantoor slechts gedurende korte tijd 
geopend geweest, want in de loop van de middag van 21 
maart was het niet meer te vinden. Gelukkig werden de 
schriftelijke verzoeken om stempelafdrukken keurig afge
werkt. 

Op 30 maart was in de Totohal te Hilversum een brie
venbus geplaatst in verband met de landelijke postzegel-
ruildag, welke daar gehouden werd ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de Hilversumse Postzegelvereniging. 
Alle in deze bus geposte stukken kregen een afdruk van het 
hierbij gereproduceerde speciale stempel. 

Gedurende de openstelling van de bloembollententoon
stelling op het landgoed „De Keukenhof" te Lisse, die op 
28 maart door de minister van Landbouw en Visserij, mr. 
V. Marijnen werd geopend, wordt een bijzonder stempel 
gebruikt, alsmede een speciaal aantekenstrookje. 

Voorfe wordt ook weer de reizende leger- en luchtmacht
tentoonstelling „Paraat" uitgerust met een tijdelijk veld
postkantoor, hetwelk de zegels op de aangeboden stukken 
met een bijzonder stemptel vernietigt en daarnaast een veld
poststempel ter datering afdrukt, terwijl aangetekende stuk
ken strookjes met Inschrift NAPO krijgen. Deze tentoon
stelling komt in: Emmeloord van 10 tot en met 15 april, 
Steenwijk van 23 tot en met 30 april, Bolsward 7 tot en met 
11 mei. Delfzijl 20 tot en met 23 mei, Oldenzaal 30 mei tot en 
met 3 juni, Emmen 11 tot en met 15 juni, Rijssen 20 tot en 
met 22 juni en Enschede 28 juni tot en met 6 juli. Op de 
nationale luchtvaartdagen, gehouden op de vliegbasis Ypen-
burg der Koninklijke Luchtmacht worden op 18 en 19 april 
brieven, gepost in een daar aanwezige brievenbus, voorzien 
van een speciaal poststempel. Er is geen tijdelijk bijkantoor 
en dus ook geen speciaal aantekenstrookje. 
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Typenraderstempels 
1.1.1963 Opgeheven: postagentschap Alkmaar-Nic. Beets-

kade. 
1.3.1963 Hulppostkantoor Warga werd poststation. 

Opgeheven: postagentschap Haarlem-Geuzenves-
perstraat (hetwelk sedert 1 januari 1963 
tijdelijk was gesloten). 

4.3.1963 Gevestigd: bij postkantoor Amsterdam-Buitenvel-
dert. 

5.3.1963 Gevestigd: postagentschap Haarlem-Muiderslot-
weg. 

11.3.1963 Opgeheven: bijpostkantoor Tilburg-Lange Nieuw
straat. 

18.3.1963 Gevestigd: postagentschap Alkmaar-Houtman^ 
straat. 

1.4.1963 Opgeheven: postagentschap Amsterdam-Marathon
weg. 

POST UIT PARIJS ^ V S 

Een beroemde Nederlander komt op een Franse postze
gel! Eind april geven de Franse posterijen een serie van 
vijf zegels uit, die gewijd is aan de Europese samenwer
king. Deze vijf zegels zullen afbeeldingen vertonen van 
beroemde personen uit de vijf landen die met Frankrijk de 
Europese Economische Gemeenschap (EEG) vormen, en wel 
voor Nederland: Hugo de Groot, voor Duitsland: Ludwig van 
Beethoven, voor België: Emile Verhaeren (dichter), voor 
Italië: Guiseppe Mazzini (patriot) en voor Luxemburg: 
Mayrisch (industrieel, die veel heeft gedaan voor de ontwik
keling van de Euroi>ese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS). 

De PHILATEC 1964 zal aanleiding zijn tot uitgifte van 
de volgende „tentoonstellingszegels": eind december 1963 
een speciale PHILATEC-zegel, begin 1964 een herinne
ringsvelletje van vier zegels en ten slotte op de tentoonstel
ling zelf een zegel, die alleen verkrijgbaar zal zijn op ver
toon van toegangskaart. Voor de valcantiegangers tegen die 
tijd een goede kans om het nuttige met het aangename te 
combineren.. . . 

Het type 25 centimes Gallische Haan is sinds kort voor 
het eerst in „taille-douce" (= gravuredruk) verschenen, 
speciaal voor de roulettes. Het bijzondere hierbij is, dat elke 
tiende zegel van deze stroken aan de gomzijde voorzien is 
van een in rood gedrukt controlenummer. Voor de speciaal
verzamelaars is dit een goed kenmerk om deze nieuwe 
druk van dit type Coq te onderscheiden van de vroegere. 

De Franse postkantoren zullen een grootscheepse ver
nieuwing ondergaan. De directie van PTT heeft een groot 
plan tot modernisering van een groot aantal kantoren, 
waarvan er vele nog van ver vóór de eerste wereldoorlog 
dateren. Meer dan vijftig gebouwen zullen geheel worden 
afgebroken en vernieuwd, meer dan zeventig kantoren zul
len een volledige modernisering ondergaan. Deze moderni
sering zal zich niet alleen bepalen tot het interieur, verlich
ting en loketten, doch zal tevens een herziening vragen van 
de gehele „service" aan het publiek, vanaf de beschikbaar
stelling van adres- en telefoonboeken, tot postale voorlich
ting in de ruimste zin des woords. Men wil de „ambtelijke 
sfeer" die in vele oude kantoortjes nog zichtbaar rond
waart, blijkbaar geheel doen verdwijnen en er nieuwe, tijds
eigene etablissementen voor in de plaats brengen. 

Het uitvoeren van zulk een project is een enorme opga
ve, die vooral een goed samenspel vraagt van de techni
sche diensten met de praktische postale behoeften. De toe
neming van de mterlokale gesprekken bij de postkantoren 
bij voorbeeld, vraagt een betere installatie van telefooncel
len, die in vele kantoren nog dateren van ruim een halve 
eeuw geleden! De snelle ontwikkeling van het internatio
nale postverkeer is menig kantoor boven het hoofd gaan 
groeien en wij zouden ervan versteld staan, indien wij kon
den üen hoe op sommige bijkantoren in de Parijse voor

steden bij voorbeeld de poststukken werden gesorteerd. . . . 
Zeker, indien we de charmante geveltjes van dit soort 

kantoren bekijken, komt er misschien wat weemoed naar 
de romantiek van de „belle époque" bij ons op, maar een 
postkantoor moet nu eenmaal een modem bedrijf willen zijn 
en geen herinnering aan de goede, oude tijd 

En als we zien, hoe het geheel gemoderniseerde kantoor 
in Parijs, op de Champs Ely sees nr. 71 met marmeren 
vloeren, geraffineerde TL-verlichting en comfortabele 
schrijfhoekjes dit postkantoor tot een trots van PTT hebben 
gemaakt, dan mag toch geconstateerd worden, dat men 
voor de service aan koning publiek wel iets over schijnt 
te hebben. 

Het Parijse kantoor no. 66 (in de Rue d'Alésia, in het 14e Arrondissement) 
waarvan geve! en interieur nog uit 1906 dateren. 

Met het gehele project van vernieuwing van de Franse 
postkantoren zal een drietal jaren gemoeid zijn. Men ver
wacht omstreeks 1965 gereed te zijn. Laten we hopen dat 
één enkel kantoortje, zoals wij hierbij afbeelden, voor de 
slopershamer gespaard mag blijven, omdat het ons als mo
nument voor die schijnbaar zo lang vervlogen tijd, toch 
nog wel een beetje aan het (filatelistische) hart l i g t . . . 
Amsterdam, D. de VRIES. 

Rubriel(-redacteur H. L. J. Weidema, 

Jan Vethstraat 9, Arnhem 

In Der Sammler Lupe nummer 4 behandelt Dr. Wilhelm 
Blank „Liechtensteins Briefmarken PtÄtik". Hij laat in dit 
artikel zien, dat het fabeltje, dat Liechtenstein, Monaco en 
San Marino bijna geheel leven van de verkoop van post
zegels, niet opgaat. De verkoop van Liechtensteinse zegels, 
als regel tien tot vijftien nieuwe zegels per jaar, is de laat
ste jaren sterk toegenomen. Bracht deze verkoop in 1960 
ruim één miljoen francs op, in 1961 werd de anderhalf mil
joen reeds overschreden en de raming voor 1963 .is niet min
der dan vier miljoen. Hiervan gaan wel de kosten af, maar 
het overschot op de PTT-begroting voor 1963 bedraagt 2,4 
miljoen francs, welk bedrag geheel door de buitenlandse ver
zamelaars van Liechtensteinse zegels bij elkaar gebracht 
wordt. Bedenkt men daarbij, dat de gehele begroting van het 
vorstendom negentien miljoen francs bedraagt, dan is dit 
PTT-overschot een achtste deel van alle inkomsten. De 
Liechtensteinse staatsruif wordt dus wel niet geheel met 
postzegels gevuld, maar toch wel voor een zodanig deel, 
dat ministers van Financiën van vele grote landen er met 
jaloerse blikken naar zullen kijken. 

In het hoofdstuk van de „Arbeitsgemeinschaft Nieder-
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land" in hetzelfde nummer, geeft Wilhelm Ostermann de 
Duitse vertalingen van de commentaren van mr. H. J. Bern-
sen en mr. W. S. da Costa op de destijds door de heer Oster-
mann gestelde vraag: „Hoe komt het, dat het stempel 
AANGETEEKEND voorkomt op een 50 cent goud van 1867". 
Deze vraag, door mij toen overgenomen uit het Westduitse 
blad, heeft derhalve tot interessante discussie geleid tot 
lering van Oud-Nederland verzamelaars in beide landen. 

„Die neue Hebriden suchen Markenentwürfe" staat in het
zelfde blad en ook in Der Sammler Dienst te lezen. Bij het 
verschijnen van deze regels is het wel te laat om nog ont
werpen in te dienen. Het is evenwel een geschikte gelegen
heid om te wijzen op dit condominium, gezamenlijk bestuurd 
door Groot-Brittannië en Frankrijk. Het is het enige land 
ter wereld, dat de goudfranc als munteenheid bezit. Deze 
goudfranc is verdeeld in honderd goudcentimes. Ik zeg dit 
hier, omdat, toen in Frankrijk enkele jaren geleden de 
„Nouveau Franc" werd ingevoerd, deze door vele verza
melaars ten onrechte als goudfranc werd betiteld. Deze 
Nouveau Franc, inmiddels al weer gedegradeerd tot gewo
ne Franc, heeft niets met de goudfranc van de Nieuwe He
briden te maken. De waarde van de echte goudfranc, die 
de PTT-administratie voornamelijk gebruikt ter verreke
ning van het internationale briefverkeer, bedraagt, als ik 
mij niet vergis, ongeveer ƒ 1,35 Nederlands courant. 

In nummer 3 van Internationale Filatelie, tegenwoordig 
orgaan van de FIPCO, vinden we weer vele artikelen voor 
de thematische verzamelaar, onder andere spoorwegen, 
kunstreis door Liechtenstein, Henri Dunant, en Nicolaus 
Copernicus. Ook de klassieke verzamelaar wordt niet ver
geten met artikelen over de Prins Luitpold-zegels van Beie
ren en over de francostemi>els van Groot-Brittannië. 

De Deutsche Zeitung für Briefmarltenliunde nummer 5 
bevat naast de vele advertenties, waarmee het blad voor 
driekwart gevuld is, vele lezenswaardige artikelen, meest 
over Duitse zegels. In de „Brief aus Wien" lezen we iets, 
dat waard is hier vermeld te worden. In een Weens post
kantoor is een loketmachine in gebruik genomen, die be
halve plaats, datum en uur, ook meteen de waarde-aandui
ding van het verschuldigde port op aangeboden brieven 
plaatst. Voor stempelverzamelaars natuurlijk zeer interes
sant, maar is dit weer niet een stap op de weg naar het 
verdwijnen van de postzegel als gebruiksartikel? Waarmee 
niet gezegd wordt, dat de postzegel zelf ook zal gaan ver
dwijnen, want waar zouden dan de postadminiistraties (zie 
bij voorbeeld hierboven Liechtenstein) dan hun miljoenen 
vandaan moeten halen? 

L'Ëcho de Ia Timbrologie van maart opent met een op 
echt Franse wijze getiteld artikel van Mare Boutinet: „D'un 
mariage de raison è un mariage d'amour". 

Het eerste huwelijk slaat op de verbintenis tussen de post
zegel en poststempel, die, postaal gezien, niet zonder el
kaar kunnen bestaan Met het liefdeshuwelijk worden ook 
gestempelde zegels bedoeld, maar dan zegels, afgestem
peld met een stempel, dat op zichzelf of in de reclameleus 
in de vlag, verband houdt met de zegel. Bij voorbeeld re
clame voor een bloemententoonstelling op een bloemenze-
gel, propaganda voor een bepaalde stad of streek op een 
landschapzegel met een afbeelding van die stad of streek. 
Hieruit blijkt weer, dat het aantal ideeën over verzamelge-
bieden onuitputtelijk is. 

De Nederlandse 5 cent zomerpostzegel van 1940 staat bo
ven een artikel in de Schweizer Briefmarken Zeitung van 
februari, waarin uitvoerig wordt verteld over leven en wer
ken van onze beroemde schilder. 

Dat men zich ook in Zwitserland niet erg gelukkig voelt 
met de emissiepolitiek van de Zwitserse PTT en de Ge-
neefse bureaus van de V.N., blijkt uit wat Gaudenz Mül
ler schrijft in zijn rubriek „Es durfte Sie interessieren". 

Hij schrijft onder andere „Hebt u er ook over nagedacht, 
dat de UNSCAT-zegels alleen voor de verzamelaars ge
maakt zijn en postaal absoluut niet nodig waren?" en „Bent 
u nog langer bereid u door de V.N.-machthebbers in Geneve 
te laten uitmelken?". Er volgt dan een oproep hem het 
antwoord op deze vragen mede te delen, dan zal hij zor
gen, dat hij deze doorgeeft. Laten we hopen, dat hij er suc
ces mee heeft. 

Het Zwitsere emissie-programma van 1963 vraagt 22.70 
Zwitserse francs van de verzamelaar. Hierbij is een volko
men overbodige Pro Aero-zegel ten gerieve van de astro
nautenverzamelaars. Weliswaar heeft Zwitserland geen 
astronauten, zo schrijft Gaudenz Müller, maar een vlucht 
over de Alpen in 1913 (ter herdenking waarvan deze zegel 
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uitgegeven wordt), had toen evenveel betekenis als een 
vlucht in de ruimte thans. 

Het Italiaanse blad II Bolletino Filatelico kan blijkbaar 
niet genoeg krijgen van raketpost, of wat daar voor moet 
door gaan. We zien in „Posta razzo" van Luigi Polo Friz 
onder andere een afbeelding van een Nederlandse 
„ruimtevaartenvelop", compleet met speciaal stempel, vig
net, handtekening e n . . . een gestempelde 4 cent-zegel. 
Het poststempel is te or)duidelijk en mijn kennis van het 
Italiaans is te gering om de gehele uitleg te kunnen begrij
pen, maar het zou interessant zijn te weten, op welk mo
ment de Nederlandse Posterijen er een stempel op gezet 
hebben. Vóór of nä de vlucht, als er tenminste een vlucht 
is geweest. 

In Oostenrijk schijnt de raketpost opgang te maken. In 
de Austria Philatelist treffen we er nogal wat over aan. 
Hier heeft een particuliere organisator zelfs kans gezien een 
hele tentoonstelling van deze „poststukken" te organiseren, 
inclusief een raketvlucht van het tentoonstellingsterrein af. 
Door de tentoonstelling in het „Europahaus" in Neumarkt 
te houden, kun je met wat Europa-motieven en slogans 
deze rommel ook nog aan Europa-verzamelaars slijten! 

Het maartnummer van de Luxemburgse Moniteur du 
CoUectionneur wijdt ook enige woorden aan de vluchten 
van de Nederlandse Ruimtevaart Stichting, vorige maand 
in onze rubriek vermeld. Onderzocht is hoe het Luxemburg
se poststempel op deze rommel („übeles Zeug" volgens 
M.d.C.) komt. Het blijkt, dat blanco enveloppen met een 
Luxemburgse zegel „voor verzameldoeleinden" ter afstem
peling aan een Luxemburgs postkantoor zijn aangeboden. 
Aan dit verzoek werd welwillend voldaan. Daarna zijn de 
enveloppen verder „versierd" en tot raketpostenveloppen 
gepromoveerd. 

Dr. De Bruijn durft met deze rommel waarschijnlijk niet 
op de Nederlandse markt te komen. Laat iedere Neder
landse verzamelaar gewaarschuwd zijn: ledere cent hieraan 
besteed, is een gulden te veel. 

Uit de Britse bladen willen we nog even de volgende ar
tikelen noemen: „The Spanish Civil War 1936-39 Interna
tional Red Cross Activities" door Ronald G. Shelley, in The 
Stamp Lover, „Spain: The §tory of the 1852 issue" door 
Jaime Meifret in Sanders Philatelic Journal en ,,Nine Con
federate Blockade Covers" door M. H. Ludington in The 
London Philatelist. 

MANNEKE / T i ^ ^ 
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Het personeelsorgaan van PTT, Bedrijfsbanden, heeft, even
als vorig jaar, een 1 aprilstunt gehad. Toen waren het nieuwe 
uniformen voor het personeel van hoog tot laag, nu een 
gigantisch postmonument van vijftien meter hoogte op de 
Blinkert bij Haarlem, voorstellende de grondlegger van het 
vaderlandse postwezen, de Hollandse edelman Witte van 
Haamstede („Manneke Pos", volgens de beeldhouwer), die de 
historische woorden gesproken zou hebben „Voorwaarts man
nen, hier is uw post!" 

Het verhaal beslaat tien bladzijden, met foto's, verslagen 
van commissies, levensbericht van de legator, interviews 
met esthetisch adviseur Chr. N. de Moor, hoofddirecteur 
Posterijen L. Th. Hoolboom, postfanfares, postduiven, het 
hierbij afgebeelde poststempel, uitknipbon voor een monu-
ment-in-het-klein, lijst van genodigden bij de onthulling op 
8 april en een laatste nieuws met de mededeling dat de 
plechtigheid een week is vervroegd. . . . 
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Redacteur J. Th. A. Friesen, 

Händelstraat 73 II  Hengelo  Tel. 7377 

EUROPA 
ALBANIË 

282'63. Ruimtevlucht van Vostok III en IV. 
2/4. 7/4 en 20 1. Getand en ongetand; ook blokjes ge
tand en ongetand. 

BULGARIJE 
53'63 Eeuwfeest geboorte Aïeko Konstantinoff. 

5 s. groen, rood en zwart. Portret van deze Bulgaarse 
dichter. Aanhangend een vignet met tekening 
van een van de helden uit de boeken van Kon
stantinoff. 

53'63. Russisch automatisch ruimteschip Mars. 
5 s. violet, lichtblauw, rose en zwart. Planeet en 

ruimteschip Mars. 
13 s. geelblauw, rose, geel en zwart. Start van ruimte

schip in verschillende etappen naar Mars. 
202'63. Nieuwe gebruikszegels, klein formaat. 

I s. wijnrood. Staatswapen. ' 
I s. lichtbruin. Universiteit van Sofia. 
I s. donkergroen. Herstellingsoord ,,Hissarja". 
I s. blauw. Parachutisme. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
264'63. Vervolg serie ,, OudBerlijn". 

15 pf. donkerblauw, blauwgrijs. Maurerstraat om
streeks 1780. 

w^^^wvwviw^nraww 
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DUITSLAND (OOST) 
262'63. Voorjaarsbeurs in Leipzig, gebouwen. 

10 pf. groen en zwart. Bartheis Hof, 17481872. 
20 pf. rood en zwart. Hoofdingang van nieuw raadhuis. 
25 pf. blauw en zwart. Klokketoren van flatgebouw 

aan Karl Marxplein. 
i23'63 Blokje ,,Chemie voor vrede en socialisme" 

50 pf. blauw en grijs. Laborante bij instrumenten. 
70 pf. grijs en blauw. Destillatie kolom uit petro

chemische industrie. 
Beide zegels ongetand op een velletje speciaal 
papier, met boven en onderschrift. 

FRANKRIJK 
274'63. Beroemde mannen uit E.E.G.landen. 

20 c. Ludwig van Beethoven, musicus. 
20 c. Emile Verhaeren, België, dichter. 

20 c. Mazzini, Italië, vrijheidsstrijder. 
20 c. Mayrisch, Luxemburg, industrieel. 
30 c. Hugo de Groot, Nederland, rechtsgeleerde. 

2^2 

I sh. 

GROOTBRITTANNIË 
3  '63. Antihongeractie. 
d. zalmkleur en rood. Twee volwassenen met kind, 

drie korenaren en portret Koningin 
3 d. geel en bruin. Drie kinderen met wereld

bol en korenaren, plus portret. 
'63. Eeuwfeest Parijse Postconferentie. 
Zegel in stijl van midden negentiende eeuw, 
letters, enveloppen enzovoort. 

165'63. Week voor de natuur en wildbescherming. 
3 d. bruin, geel en groen. Bloemen en bij en portret 

Koningin. 

75
d. 

4 ^ d. zwart, bruin, blauw, zalm en geel. Cirote ver
scheidenheid van Britse flora en fauna. 

3i5'63. Negende Internationale Reddingboot 
Conferentie. 

zYi d. rood, blauw en zwart op witte ondergrond. 
Helikopter redt drenkeling uit reddingboot. 

4 d. zwart, brum, geel, blauw en rood. Zeilredding
boot. 

r sh. 6 d. blauw, bruin en geel. Drie redders, portret 
Koningin. 

ITALIË 
i23'63. Eeuwfeest geboorte Gabriel d'Annunzio. 

30 1. groen. Portret van deze dichter {18631938). 
213'63. Antihongeractie. 

30 1. rood en bruin. Fragment beeldengroep: ,,De 
Zaaier". 

MONDJALF r 

70 1. blauw en bruin. Fragment beeldengroep: ,,De 
Maaier". 

LUXEMBURG 
i34*63. Tien jaar Europese scholen. 

sYi f. diepgroen, grijs en roodbruin. E op schoolbord 
en voorgevels van de vijf verschillende Europese 
scholen. 

: Sr îOiAe £tROPAtAE 

LUXEMBOURG 

ï34'63 Melusina postzegeltentoonstelling ter ge
legenheid van duizendjarig bestaan stad Luxemburg. 
I,— f. Tiende eeuw, donkerblauw. Rotsen met forti

ficaties van graaf Siegfried, stichter der stad. 
I,— f. Elfde eeuw, donkergrijs, geel, bruin en blauw. 

De drie torens, onderdeel van tweede omwal
ling der stad. 

1,50 f. Twaalfde eeuw, roodbruin. Munsterabdij naar 
tekening van Prieur Bertels. 

1,50 f. Dertiende eeuw, bruin, chamois, oker en 
groen. Grootzegel van de stad. 
Veertiende eeuw, groen. Torens uit de muur 
van Wenceslas. 

2,50 f. Vijftiende eeuw) zwart, geel, rood en blauw. 
Standbeeld van de ,,Zwarte Maagd" in St. 
Jean de Grund. 
Vijftiende eeuw, roodbruin, Groothertogelijk 
paleis. 

2,50 f. 

3  f

t 
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5 , 

5  f . 

I I , 

3,— f. Zeventiende eeuw, donkergrijs, geel, blauw 
en groen. Citadel van St. Esprit, gebouwd 
door Vauban. 
Achttiende eeuw, violet. ,,Pont du Chateau", 
verbinding tussen boven en benedenstad. 
Negentiende eeuw, donkergrijs, geel, blauw 
en groen. Stadhuis, gebouwd door Justin 
Rémont. 
Twintigste eeuw, lichtblauw. Verschillende 
bouwwerken ter ere van het tiende eeuwfeest. 

Serie wordt alleen verkocht samen met toegangs
bewijs voor de postzegeltentoonstelling, alleen geduren
de de week van de tentoonstelling. 

NOORWEGEN 
213 '63. Antihongeractie. 

25 ö geelbruin en 35 ö groen. Boot beladen met koren
schoven . 

50 ö rood en 90 ö blauw. Tafel, overladen met levens
middelen. 

POLEN 
253'63.Vijftien jaar Poolse kennelclub. 

20 g. zwart en roodbruin. Cocker spaniel. 
30 g. grijs, zwart en rood. Poolse schaaphond. 
40 g. oker, bruin en zwart. Boxer. 
50 g. rood, bruin en zwart. Airedale terriër. 
60 g. grijs, blauwgroen en bruin. Franse bulldog. 
I,— z. grijs en zwart. Poedel. 
2,50 z. geel, bruin en zwart. Poolse jachthond. 
3,40 z. grijs, bruin en rood. Berghond uit Podhal. 
6,50 z. grijs, bruin'en zwart. Dog. 

5 4 '63. Ontwikkeling zeilscheepvaart. 
5 g 

30 g 
40 g 
60 g 

oker en zwart. Egyptisch zeeschip uit vijftien
de eeuw voor Christus. 
donkergrijs en zwart. Phoenicisch handelsschip 
uit vijftiende eeuw voor Christus, 
violet en zwart. Grieks galeischip uit vijfde 
eeuw voor Christus. 
geelbruin en zwart. Handelsschip uit derde 
eeuw. 
groen en zwart. Vikingschip uit negende eeuw. 
Koggeschip van Friese oorsprong uit veertiende 
eeuw. 

\)<.A ' 

I,— z. Handelsschip uit zestiende eeuw. 
1,15 z. ,,Caraca" schip uit Middellandse zee, vijftien

de eeuw. 

PORTUGAL 
21 3'63. Antihongeractie. 
Gemelde zegels in maartnummer hebben gestileerde 

afbeelding van drie korenaren op standaard. 

SAN MARINO 
283'63. Serie met reprodukties van schilderijen 

van Rafael. Waarden 30, 70, 100 en 200 1. Verdere ge
gevens niet ontvangen. 

SOVJETUNIE 
g2'63. Veertig jaar luchtvaartmaatschappij Aero

f lot. 
10 k. rood en zwart. Kaart SovjetUnje en vliegtuig. 
12 k. oker, blauw en zwart. Wereldbol en embleem 

Aeroflot. 
16 k. rood, blauw en zwart. Wereldkaart en vliegtuig. 

162'63. Vijfenveertig jaar Sovjetrussisch leger; 
oorlogshelden. 
4 k. groenen blauwgroen. Portret M. N.JToechatsjevky 

en deel stafkaart. 
232'63. Vervolg serie van 162. 

4 k. roodbruin en zwart. Portret U.M. Avetoesjan 
aanvallende soldaat en ordeteken. 
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4 k. blauw en donkerbruin. Portret A. M. Matrosov 
en soldaat in winterkleding. 

4 k. oudrose en zwart. Portret J. V. Panviliv en sol
daten die tanks aanvallen. 

4 k. rood en blauw. Y. F. Fabriscioes met stafoffi
cieren. 

SPANJE 
243'63. Serie ,,Dag van de Postzegel". Schilde

rijen van José de Ribera. 
25 c. violet en goud. Archimedes. 
40 c. magenta en goud. Kudde van Jakob. 
70 c. groen en goud. Triomf van )akob. 
80 c. groen en goud. St. Christoffel. 
i^— p, paarsbruinengoud. Portretvandekunstenaar, 
1,50 p. blauwgroen en goud. St. Andreas. 
2,50 p.rood en goud. Johannes de Doper in de 

woestijn. 
3^— p. blauw en goud. St. Onofre. 
5,— p. olijfgroen en goud. St. Petrus. 

10,— p. roodviolet en goud. De onbevlekte ontvan
genis. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
252  '63. Vijftiende verjaardag omwenteling en 

vijfde vakbondscongres. 
30 h. blauw en rood. Fabriek met ster en palmenkrans. 
60 h. zwart en rood. Zon, driehoek en kampvuur. 
60 h. donkerbruin en rood. Staalfabriek, grafiek en 

rode ster. 

VATICAAN 
21 3  '63  Antihongeractie. 

15, 40, 100 en 200 1. Afbeeldingen van schilderijen: 
Vermenigvuldiging van brood en vis, door Murillo, en 
Wonderbare visvangst van Rafael. 

2 WEDEN 
21 "3 ■ '63. Antihongeractie. 

35 ó. zalmkleur (dne tandingen) en 50 o violet. Com
positie van handen en drie korenaren. 

ZWITSERLAND 
213 '63. Propagandazegels. 

5 r. blauwgrijs, donkerrood en bruin. Padvinder met 
vlag en jaartallen. 

10 r. donkergroen, grijs en rood. Clubteken van de 
Zwitserse Alpenclub. 

20 r. rood, bruin en grijsgroen. Viaduct in Lótsche
bergbahn. 

30 r. groen, geelbruin en geel. Drie aren. 
50 r. blauw, zilver en rood. Jubileumvignet van Rode 

Kruis en wereldbol. 
50 r. ultramarijn, grijs, rood en groengeel. Postkoets 

voor hoofdpostkantoor in Parijs in 1863. 
Ook blokje met vier zegels ter gelegenheid va*i het 

honderdjarig bestaan van Rode Kruis; iets gewijzigde 
uitvoering van eerder genoemde zegel. Verkoopsprijs 
3 — fr. 

BUITEN EUROPA 
ARGENTINIË 

i63'63. Vijf en zeventig jaar industriële unie. 
4 p . Drie in elkaar grijpende tandwielen; in een ervan 

het embleem van de unie. 
163'63. Eeuwfeest nationaal college in Buenos 

Aires. 
4 p. Front van dit college. 

BIRMA 
23*63. Eerste verjaardag nieuwe regering. 

15 p. Map van het land en vlag. 

CEYLON 
213 '63. Antihongeractie. 

5 en 25 c. Vaas met gestileerde agrarische Produkten en 
F. A . 0 . embleem. 

282'63. Vijfentwintig jaar luchtmacht. 
25 c. Eendekker uit 1938 en straalvliegtuig. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
21 3 '63. Antihongeractie. 

10,— f. Tractor en vrouw bij het oogsten, vliegtuig 
en parachutes en drie korenaren, F. A .O. 
embleem. 

293'63. Twintigste dag van de jeugd. 
0,80 en 3,20 I . Jonge man en vrouw met brandende 

toorts tegen achtergrond van monument ter 
ere van martelaren in Hoeang Hoea Kang 
(gedeelte van Kanton). 

14'63. Eerste verjaardag AziatischOceanische 
Postunie. 
0,80 $. Vlucht zwaluwen. 
2,00 $. Zeemeeuwen boven open zee. 
6,00 ?. Heilige kraanvogel vliegt boven denneboom. 

CONGO (LEOPOLDSTAD) 
Einde maart '63. Antihongeractie. 
5 plus 2, 9 plus 4,12 plus 6 en 20 plus 10 f. Inlanders 

met korven op het hoofd, tractor en drie aren. 

DAHOMEY 
II4 '63. Sportwedstrijden in Dakar van 11 21 april. 

0,50 f. Twee boksers in ring. 
I,— f. Voetballers. 
2,— f. Twee hardlopers. 
5,— f. Gelijk aan 2 f. 

15.— f Gelijk aan 0,50 f. 
20,— f. V^oetballers en keeper bij goal. 

Strafportzegels 
I , 2, 5, 10 en 20f. Panter die man ter aardewerpt. 

EGYPTE 
202'63. Nieuwe gebruikszegel. 

4 m. Glazen lamp uit veertiende eeuw. 
i43'63. Geboorte van de Yemenitische Arabische 

republiek. 
10 m. Brandende toorts, gebroken ketting en vlag van 

Yemen. 
i83'63. Nieuw zeestation in Alexandrië, 

20 m. luchtpost. Gebouw en vliegtuig. 
183'63. Opening internationaal vliegveld in Cairo. 

30 m. luchtpost. Vliegveld en gebouwen en vliegtuig. 
183'63, Ingebruikneming spoorstation in Luxor. 

40 m. luchtpost. Gebouw en emplacement en vliegtuig. 
213'63, Antihongeractie. 

5 m. Koe tussen emblemen V.N. en F. A .O. 
10 m. Koren en maïs tussen de emblemen. 

35 m. Koren en mals tussen de emblemen in andere 
opstelling. 

203'63. Eenenvijftigste tenniskampioenschappen. 
10 m. Wereldbol en tennisspeler met racket. 

FILIPPIJNEN 
243'63. Nieuwe gebruikszegel. 

10 s. Portret van Father José Burgos, 
Bovendien dezelfde zegel als dienstzegel met opdruk 

G.0. 

FRANSE GEMEENSCHAP 
213 '63. Antihongeractie. 
Gelijk ontwerp voor de volgende landen: wereldbol 

met kaart Afrika en drie aren. 
Ca meroen: 18 plus 5 en 25 plus 5 f. 
Centraalafrikaanse Republiek: 25 plus 5 f. 
Congo (Brazzaville): 25 plus 5 f, 
Ivoorkust: 25 plus 5 f. 
Dahomey: 25 plus 5 f. 
Gabon: 25 plus 5 f. 
Opper Volta: 25 plus 5 f. 
Madagascar (Malagasie): 25 plus 5 f. 
Mauretanië: 25 plus 5 f. 
Niger: 25 plus 5 f. 
Senegal: 25 plus 5 f. 
Tsjaad: 25 plus 5 f. 

FRANSE KOLONIËN 
213'63. Antihongeractie. 

Comoren: 20 f. Wereldbol en handen die drie aren be
schermen . 
Nieuw Caledonie: 17 f. afbeelding gelijk aan Comoren. 

GABON 
184 '63. Luchtpostzegel. 

100 f. Overdruk van L. P. Yvert no. i (Schweitzer). 

INDIA 
21 3 '63. Antihongeractie. 

15 np. Afbeelding niet ontvangen. 

INDONESIË 
i23'63. Serie ter gelegenheid van de Pacific Area 

Travel Association (PATA): 
Rp I,— groenzwar.. 
Rp 1,50 olijfzwart. 
Rp 3,— bruinzwart. 
Rp 6,— oranjezwart. 

213'63. Antihongerserie: 
Rp I,— blauwgeel. 
Rp 1,50 groenblauw. 
Rp 3,— roodgeel. 
Rp 6,— bruingeelzwart. 

(Opgave J. A. Uylen). 

JAPAN 
13'63 Nationale park van Hakoesan. 

5 y. Berglandschap, 
10 y. Hakoesan bergketen gezien vanuit Shiramine. 

KENYA, UGANDA, TANGANYIKA 
21 3 '63. Antihongeractie. 

30 c. Inlander met landbouwprodukten in hand. 
50 c. Landbewerking met tractor en embleem. 

LAOS 
213'63. Antihongeractie. 

1 k. Visser met werpnet. 
4 k. Dorsen van rijst. 
5 k. Uitplanten van rijst. 
9 k. Oogst van rijst. 

LIBERIA 
213'63. Antihongeractie. 

5 c. Lepel, bord en F.A.O.embleem. 
25 c. luchtpost. Wereldbol en embleem. 
50 c. luchtpost. Emblemen F.A.0. en V.N. 

LIBIË 
282'63. Tweede internationale tentoonstelling in 

Tripolis. 
15, 30 en 50 m. Afrikaanse kust, gezien vanuit Middel
landse Zee, met boog als symbool van Libië, poort van 
Afrika. 

MADAGASCAR 
i84'63. Luchtpostzegel: commerciële vliegdienst 

van Madagascar. 
500 f. Vliegtuig in de lucht en embleem. 

MALAYA 
213'63. Antihongeractie. 

25, 30 en 50 c. Visser en landbouwer in hun werk e& 
embleem. 

MAROKKO 
33'63. Driehonderd jaar stad Meknès. 

0.20 d Portret, van koning Moulay Ismail. 

MEXICO 
i42'63. Tweede zitting Latijnsamerikaanse ver* 

eniging voor vrije handel. 
80 c. Veelhoekig lichaam en embleem. 

NIGER 
ii4*63. Spelen van Dakar. 

15 f. Zwemmen. 
25 f. Hardlopen. 
45 f. Volleybal. 

OPPER VOLTA 
233'63. Derde werelddag voor de meteorologie. 

70 f. Meteorologische kaart en V.N.embleem. 
294 '63. Bloemenserie. 

15 f. Hippeastrum Equestre. 
30 i . Quisqualis Indica. 
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40 f. Nymphea Lotus. 
50 f. Plumeria Alba. 

II4 '63. Vriendschapsspelen. 
gebruikszcgels (zie 

REPUMXIUC n 
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20 f. Basketball. 
25 f. Discuswerpen. 
50 f. Judo. 

PAKISTAN 
i33'63' Nationale paarden en veetentoonstelling. 

13 ps. Verschillende soorten inlands vee. 
21 3 '63. Antihongeractie. 

13 p . Tarwearen met tractor en F.A.O.embleem. 
50 p . Handen nemen rijst uit hoop en drie aren. 

233'63. Tweede internationale pos tzege Hen toon
stelling. Waardew ijzig ing van 2 a. in 13 p. en opdruk: 
,,International Dacca Stamp Exhibition 1963". Dit 
alles op zegel met kaart Pakistan. 

PANAMA (REPUBLIEK) 
21 3  '63. Antihongeractie. 

0,10 en o. isb. F.A.O.embleem. 
Maart1963. Toeslagzegels voor sociale doeleinden. 

Overdruk van zegels John Glenn: 0,05 wordt 0,05 plus 
0,05 b, 0,10 wordt 0,10 plus o,iob en 0,31 wordt 0,31 
plus 0,15 b. 

PARAGUAY 
i62'63. Oude Olympische Spelen. 

15 c. Portret Baron de Coubertin en Olympische toorts. 
Athene 1896. 

25 c. Dito en Parijs 1900. 
30 c. Dito en St. Louis 1904. 
40 c. Dito en Londen 1908. 
50 c. Dito en Stockholm 1912. 

Luchtpost: 
12,45 S Olympische toorts en embleem. 1916, had 

Berlijn moeten zijn. 
18,15 g. Dito en Antwerpen 1920. 
36.— g Dito en Parijs 1924. 

Alle zegels getand en ongetand en hoogste waarde ook 
in blokje. 

PERU 
Laatste waarden gewijzigde 

februarinummer). 
2,— en 10,— Afbeeldingen niet ontvangen. 

RUANDA 
21 3'63. Antihongeractie. 

20 en 50 fr. Opdruk in zilverkleurige verf op zegels van 
gebied RuandaUrundi, Yvert 261A en B. Opdruk 
,,République Rwandaise, Contre la faim*'. 

2i3'63. Nieuwe gebruikszegels. 
Opdrukken op zegels van gebied Ruanda Urundi in 

verschillende kleuren, alle bloemenzegels. 
25 c. Gelijk aan Yvert 180. 
40 c. Gelijk aan Yvert 181. 
60 c. Gelijk aan Yvert 183. 

1,25 f. Gelijk aan Yvert 186. 
1,50 f. Gelijk aan Yvert 187. 
2,— f. Gelijk aan Yvert 187, waarde gewijzigd. 
4,— f. Gelijk aan Yvert 187, waarde gewijzigd. 
5,— f. Gelijk aan Yvert 191. 
7,— f. Gelijk aan Yvert 192. 

10,—• f. Gelijk aan Yvert 194. 

SAINT PIERRE ET MIQUELON 
Gebruikszegels, vogelserie. 

0,50 f. Somateria MoUissima. 
I,— f. Lagopus mutus welchi. 
2,— f. Charadrius Hiaticula. 
6,— f. Anas discors. 

'i^} 

SENEGAL 
11 4  '63. Vriendschapsspelen. 

10 f. Twee boksers. 
15 f. Zwemmer in duiksprong. 
20 f. Hoogspringer boven stok. 
25 f. Voetballer met bal. 
30 f. Twee basketballers met bal. 
85 f. Hardloper. 

SIERRA LEONE 
213 '63. Antihongeractie. 

3 d. Landbouwwerktuigen en silo's plus embleem. 
1 sh. 3 d. Inlandse vrouw bezig met landbouwwerk en 
embleem. 

TRISTAN DA CUNHA 
i24'63. Nieuwe vestiging van bewoners. 
Overdruk: ,»Tristan da Cunha/Resettlement/1963** 

op volgende zegels van St. Helena: Yvert 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 147, 148. 149. 150, 151, 152 en 153. 
(Zegels uit de laatste gebruiksserie). 

TUNESIË 
172'63. Derde internationale cross country kam

piofflischappen. 
30 m. Afbeelding nog niet ontvangen. 

21 3 '63. Antihongeractie. 
20 m. Globe met kaart Afrika naar voren, waarboven 

duif met korenaar in bek en drie aren. 
40 m. Gestileerde magere menselijke figuur die eet 

en drie aren.. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
64'63. Derde eeuwfeest ,.Carolina Charter'*. 

5 c. Oud perkament met ,,Carolina Charteri663i963' 
en ganzeveer. 

io2'63. 
Th am. 
6 en 12 xu 

VIETNAM (NOORD) 
Vijftigste verjaardag dood Hoang Hoa 

25 
12 xu 

12 xu. 
143 

2'63 

Portret van deze opstandeling tegen het 
Franse gezag (18871913). 
Derde gedeelte serie eerste vijfjarenplan. 

Grote groep mannen en vrouwen op landbouw
grond . 
Chemische fabriek, 
'63. Tachtigste verjaardag dood Karl Marx. 

3 en 12 xu. Portret van deze hervormer. 

VIETNAM (ZUID) 
i3*63 Serie ter ere van MêLinhplein. 

0,50, I ,■—, 3,— en 8,— d. Drie soorten Vietnamese 
vrouwen voor standbeeld gezusters Troeng, op MêLinh
plein. 

213 '63. Antihongeractie. 
J4, I , 3 en 5 d. Land bouwvoortbrengselen en boeren
meisje. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustra
ties danken wij, naast de diverse postadministraties, 
de heren W. J . Caspers in Tripoli, Pater Syprianus in 
Rome, Carlos Lenze in Madrid 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 verhogen, houden 
wij ons van harte aanbevolen. 

Fllafelistisch allerlei 
Geen Einsteinpostzegel. De Westduitse posterije i hebben 

de plannen voor de uitgifte van een speciale zegel ter ere 
van Albert Einstein laten varen, omdat de executeurs
testamentair van de vermaarde Joodse geleerde hiertegen 
bezwaar hebben gemaakt. 

Op welke gronden bezwaar werd gemaakt tegen Einsteins 
beeltenis op een postzegel, werd niet vermeld. De Westduitse 
posterijen betreuren deze gang van zaken omdat de uiterst
rechtse „Soldatenzeitung" scherpe kritiek had geleverd op 
de uitgifte van een Einsteinzegel. Het blad beweerde dat 
Einstein tijdens de oorlog voorstander was geweest van het 
gebruik van kernbommen tegen Duitsland. 

Er zal in plaats van deze zegel een nieuwe zegel van drie 
mark verschijnen met een portret van de Joodse componist 
Jacques Offenbach. 

Hoofdloos. In GrootBrittannië, waar een postzegel niet 
denkbaar is zonder het hoofd van de regerende vorst of 
vorstin, is een misdruk ontdekt van de 3 pennyw'aarde van 
de serie die is uitgegeven ter gelegenheid van het Natio
nale Produktiviteits Jaar (NPY). Een Londense zaken
man kocht 76 van deze foutdrukken langs de normale weg 
aan het loket van een postkantoor. Hij verkocht ze onmid
dellijk aan de handelaar Stanley Gibbons, die ze op de na
tionale postzegeltentoonstelling Stampex doorverkocht voor 

£ 85,— (ƒ 850,—) per stuk. Op de plaats waar het hoofd 
van Elizabeth II op de zegel behoort te staan, bevindt zich 
een ovale witte ruimte, waarin dus ook de blauwige achter
grond van het portret ontbreekt. 

Zweedse postzegels 
In een serie van een uitgave voor handelsfirma's door 

Gadelius & Co A.G. te Stockholm (Eriksberggatan 1 A) 
verscheen een nummer „Sweden Illustrated", waarin naast 
verschillende industrieën, handelsfirma's, scheepvaart, 
bankwezen, staalindustrie, mijnwezen, enzovoort zestien pa
gina's voorkomen als postzegelalbum. Dit biedt ruimte voor 
alle van 1855 tot en met 1962 verschenen zegels, waarbij in 
vier talen (Engels, Frans, Duits en Spaans) waarde, kleur 
van zegel en eventueel papier, tanding, watermerk, enzo
voort zijn aangegeven. In zwarte druk zijn voor alle soorten 
zegels op drie pagina's modellen opgenomen. De kleurrijke 
omslag geeft een fraai beeld van de zegels. In de Engelse 
taal zijn op vier bladzijden nummersgewijs bijzonderheden 
opgenomen. 
's-Gravenhage, M. D. VALKIS 

Standaardmaten 
De Westduitse posterijen zullen met ingang van 1 januari 

1965 standaardmaten invoeren voor briefpost. De lengtema
ten zijn vastgesteld op 14 tot 23,5 centimeter en de breedte
maten op 9 tot 12 centimeter. Voor brieven met afwijken
de afmetingen zal extra porto moeten worden betaald. 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

Kort verslag van de regionale vergadering 
op 16 maart 1963 te Assen 

Op deze regionale vergadering waren afgevaardigden 
aanwezig van de uitgenodigde verenigingen uit Appinge-
dam, Assen, Coevorden, Delfzijl, Drachten, Groningen, 
Hoogezand en Veendam, te zamen 24 vertegenwoordigers. 

Er wordt een summiere toelichting op het doel van de 
regionale vergadering gegeven, alsmede van de Bondsac
tiviteiten. Aangegeven wordt op welke wijze de verenigin
gen kunnen profiteren van de Bondsinformatiedienst, haar 
leden van de Bondsbibliotheek, van het Bondsdocumenta
tiecentrum en van de Bondskeuringsdienst; ook het N.F.C, 
en het jeugdwerk passeren de revue. 

Uit de toekomstvisie moet uiteindelijk een omlijnd plan 
ontstaan, naar welks verwezenlijking op lange termijn moet 
kunnen worden gestreefd; de mankracht en de financiën 
zijn daarbij niet te verwaarlozen factoren. 

De noordelijke provinciën achten de bezetting van één 
bestuursplaats in het Bondsbestuur door een representant 
uit het noorden van algemeen filatelistisch en Bondsbelang. 

Het tentoonstellingswezen staat ook hier in de belangstel
ling. De Philatelisten Vereniging „Groningen" is van plan 
zich kandidaat te stellen voor het organiseren van een na
tionale tentoonstelling en de Bondsdagen in 1965 ter gele
genheid van haar vijftigjarig bestaan. 

Tegen het verzamelen van ongewenste uitgiften helpt 
geen verbodsbepaling, wel voorlichting, waardoor de ver
zamelaars wijzer worden, ook de ongeorganiseerden, die 
in massa's de nieuwtjes kopen zonder onderscheid te kun
nen maken. Voorlichting via de televisie wordt gewenst 
geacht. 

De grootte der toeslagen op de zomer- en kinderpostze
gels werken remmend op de verkoop voor normaal ge
bruik. Er wordt een suggestie gedaan voor de uitgifte van 
een gelegenheidszegel te gebruiken voor feestelijk druk
werk. 

Het noorden wil trachten door samenwerking te komen tot 
de organisatie van internationale ruildagen. 

Bij de rondvraag komt een tiental zaken aan de orde. 
Men vraagt zich af welk gebied de aërofilatelie omvat; of 
daar ook luchtpostzegels onder ressorteren. In het noorden 
is een groeiende belangstelling voor poststempels en post
stukken; de vraag is gerezen of de tijd niet rijp is voor 
een catalogus op dit terrein. 

De televisievoordrachten van de heer Kiggen worden uit
voerig besproken; het door de N.C.R.V. ten opzichte van 
de Bond gevoerde beleid wordt weinig elegant gevonden. 

De Postzegelvereniging „Drachten" vraagt medewerking 
van de Bond voor de openstelling van een filatelistenloket 
ter plaatse. De verzekering van het rondzendverkeer wordt 
besproken onder verwijzing naar het in het Maandblad ge

publiceerde artikel van de heer Kielman. Gewaarschuwd 
wordt tegen het gebruik van cellotape in postzegelverza- , 
melingen. Ten slotte worden inlichtingen gegeven over het 
stemrecht op en de vergoeding van reiskosten naar de Alge
mene Vergadering. 

Omstreeks 17.30 uur sluit de voorzitter de vergadering 
met een woord van dank en met een opwekking om naar 
de Bondsdagen in Breda te komen. 
Eindhoven, 18-3-1963 De tweede secretaris, 

J. J. JONKER 
Bondsbibliotheek 

Voor openstelling enzovoort en voor verkoop Bondsuitga
ven zie het februarinummer. 

In de lijst van Bondsuitgaven is een fout geslopen. De 
prijs van de Bondstandmgmeter moet zijn: per stuk ƒ0,15, 
per 50 stuks ƒ 6,—, per 100 stuks ƒ 10,—, per 250 stuks 
ƒ 20,—. 

Derde aanwinstenlijst op de catalogus 1962: 
2.5 Neuer Ganzsachenkatalog, 4e, 5e, 6e Liefrung, Deutsch

land. 1959. 
Idem, 7e Liefrung, Estland, Finland, Frankreich, 1962. 

3.2 Guy Mayence, l'Année Géophysique aux Poles Terres-
tres. 1962 
Paul& Brabant, Astronomie et Philatelie. 1962. 
G. W Schenk, Bergbaumotive auf Briefmarken. 1962. 
J. Kiggen, Telecommunications on Stamps. 1962. 

4.1/4.2 Muller. U N.-Europa Spezial Katalog 2e Auflage. 1962 
7 6 Roel H. Houwink, Franzosisch Ozeanien 1927-1962 (Heft 

7 Schriftenreihe Neues Handbuch). 1962. 
8.1 Dr. Bertram Adams, 50 Jahre Liechtensteinische Post-

Wertzeichen 1962. 
8.3 Schweizerische Luftpostkatalog. 1962. 
9.1 Wilhelm Eisenbeisz, Bayerische Post- und Briefkunde. 

1962. 
9.5 Sieger. Deutscher Ersttagbriefkatalog, 5e Auflage. 1961. 
9.8 Hans Andersen, Die Briefmarken von Nord-Schleswig 

(Heft 8 Schriftenreihe Neues Handbuch). 1962. 
11.6 Malaya (Heft 10 idem). 1962. 
13.5 Lourenzo Marques (Heft 9 idem). 1962. 

Madeira (Heft 11, idem). 1963. 
14.2 Sieger, österreichischer Flugpostkatalog. 1961. 
15 2 Timbres-poste Sovjetiques 1958 
16.7 Benco Israel Catalogus 1960. 
Arnhem, De Beheerder, 

H. L. J. WEIDEMA. 
Bondsnieuws 

Nieuw adres van de administrateur van de Bondskeurings
commissie: 
A. van der Ruyt, Hoge Kade 46, Hendrik Ido Ambacht. 

MEDEDELING 
1 Voor 1963 zijn de volgende data vastgesteld 1 
1 waarop de kopij voor het Verenigingsnieuws 1 
1 in het bezit dient te ziin van de administrateur 1 
1 wil opname 
1 zekerd zijn 

mei 
1 ]uni 

julx 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 

in het 

— I I 
— 23 
— 20 
— i 8 
— 22 
— ig 
— 24 
— 21 

eerstvolgende nummer ver- | 

april 
mei 1 
juni 1 
juli 1 
augustus 1 
september 1 
oktober 1 
november. 1 

N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G VAN POST
Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Sect • D H u i t m g , Arn
hemseweg 249, Apeldoorn , T e l . (06760) 1 53 26 Leden
adminis t ra t ie J . G T h . W i n d , Celebesstraat 33 , Vlaar-
d m g e n . Tel (01898) 34 26 
2 . 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , . B R E D A ' ' . Secr se 
Mevr. A. Cramerus-van den Wildenberg , Wethouder 
Romboutss t raa t 62 , B r e d a . 

Nieuwe leden 291 K B v . Buren (NOR E U R ) ; 60 
Dr Th A V Dijck (NOR E U R ) ; 82 J K Rie td i jk , 
61 A Roeien (NOR E U R ) ; 81 T A. Schrauwen ( N O R ) , 
9 3 B M Schreude r ,Me l sb roeks t r aa t75 ,T i lbu rg (EUR) 

Kandidaat-leden. C G P J A a r t s , Korte Brug
s t raa t 99 ,■ Leur ; C A van der Hors t , J W Frisolaan 
32A; A P J . M L u y t e n , Mgr Leytens t raa t 8 0 , 
B Lemm Taxandr i a l aan 2 3 , G M B Rikker t Swam
merdamst raa t 2 0 , Mevr G M \ erhagen Groot Doorn
bos 1 3 , J G VoUewens, Poolseweg' i s o , allen Breda ; 
M. A. van Groesen, Bakelgeer ts t raa t 8, Boxmeer , 
Mevr A. Bransdorfer, J a n v Rijswijcklaan i 6 8  A , 
Mevr J van Hoydonck, Sta t i e s t raa t 19 , Mevr L 
P a l m a n s , Walviss t raa t 3 1 ; Me] I P e n h a , Grote Beer
s t r aa t 67; al len te Antwerpen 

Bedankt 554 T W van Oo'ï terhout, Breda 
Overleden F A D M Vos de Cock, Ti lburg 
Verloting voor bui tenleden m de eerste viermaan 

dehjkse verlot ing in 1963 vielen de prijzen ten deel aan 
de volgende nrs • 20, 28, 38, 44, 118, 127, 1 3 ^ ' ^78, 
217, 22g, 234, 236, 317, 328, 366, 409. 454. 501 , 517, 
563 , 593, 660, 691 en 694 De prijzen zijn reeds aan 
deze leden toegezonden 

Ledenvergadering maandag 22 apr i l 1963 te 20 uur 
in de Graanbeurs . 

Jeugdbij eenkomst zondag 5 mei '63 te 10,30 uur in 
de Graanbeur s . 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS , , H O L L A N D l A ' ' Secr A D Aeijelts, 
Tolakkerweg 82, Hollandsche Rading Tel (02957) 489 

Ledenvergadering vrijdag 26 apri l 1963 te 20,15 uur 
in hotel , ,Krasnapolsk \ " , W arnioesst raat , Amster
damC De veil ing wordt gehouden van 19,30—20,15 u 

Kandidaat leden 647 R R Bulthuis Korte Brede
s t raa t 44, Nijmegen, 621 N Hoekstra Sparrenlaan 17, 
Aerdenhout , 642 E A E Schicht Waalsdorperweg 
74, ' s Gravenhage; 597 D Vingerhoets , Herengracht 
244, AmsterdamC ; 646 P Vogelenzang, Bernard 
Zweerskade 1 1 , Amsterdam 

Nieuue leden 495 Mej. Th M G o u t s m i t ; 538 F 
Hoogeveen; 566 F J A de Jongh ; 547 J . Knijn; 83 
P N van Uchelen , 592 D . W a r n i n k ; 491 R . A van 
Wijngaarden 
Overleden 336 C W H H Froger 

Geroyeerd (wegens wanbetal ing van de contr ibut ie) 
349 R S Dekker ; 579 Mevr C M S FaddegonBontje 

U T R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I 
GING Secr H G van de Wester ingh, Tolsteegsingel 
i 7b i s , Utrech t  i 

Ledenvergadering: maandag 29 apri l a s . 8 uur n m . 
m Ttvolt 

Landenwedstrijd Nederland Jubileumzegels 1913 en 
1923. 
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HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
Seer N D Boevink, H Gerhardlaan 15 Rijswijk 
(Z H ) Ledenadministratie G M van Ast, Prins 
Mauritslaan 156, Den Haag 

Overleden H Cohn, 's-Gravenhage; J J Molenaar, 
Westzaan 

Vergadering eerstvolgende vergadermg wordt ge 
houden in ,,Pulchn Studio" Lange Voorhout 15, 
's Gravenhage 

6 
INTERNATIONALE VERENIGING ,,PHILATE 

LICA** Secr D O Kirchner, Rietzangerlaan 5, 
*s-Gravenhage, tel 393838, Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 
's-Gravenhage, tel 390857 

Algemene ledenvergadering De algemene leden 
vergadering (Voorjaarsvergadering) zal worden ge
houden op zaterdag 25 mei 1963 te 10,30 uur te Utrecht 
in een der zalen van Hotel Café-Restaurant Smits, 
Vredenburg 

Agenda i Opening 2 Notulen najaarsvergadering 
1962 3 Ingekomen stukken en mededehngen 4 Mede
delingen over, c q door de Commissies Maandblad-
Bond en H B afdeling 's Gravenhage 5 Royementen 
6 Jaarverslagen van Secretaris, Algemeen Penning
meester, Directeur Rondzend verkeer, Bibliothecaris 
en Nieuwtjesdienst 7 Verkiezing van drie hoofd 
bestuursleden wegens periodiek aftreden van de heren 
J W H Kemper, D O Kirchner en Ph Smulders 
De aftredende heren stellen zich herkiesbaar Eventuele 
kandidaatstelling schriftelijk vóór 18 mei 1963 bij het 
secretariaat indienen 8 Rondzendverkeer Na de 
pauze 9 Filatelistisch halfuurtje, te verzorgen door de 
afdeling Woerden 10 Kleine verloting 11 Wat verder 
ter tafel komt 12 Plaatsbepaling volgende vergade
ring 13 Rondvraag 14 Sluiting {circa 17 uur) 

Afdelmg^secretanaten en bijeenkomsten 
Zie lijst in februarinummer en wijzigingen in maart

nummer alsmede 
AMSTERDAM (Am) secr M v Wallenburg, Chr 

Brunmgstraat Ï5-I, Amsterdam 18 (Slotervaart) 
AALSMEER (Ar) te Amstelveen in , »Patrimonium" 

3e dinsdag 
Overleden Le 705 H P Benkemper, HiUegom, 

Gv 4274 H F de Klerk, Den Haag, Gv 2013 J Polak 
V VoUenhoven, Wassenaar 

Bedanken Wn 3286 H M Maassen, Middelburg, 
ld 3752 Mevr K Zaalberg De^a Caran^a, Den Haag, 
Rm JL 69 Chr T Klaassen, Rotterdam 21, Ok 605 
Joh P Gerritsen, Oisterwijk , Rm 928 Mevr C de Reu
ver v Wijk, Vught, Ok 2075 J Th M Paymans, 
Oisterwijk, Lk 3322 P Kroon, Hoorn, Ok 3721 
Mevr J de Laat, Oisterwijk, Rm 4428 C Arends, 
Rotterdam, St 4610 J J van Oosterhout, Soestdijk 

Schorsen Wo JL 158 C K Kop, Woerden, Bb 
1358 Mevr J M Th Redeker Kruis, BiUhoven, 
Wo 1401 A A van Kesteren, Woerden, Rm 1729 
C Hoogerwaard, Rotterdam, Em 2739 J W Kamp-
man, Emmen, Rm 3387 Joh Slooter, Oud-Beyerland, 
Ab 3680 A M de Klerk, Alblasserdam, Wo 4400 
Mevr J F de Blécourt-Marchal, Nieuwkoop, Am 
1156 C T Blankenzee, Amsterdam, Am 1165 M Car 
dozo,Amsterdam,Am i376J H Helsloot,Amsterdam, 
Am 3562 Mevr I Sprengers de Jong, Amsterdam, Am 
4787 J Kuipers, Amsterdam, Am 4921 Ph de Groot, 
Amsterdam, Gv. 5166 O F Muller, Den Haag 

Bedanken intrekken Gv 2 894 H Nederlof (oud 
No 1662), Den Haag-2 ; ld 3633 H H Fneling, Gem 
Zuidwolde, Gv JL 280 A L de Zwaan, Den Haag; 
Ab 3605 W Brouwer, Ridderkerk 

Nieuwe leden Alle kandidaat-leden, vermeld in het 
maartnummer Welkom ! ' ! 

Kandidaat-leden Ar 3125 A C Snaterse, Nw 
Vennep, Am 32'>2 Th H H Drost, Amsterdam W , 
Am 3257 H Chr Klaassen, Amsterdam, Am 3267 
P J van der Linden, Amsterdam, Bp 2659 D Gülde-
mond, Badhoevedorp, Bp 2681 H Kamst, Bad-
hoevedorp, Cd 3244 Mej A M Louwagie, Sluis, Cd 
JL 81 J A J de Puyt (8 6 46), Sluis, Em 2795 
G Bossinga, Emmen, Em 2809 H Geerts, Odoorn 
(Dr ), Em 2842 J A Hoeksema, Emmen, Gs 2577 
K Bijl, Goes, Gv 3135 R A Bastiaans, 
Den Haag-4; Gv 3155 J F Burg, Den Haag 8, Gv 
3164 E Hamelink, Den Haag-9, Gv 3168 W Koops, 
Rijswijk; Gv 3187 W J E Looman, Rijswijk, Gv 
3217 Ch L M V Rompu, Den Haag 14, Gv 3225 
P Sanders, Den Haag-3, Gv 3242 I Uythoven, Den 
Haag-14, Hk 2791 B H Gerritsen, Ermelo, ld 2731 
A Spiere, Leersum, ld 3115 J Zandee, Naarden, 
Kw 2843 P J Boskamp Katwijk, Kw 2862 J Kulk, 
Katwijk, Ln 2613 A Havelaar, Leiden, Ln 2615 
J W F Triep, Leiden, Le 2532 A P M v d Voorn, 
Lisse, Md 2737 N C Vermaat, Poortugaal, Md 2750 
P J Vermeulen, Hoogvliet, Ob 2515 C T van der 
Mark, Mijnsheerenland, Rm 3088 G M Baldee, 
Rotterdam-i6; Rm 3108 H Decates, Rotterdam-20, 
Rm 3109 J Zoon, Rotterdam 16, Tn 2966 P W 
Eekman, Temeuzen, Tn 2967 J B Johannisse, Ter 
neuzen, Tn 2984 M D de Jonge, Sluiskil, Tn 2994 
C J Scheele, Terneuzen, Ut 2630 J Buikman, 
Utrecht, Ut 2620 Mej M M Koot, Utrecht, Ut 2651 
H Postma, Utrecht, Vn 27po L Bax, Heemskerk 
(N H ) , Vn JL 70 H v Hengst (20 9 46), Vlissin-
gen,Vn 2706 Mevr J van de Riet Kosten, Vlissmgen, 
Vn 2717 D W Verplanke, Vlissingen, Wo 3122 C 
Boeijenga, Zwammerdam, Ze 3028 C M Brinkhuis, 
Zwolle, Ze 2593 W Dokter, Zwolle , Ze 2598 M H G 
Koudijs, Zwolle, Ar 3931 C M van Alphen, Nieuw 
Vennep, Ar 3924 P de Haan, Nieuw Vennep, Ar 3463 
Me] M R C Kunst, HiUegom, Ar 3966 J J Mentz, 

Amstelveen, Ar 3494 N Moolhuysen, Aalsmeer; 
Ar 3941 J van Vuren, Nieuw Vennep; Ab JL 87 
D Karsdorp (5 10-46), Kinderdijk, Ab 3503 J Kool
man, H I Ambacht, Ab 3522 J Vermeer, H I Am
bacht, Bb JL 85 C Habermehl (26-6 48), Bilthoven, 
Bb 3337 H Nevels, de Bilt (U ), Dr 3796 P J Ker 
sten, Deventer, Dn JL 88 C de Groot (5-7-47), 
Driebergen, Dn 3687 Mej S G Stallinga, Driebergen, 
Em 4104 C Jelsma, Emmen, Gs 4437 A W Wis-
kerke, Wemeldinge, Gv 4003 J J van der Heyden, 
Den Haag, Gv 3653 Ir J Jäger, Den Haag, Gv 4099 
A E Schwalbe, Den Haag, Gv GM 14 P H H v 
Riet (19 8 50), Den Haag, Gv 4291 Mevr H H M 
de Rooy-Feltz, Den Haag, Gv 4067 A Weisz, Scheve 
ningen, Gv 4009 A B Wessels, Den Haag, Hd 3452 
J M Arends, Usquert, Kn 4423 Ir S L Duursma, 
Kampen, Kw JL 51 W J dé Mol (13-3 48), Katwijk, 
Ob 4436 J L Verhoeven, Zuid Beyerland, Rm 3888 
J Heinhuis, Rotterdam 16, Rm 3899 W E Kion, 
Capelle a/d IJssel, Rm 3658 W de Kruijf, Vlaar-
dingen, Rm 4334 G A P van Melle, Barendrecht, 
Rm 4352 L Stok, Rotterdam 20, Rm 4374 W J 
Vermeend, Rotterdam-2, Rm 4422 Mej H Waarden
burg, Rotterdam 20, Rm 3916 Mevr T Zwart-
Willemsen, Rotterdam-4, St GM 5 A M Artz 
(25-9 49), Soest, St JL 89 B Ph Geertsema (6-6 48), 
Soestdijk, St JL 80 A, Jongkind (27 2 46) Soestdijk, 
St 3659 A C J van Rijn, Soest, St 3667 E Slijm, 
Soestdijk, Vo 3424 W M de Bijl, Venlo, Vo 3362 
W DerHz, Venlo, Vo 3400 L M Goofers, Venlo/ 
Blerick, Vo 3448 P G H Jacobs, Baarlo (L ), Vo 
3428 H H Tielen, Venlo, Vo 4253 H Weijers, Venlo, 
Vn 3535 A P de Bree, Vlissmgen, Vn 3573 Mevr 
M J Castel-Verspriile, Vlissmgen, Vn 3291 W C 
Krijger, Vlissmgen, Vn 3621 J Roose, Vlissmgen, 
Wn 3983 J Langedijk, Middelburg, Ze 4235 W Chr 
Bakker, Balkbrug, Ze 4234 P de Boer, Balkbrug, 
Ze 4228 J Lok, Balkbrug, Ze 4219 A A B Morsink, 
Balkbrug, Ze 4202 J M Pol, Balkbrug, Ze 4177 
P van der Struys, Balkbrug, Ze 4176 C v d Uit-
vlugt. Balkbrug, Ze JL 91 K v d Velde (17 6 48), 
Balkbrug 

Kandidaat hutsgenootlid No 3681 Th V Herse 
voort, Emmeloord, Rm 4350 E H Pronk, Rotter
dam 25 

Verandering van afdeling Am 458 Mevr E J v d 
Bos Eengelberd, Adm de Ruyterweg 145-ni, Am 
sterdam, nu tndividueel; En 511 L Warries, Dante-
laan 76, Utrecht, nu Afd Utrecht, Ar 3660 P M 
Kampman, Botermgesingel 18, Groningen, nu Afd 
't Kabinetstuk, Wn 5287 P Breedveld, Rubensplein 
3-A, Schiedam, nu Afd Rotterdam, Bb 314 H Quaad 
gras, L v Henegouwen 35, Zeist, nu Afd Zeist, Dn 
1225 C van Diejen, Drift 9 Driebergen, nu individueel, 
Bb 1324 F L Litjens, Betulastraat 5, Doesburg, nu 
individueel, Zt 2713 M M Brouwer, Amersfoortse 
weg 32, Maarn, nu Afd Maarn , AT 3660 P M Kamp
man, Botermgesingel 18, Groningen, nu Afd 'tKabtnet 
stuk, Vo 4926 J Ouwehand, Kapellenberglaan 3, 
^ozendaal (Gld ), nu individueel, Lk 5158 J Aker 
Dorpsstraat 108, Hoogkarspel, nu Afd Enkkuizen 

Verandering van lidmaatschap Vn JL 51 Mevr 
P C v Strien-Kasten, Vlissmgen, wordt nu Vn 4280 

Overschrijving lidmaatschap Tl 3436 A van Ójen, 
Dr Bosstraat 19, Tiel, overleden dec 1962, lidmaat
schap voortgezet door Mevr S A van Ojen, Dr Bos
straat 19, Tiel 

Rectificatie Ut JL 11 J M v Dam, Utrecht, 
moet zijn N A van Dam 
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ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-VER-

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

Ledenvergadering maandag 29 april, 20 uur. Zalen
centrum, Delftsestraat 33, Rotterdam Gewone agenda 
Bezichtiging van veilingkavels zaterdag 27 april, 
15-16 uur, in clublokaal Noordsingel loi 

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

Clubbijeenkomsten zaterdag 15,00 tot 17,30 uur, 
bovenzaal , ,De Zon' ' , Noordsingel l o i , Rotterdam-
Noord, donderdag 19,30 tot 22,20 uur ,,De Gunst", 
Brielselaan 192, Rotterdam Zuid 

Contributie 1963 door ziekte van administrateur 
contributie ondervindt toezending van contributie 
kaarten vertraging Verzoeke niet te telefoneren of te 
schrijven hierover 

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

Rondzendmgen Inzenden van boekjes met zegels en 
aanvragen van blanco boekjes aan de administrateur, 
J Jaarsveld, Plassingel 10, Rotterdam-8 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 57^975 t n V Rotterd Philatelisten-Vereeniging 
Afd Aankoop, Rotterdam 4 

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

Rondzendmg poststukken Belangstellenden voor 
inzenden en kopen wordt verzocht zich te wenden tot 
de directeur, Ir A v d Heyden, Voorschoterlaan 
137, Rotterdam-I6 

Jaarverloting ig62 prijswinnaars werden bekend
gemaakt op de jaarvergadering. Lijst van winnaars is 

aanwezig bij penningmeester, secretaris en in clublokaal 
Noordsingel loi Op 31 augustus niet afgehaalde prijzen 
vervallen aan het Jubileumfonds 

Nieuwe leden 1838 J H C van Aal, Tholenstraat 
50, Rotterdam 23, 1863 G F Bots, Bergweg 58A, 
Rotterdam-ii, 1888 W Brouwer, Sav Lohmanstraat 
35, Ridderkerk, 1898 H Heijdacker, Voorburgstraat 
86A, Rotterdam-ii, 1899 P J Heijdacker, Henr. 
Roland Holststraat 9, Capelle a/d IJssel, 1900 A 
Jeninga Dorpslaan 399, Rotterdam-23, igoi J de 
Jong, Frank van Borselenstraat 15A, Rotterdam-3; 
1902 P W Kleykamp, Fortunastraat 59. Rotterdam-
13, 1903 Mevr A H C Knoops Jansen, Is Hubert-
straat 56, Rotterdam-ii, 1904 A van der Kuij, Berg
weg 138, Bergsenhoek, 1905 G Mc Murray, Van Beet-
hovensiigel 120, Rotterdam-13 , 1906 J B Mekkermg, 
Frits Ruysstraat 37A, Rotterdam-i6, 1907 W Priester, 
Slotboomplein 12 A, Rotterdam 21, 1908 B Stee
houwer, Uitweg 5-B, Rotterdam-i2, 1910 H. G Ver
burg, Uitverstraat 65, Capelle a/d IJssel 

Weer opgevoerd 267 J H Verhagen, Schepenstraat 
93-C, Rotterdam-4 

Opgezegd per 31 december ig62 1579 M de Jong, 
Doorn 
8 
PHILATELISTENVERENIGING ,, AMERSFOORT * *. 
Secr J A M S Joppe, Groen van Prinstererlaan 28, 
Amersfoort Tel 18228 

Nieuw hd A T Berg, Hessenweg 211, Achterveld 
(per 1-3-63) 

Ledenvergadering dinsdag 23 april a s in ,,Van 
Ouds de Wapenroem", o a lezing door de heer G J 
Busman uit Alkmaar, met onderwerp ,,Romantiek 
en Ideologie op Postzegels" 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING ,,DE PHI
LATELIST" Secr P W Wap, Haarlemmermeer-
straat 87-I, Amsterdam W , tel I2 51 03 

De bijeenkomsten in de maand mei 1963 worden 
gehouden op dinsdag 7 mei de L«£^n vergader ing en 
op dinsdag 21 mei de rut/avond Als naar gewoonte 
komen wij bij elkaar in café-rest ,,De Kroon", Rem-
brandtsplein 17 Aanvang 20,00 uur, zaal open om 
half acht 

Nieuwe leden alle in Het Maandblad van maart '63 
opgenomen kandidaat leden zijn als lid aangenomen, 
alsmede 116 W B Kok, Oltmansstraat i - I I , Amster
dam-W , 106 H Sattler, Kathammerzeedijk 24, Vo-
ïendam, 121 J L M Leideritz, Droogbak lo-I , Am
sterdam C , 130 J H J HiUe, Tesselschadestraat 12, 
Amsterdam-W , 159 A v d Linde, Joos Banckersweg 
6 1, Amsterdam W , i8o J H M Komst, Piet Gijzen 
brugstraat 37 I, Amsterdam W , 211 J C Vermeulen, 
ie J V d Heijdenstraat 90 I , Amsterdam-Z , 233 
F Holwedel, Kattenburgervoorstraat 6 I I , Amster
dam C , 235 F Beckrop, Socratesstraat 63, Amster
dam W , 267 L W Lioe A-joe, Hoogte Kadijk 66-hs, 
Amsterdam C , 268 M Visser, Amazonestraat 18-I, 
Amsterdam-Z , 317 H Frielink, M H Trompstraat 
31 I I , Amsterdam-W , 318 L E Olthof, Burghzaten-
plein 13, Ouderkerk a d Amstel 

Kandidaat-leden 3 20 A J Teeuwsen, Adm de 
Ruyterweg 216 I I I , Amsterdam-W , 336 R B Schuit, 
Hoofdweg 465-I, Amsterdam-W , 366 Alfr Jansen, 
Ortheliuskade 25 I I , Amsterdam W 

Afvoeren per X 4-1 g63 774 T Suidman,963F Mari-
nus, 420 H Schmidt, 297 C Brederoo 
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POSTZEGELVERENIGING AMSTERDAM Secr : 
P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-O. 

Bijeenkomsten 24 april, 8 en 22 mei a s sociëteit -
avond 

Afgetreden als commissaris de heer R Bosma, in 
wiens plaats is benoemd de heer J Tj Wiersma 
I I 

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

Nieuwe leden (per 1-3-63) Mej L G Dammers, 
Celsiusstraat 42, Zandvoort, C A Heeman, Rijks
straatweg 118, Duivendrecht, T. C van Asperen, Johan 
de Meesterstraat 15-II, Haarlem, G Hein, Strand-
vliet 28, Amstelveen, M G B Golstein, v Olden-
barneveltstraat 85-II, Amsterdam-W 
12 

PERSONEELSVERENIGING ,,WERKSPOOR", 
Amsterdam, afd Filatelie Secr C H Zaalberg, 
Esmoreitstraat 51-III, Amsterdam-W-2 

Nieuwe leden (per i - i 63) M W de Jong, Oud-
Diemerlaan 66, Diemen, J de Bruin, Mauritskade 
lo i - I I I , Amsterdam-O , B C Belinfante, Haspels
straat 2ihs, Amsterdam-Slotermeer, A Melchers, Da 
Costakade 122-II, Amsterdam-W - i , W H de Fost, 
Molukkenstraat 125-I, Amsterdam O 
13 

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

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

Nieuwe leden (per 1-3-63) J Breeman, Rustenbur-
gerstraat 313-III, Amsterdam-Z , (per 1-4-63) J . H. 
Bakker, Nachtegaalstraat 23-Ai, Amsterdam-N , 
A W Antes, Witte de Withstraat 150-II, Amster
dam-W 

Bedamkt P D Kooy 
14 

ONTSPANNINGSVERENIGING SOCIALE VER
ZEKERINGSBANK, Afd Filatelie Secr W F H 
Hoetjer, Slotermeerlaan 167-II, Amsterdam-W 2. 

153 



Nieuwe leden F V Schoor, Lijnbaansgracht 14-I, 
Amsterdam-C2, M Verkade, 2e Oosterparkstraat 
122-III, Amsterdam-O 

Bedankt R v d Ley 
15 

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

Nieuwe leden (per 22-2-63) 153 A Faas, Aldebaran 
straat 11, 154 B Honmgh, Heggerankweg 124 I , 
155 T L de Jager, Grote Beerstraat 14, allen Amster
dam N 
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GELDERSE FILATELISTENVERENIGING ,,DE 
GLOBE*' Secr J W Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem, 
tel {08300) 2 65 I I , 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 13 mei in R K Jeugdhuis, 
Brinlla*an 68, Apeldoorn 

Afd Arnhem woensdag i mei in het Volks universi
teitsgebouw. Rijnstraat 42, Arnhem Ruilavond 19 april 
m Restaurant van Thialf, DuUertstraat, Arnhem 
{aanvang 19,30 uur) 

Afd Barneveld en O woensdga 8 mei ten huize van 
de heer G Schueler, Amersfoortsestraat 16, Barneveld 

Afd Doetmchem en O donderdag 3 mei in zaal 
Meinicke, Veemarkt, Doetinchem 

Afd Ede Wageningen woensdag 8 mei in Hotel 
Neder Veluwe, Bennekom 

Afd Eist maandag 13 mei m Café Restaurant De 
Vereniging, Dorpsstraat 23, Eist 

Afd Epe en O zaterdag 11 mei in Café Steen, 
Hoofdstraat 108, Epe {aanvang 14,30 uur) 

Afd Lobith donderdag 9 mei in Café Trefpunt te 
Lobith 

Afd Nijmegen vrijdag 3 mei m Hotel De Roemer, 
Hertogstraat i , Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O maandag 13 mei in Hotel 
Concordia, Utrechtseweg, Oosterbeek 

Afd Rheden-de Steeg maandag 13 mei in de kantine 
van de Motorenfabnek Thomassen N V , Pmkelseweg 5 , 
de Steeg {aanvang 19,45 uur) 

Afd Velp woensdag i mei in Verenigingsgebouw 
't Centrum, Rosendaalselaan 8 Velp (aanvang 19,45 
uur) Ruilochtenden zaterdag 20 april en 18 mei in 
dezelfde lokaliteit (aanvaag 10 uur) 

Afd Winterswijk en O maandag 6 mei in Hotel 
De Klomp, Winterswijk 

Afd Wtjchen maandag 22 april en 20 mei in het 
K A J gebouw, Meidoomstraat 18, Wijchen 

Afd Zevenaar dinsdag 14 mei in Hotel Benen, 
Babberichseweg i , Zevenaar 

Afd Zutphen maandag 22 april onderlinge tentoon 
stelling,maandag6mei bijeenkomst,beide inC J M V -
gebouw, Paardewal, Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Arnhem 429 H A Couzy, Deelenseweg 10, 

Arnhem, 807 P K Felix, Bern Zweerslaan 55, Arn 
hem, 899 J H de Groot, Eleonorastraat 3, Arnhem, 
1324 H Hermsen, Conifeerstraat 4, Arnhem, 1226 
D A Hiddes, Monnikensteeg 210, Arnhem, 1696 W G 
Welink, Sperwerstraat 49, Arnhem, 1697 S E Zasada, 
Menno v Coehoornkazerne 427e Comp van Heutsz, 
Arnhem, 1699 J L Dreise, Sweelincklaan yy, Arnhem, 
1700 G M Green, Trompetstraat 9 I I , Arnhem, 
1836 M Noorlander, Groeneweide 14, Arnhem, 1837 
A L J de Pauw, Burg Weertsstraat 6, Arnhem, 
ro28 P C Levels, Kon Julianastraat 3, Huissen (G ), 
1037 J H G M van Loon, van Doornickweg 6, Bem 
mei 

Afd Doetinchem en O 1353 W Kacik, Varsseveldse 
weg yi, Doetinchem, 1712 H Wensink, Sweelincklaan 
11, Doetmchem, 1713 J C A Vinkesteijn, van Mid-
dachtenweg 12 (postbus 22), Doesburg 

Afd Ede-Wageningen 1768 J de Bruin, Akelei-
straat n , Wageningen, 1769 J Veraart, van 't Hoff-
straat 29-I, Wagemugen, 1774 Drs H C de Quartel, 
Anna van Burenlaan 44, Ede, 1775 G J H Rijken 
barg, Dieden weg 12, Ede 

Afd Epe en O 1801 H Kamphuis, St Catharina-
weg 22, Epe 

Afd Lobith 204 P J Sweers, Mechteldstraat 2, 
Lobith 

Afd Nijmegen 380 W J Wilting, Violierstraat 4, 
Beunmgen, 467 J C Benda, Jekerstraat 3, Nijmegen, 
714 P B Lambregts, Kanunnik v d Putstraat 74, 
N'megeu, 991 J C J van Oostveen, Nieuwe Mollen 
hutseweg 31, Nijmegen, 1245 J W Piers, Newton 
straat 23, Nijmegen, 1273 J A M Hartman, Prof 
van Ginnekenstraat 20, Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O 1730 J J Fortuijn, Nieuweweg 
17, Renkum, 1806 W A Grootenhaar, Taludweg 2, 
Oosterbeek, 1807 K B G Verspeek, Wouter Klaassen-
laan 13, Oosterbeek, 1808 F W van Wijk, Schelmse 
weg 6, Oosterbeek, 1809 H M Anneveld, Heidestein-
laan 21, Heelsum 

Afd Rheden de Steeg 1816 Mw B J du Bois-
Langenberg, Merelstraat 27, Rheden, 1817 B J Diepe-
rink, Buurtweg 9, Rheden, 1818 L B Doldersum, 
Parallelweg 24, Rheden, 1819 O van Driel, Arnhemse 
straatweg 41a, de Steeg, 1820 H H Koers, Veerweg 97, 
Rheden, 1821 Mw T Put-van Tiel, Arnhemsestraat 
weg 51, Rheden, 1822 T B van Stralen, Buurtweg 23, 
Rheden, 1823 J v d Vooren, Oraujeweg 145, Rheden, 
1824 J Wiggers, Groenestraat 41, Rheden, 1825 H J 
M van Zummeren, Europalaan 3, Rheden 

Afd Zevenaar 1633 B H ten Brmke, Stationsplein 
4a, Zevenaar, 1038 W P G M Vonk, Juhanalaan 40, 
Zevenaar 

Afd Zutphen 1648 Mej E E H van der Leur, 
Burg Dijckmeesterweg 27a, Zutphen 
1649 H J Limburg, Landweg 9A, Warnsveld 

Geschorst 1078 H J Brugman en 1128 A H Dupker 
(beiden afd Ede Wageningen) 

Afgevoerd 1238 W A ten Westenend (afd Ede-
Wageningen) 

Mededelingen Algemene Vergadering Wellicht ten 
overvloede wordt nog eens herinnerd aan de Algemene 
Vergadering, die op 20 april te Arnhem in Café Restau 
rant Riche National, Nieuweplein 48 wordt gehouden 
(aanvang 15 uur) 

Afd Rheden-de Steeg Op 4 maart is opgericht de 
afdeling Rheden-de Steeg (secr S M Velds, Beatnx-
laan 18 te Rheden) Leden, in deze plaatsen woonachtig 
en tot dusverre ingedeeld bij de afdeling Velp, zijn naar 
de nieuwe afdeling overgeschreven 
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PHILATELISTENVERENIGING ,,BAARN" 
Secr A J Breuker, Blommersstraat 13, Baarn 

Nieuw lid H Alosery 3 Edmar Court, corner Sm 
clair Road GiU street, Germiston (Transvaal), Zuid 
Afrika 

Bedankt {per i i 63) Mevr A de Hoog v Keep, 
Eindhoven, H W Vleghert, Durban, Zuid Afrika 

Mededeling De aandacht wordt gevestigd op de ver 
andering secretariaat 
20 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB, Beverwijk 
Secr J W Schachtschabel Stratingplantsoen 46ZW , 
Velsen-Noord, post Beverwijk 

Bijeenkomsten 22 april, 6 mei en 20 mei inhetWitte-
Kruisgebouw, Baanstraat te Beverwijk Aanvang 
19,30 uur 

Nieuwe leden (per i 4 63) 147 C Wildeboer, Lange 
Nieuwstraat 276, IJmuiden, 176 J F Tiemeijer, 
Adigestraat 72, Beverwijk 

Bedankt (per 1-4 63) 119 J W G Peijpers, Bever
wijk 
21 
POSTZEGELVERENIGING ,,BRUNSSUM HOENS-
BROEK" Secr P v d Scheer, Hommerterweg 33, 
Amstenrade (Lb ) 

Nieuwe leden (per i i 63) L Talsma, Emmastraat 
95, J Kortooms, Hommerterweg 13, beiden Hoens 
broek, J Vissers, Haansberg 13, Brunssum, J Soleil, 
Heideveidweg 28 Heksenberg Heerlen, J F Evers, 
Pr Bernhard straat 33, Brunssum , J H Jokker, Maan 
straat 7, Treebeek 

Bedankt C Bex en H Extra 
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NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER-
EENIGING ,,DE VERZAMELAAR", Bassum 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 

Nieuwe leden 8 B A Sul, Gildestraat 25, Bussum, 
II C P de Vries, Capittenweg 37, Blaricum, 14 L F 
Zweck, Comeniuslaan 35, Bussum, 16 A Cup, Horten-
siuslaan 6, Naarden 
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VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS , ,DELFT" Secr Ir C F L» Leistra, v 
Almondestraat 174, Delft 

Nieuwe leden {per 14 3 63) 32 J Postma, van Assen-
delftstraat 6, 38 Mej C M van Eeden, Hendrik Casi-
mirstraat 22 , 41 L A Nederpelt, Graswinckelstraat 9 , 
42 N van Poelgeest, Buitenwatersloot 305 ,44 z Szalay, 
Camerlmgstraat 7, 50 P Koeze, v d Heemstraat g, 
allen te Delft 

Nummerwijzigmg 169 J Koeleman, wordt 60 
24 
PHILATELISTISCHE VERENIGING ,,DE FIVEL", 
Delfzijl Secr F Leenstra, Arcturusstraat 20, Delfzijl 

Nieuwe leden H Bulder, Singel 69, H J Japenga, 
Kon Juhanalaan 49, beiden Delfzijl 

Bedankt P, F Stoppels, Woldendorp 
25 

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

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil- en KQPP 
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 

DORDTSE PHILATELISTEN VERENIGING 
,,DE POST JAGER" Secr A L Blonk, Willem de 
Rijkestraat 39, Dordrecht Tel 01850 20428 

Ledenvergadering vrijdag 17 mei a s in gebouw 
,,Patrimonium", Lange Breestraat 24, Dordrecht 
Aanvang 7,30 uur n m 

Coniactavonden vrijdag 19 april en 3 mei a s zelfde 
plaats en tijd 

Nieuwe leden 83 A Biesheuvel, 99 G J Nelemans, 
100 W Clausing, alsmede loi L Timmers, Officiers 
vliet 32, Zwijndrecht, 102 C A Geunnk, Dubbel 
damseweg 188, Dordrecht, 103 H M M van Ruyven, 
Noordersingel 8, Papendrecht 
27 

PHILATELISTENCLUB ,,EINDHOVEN" 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 A Duisters, Korenbloemstraat 60, 
B Bobbe, Anna Paulownastraat 7, G G Westerbeek, 
Guido Gezeilestraat 42, J de Wit, Chrysantenstraat, 

38, allen Eindhoven, Basil Drennan, 16 Blandford a v 
Oxford, Engeland 
28 

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

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

Nieuwe leden 258 P J J van Belle, Prof Huart-
laan 18, 259 J C Noordhoek, Prof v d Grintenlaan 
34, beiden Eindhoven, 260 A K de Jonge, Griend-
straat 59, Geldrop, 338 H A Zomer, Meppelerstraat 
weg 316, 339 R Kuiper, Korenbloemstraat 91 , 340 
R Brocx, Anth Heinsiusstraat 71, 341 L Drouven, 
Govert Flinckstraat 12, allen te Zwolle 

Bedankt 302 S Mulder, Kampen, 308 W ter Horst, 
Zwolle , 313 A Zwerus, Wapenveld , 317 G v d Brink, 
ZwoUerkerspel 
29 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTENVEREENI-
GING Secr penn W E J Aeijelts Averink, Min 
Treubstraat 18, Enschede 

Bedankt F Teunder, Enschede 
Nieuwe leden W Jagt, Zweringstraat 13, T F C 

Verduin, Ger Terborghstraat 72, K Rutgers Jr , 
Korenstraat 35, allen te Enschede 
30 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,DE PHILATELIST", Geleen Secr j Kentgens, 
Bollenstraat 7, Geleen 

Afd Geleen Vergadering zondag 5 mei a s. in 't 
Roadhoes, Nieuwe Markt, Geleen Aanvang 10,15 
uur V m 

Bedankt (per i-i 63) G Peters, Susteren 
Afd Kerkrade Vergadering 3e zaterdag van de 

maand m het Patronaatsgebouw te Bleijerheide 
Nieuw lid H J Mehlkop, Kloosterstraat i , Schaes 

berg 
Afd Sittard Vergadering in ,,Schtad Zitterd" 

Agenda wordt per convocatie bekend gemaakt 
Nieuw lid P M T A Tops, Emmastraat 5, Sittard 

(per 1-3 63) 
Bedankt D G Dols, Sittard 
Afd Vaals Vergadering wordt per convocatie be

kend gemaakt 
31 

POSTZEGELVERENIGING , .GORINCHEM & 
OMSTREKEN" Secr A v d Vliet, Jagerslaan 22, 
Gonnchem 

Nieuwe leden' (per i 3 63) G Duyzer, Havendijk 38, 
C V d Giessen, Kortendijk 70, Koster, Stalkaarsen 
16, {per 1-1-63) W G J Goemaat, Wijnkoperstraat 
29, allen te Gonnchem 

Bedankt M Tuinenburg, Gonnchem 
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 
33 

POSTZEGELCLUB ,,DE KRING", 's-Gravenhage 
Secr K Kouwenberg, Thorbeckelaan 238, 's Graven-
hage, Penningmeester P Krabbendam, Oosteinde 1B5 
Voorburg, postgiro 549032 

Nieuwe leden (per i i 63) 10 J Groeneweg, Hoefkade 
734, loi Mej L Toet, Burg v d Werffstraat 44, 102 
J G de Bruïne, 2e Schuytstraat 304, (per i 2-63) 
194 P W A v d Zwan, (per i 4 63) 114 H Bakker, 
Nettelhorststraat 90, 135 M Kooistra, Laan van Poot 
450, 155 A Berting, Laan van Eik en Duinen 122, 
77 L M Groenewegen, Hoefkade 734, allen 's-Graven
hage 

Weer ingeschreven 43 J Bakker, Serg Maj no 
130102002, Napo 890 C Sqn Utrecht Station 

Bedankt 27 H van Aalderen, Voorschoten, 11 
H Backes, Rijswijk, 180 W Nicolai, 's Gravenhage 

Bijeenkomsten maandag 6 en 20 mei a s 
34 

ONTSPANNINGSVERENIGING SHELL, 's Gra 
venhage Afd Postzegelclub, Secr A C M van Over-
eem, p/a Postzegelclub O V S , Postbus 162, Den Haag 

Nieuwe leden 169 F Dorjee, Lindelaan 16, Delft, 
I N W van Baarlen Sumatrastraat yy, Den Haag, 
84 P A A Wevers, Dr H Colijnlaan 227, Rijswijk, 
86 C M Smit, Laan v N O Einde 444, Voorburg, 
142 J Geertsma, Willinklaan 4, Oegstgeest, 115 V 
Poel, Velserstraat 6, Haarlem, 52 P Huizmga, Iden-
burglaan 97, Rijswijk 
35 
PHILATELISTEN VERENIGING ,,GRONINGEN" 
Secr J M Offringa, de Savornin Lohmanplein 2b, 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 

Vergaderingen elke 3e maandag van de maand in 
Rest Het Boschhuis te Groningen, aanvang 20 uur 
De apnlvergadering wordt echter in verband met Pasen 
gehouden op maandag 22 april a s zelfde plaats en tijd 

Nieuwe leden de kandidaatleden gemeld in het 
maartnummer 1963 van het Maandblad 

Kandidaatleden 431 D Huisman, Paulus Potter
straat 23, Groninger, 432 F J A Driesens, Rijks
straatweg 333, Haren (Gr ) , 435 W Cornet, Soerabaja-
straat 19b, Groningen, 439 C B van Woerden, Grijt-
manswei 3, Akkrum {Frl), 448 J Kollenhoven, Korre 
weg 78 A, Groningen 

Overleden 31 J C Mekel, 525 N W S Smit 
36 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER
EENIGING ,,OP HOOP VAN ZEGELS" te Haarlem 
Secr M W v d Koog, Leidse vaart weg 129, Heem 
stede 
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Kandidaat leden 242 J M P v Steijn Drappenier 
straat 13, Haarlem, 272 H H Hamming, Thorbecke 
laan 166, Heemstede 306 Alph M Barnhoorn, Tempe 
liersstraat 36rd, Haarlem, 402 H v Ingen, Troelstra 
laan 75, Heemstede, 403 P A W de Rooy Jansweg 
48, Haarlem, 404 L M Huisman, Vogelenzangseweg 
35,' Vogelenzang, 405 R Mooy Schans 20 Beverwijk, 
406 D Bierdrager, Binnenweg 51, Bennebroek, 627 
L A A Gieske, Mr Cornelisstraat 74rd , Haarlem, 
217 H Mulder Smid Tolweg 32 Zand voort 

Bedankt {per i 3 63) 86 A v Deutekom, Heem 
stede, 217 J L Boshuisen, Zandvoort, 246 H P Meij 
boom, 298 J Westenberg, 492 H D v d Ouw, 494 
P Groskamp, allen te Haarlem 

Algemene Vergadering Donderdagavond, 8 uur, 25 
april a s , in de aula van de A H Gerhardschool, in 
gang poort Raaks, Haarlem 

N B De penningmeester verzoekt de leden die dat 
nog niet hebben gedaan de tot / 8 — verhoogde contri 
butie 1963 64 nu zo spoedig mogelijk te voldoen Post 
giro 245576 ten name van , Penningmeester O H v Z , 
Haarlem" 
37 

POSTZEGELVERENIGING , ,HEERLEN'' Secr 
C van Dishoeck, Lmtjensstraat 21, Heerlen 

Na een korte ongesteldheid overleed de weledel 
gestrenge heer Ir A F H Bloemen, in leven voor 
zitter en erevoorzitter van onze vereniging 

In de bijna 30 jaren, waaronder vele zeer moeilijke, 
dat hij voorzitter van onze vereniging was, was hij door 
een kundig en wijs beleid, gepaard aan een gedegen 
kennis van de filatelie, de spil waarom de vereniging 
bloeide en de vraagbaak van zeer velen over velerlei 
gebieden en onderwerpen Na zijn aftreden werd hij 
dan ook met algemene stemmen benoemd tot de eerste 
erevoorzitter van onze vereniging 

In hem verliest de vereniging een der laatste leden, 
die bijna vanaf de oprichting lid zijn geweest Zijn ver 
schelden veroorzaakt een grote leemte Zijn nagedachte 
nis zal bij alle leden m hoge ere blijven 

Moge hij in een beter leven de eeuwige rust verkregen 
hebben 

Nieuwe leden 138 G J J Haan, 139 H H J A 
Hendnkx, 140 L G J Mulders, 141 E J Splinter 

Kandidaat leden W Elders, Schaesbergerweg 185, 
Heerlen, J J A Beaumont, Kempkensweg 24, Schaes 
berg, Mevr A J G Zink Grens, Dr Poelsstraat 5, 
Hulsberg (Lb ) 

Bijeenkomsten dinsdag 7 mei a s , gelegenheid tot 
ruil vanaf 7 uur n m in Hotel Robertz, Stationstraat, 
Heerlen Lezing door de heer Van der Heyden over de 
Zwitserse postzegels 
38 

POSTZEGELVERENIGING , ,HELDER'' , Den 
Helder Secr A P Vlam, van Galenstraat 70, Den 
Helder 

Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het 
overlijden van de heer A Lensvelt te Bloemendaal, 
sedert 1947 lid der vereniging 

Nieuwe leden Mevr A Ouwens Smit, P Coppoolse, 
E S Freerkstra H de Groot, J P Schol 

Kandidaat lid Mevr R Rammers Gates, BiUiton 
straat 31 Den Helder 

Vergadering woensdag 10 april a s te 19,30 uur in 
Café Postbrug ' Koningsplein De daarop volgende 
vergadering woensdag 8 mei a s zelfde plaats en tijd 
39 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS ,,HELMOND" Secr P J v d List, Plas 
inanlaan i , Helmond 

Nieuw lid (per I 3 63) A J Bodemeijer, Noordeinde 
36, Helmond 

Bedankt (per i 3 63) H Dutting, Helmond 

's HERTOGENBOSSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS Secr Mr H J 
Bernsen Frederik Hendriklaan 14, Den Bosch 

Ledenvergadering woensdat 17 april a s te 20 uur 
in Hotel Central, Markt, Den Bosch 

Nteuwe leden zie kandidaat leden in het maart 
nummer 

Kandidaat leden P de Cloe, Ph de Montestraat 92, 
Den Bosch, L van Eyk, Kampdijklaan 35, Vught, 
H J Versteijlen, Singel 1940/45 nr 126, Oss, C J 
V. Buuren, Händelstraat 61, Den Bosch, Dr P A 
van Keep Hendriklaan 9, Oss 

Bedankt J H de Wit, Utrecht 
Overleden C Henderson, Den Bosch 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS , HILVERSUM & OMSTREKEN" Secr 
A W Ebrecht, Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum 

Vergadering 19 april en 17 mei a s , ruilbeurs elke 
zaterdagmiddag van i ,30 4,30 uur, alle in de Openbare 
Leeszaal te Hilversum, s Gravenlandseweg 

Nieuwe leden 847 Mej L Wurms, Jac Catsstraat6i, 
848 J van Oosten, Hazenstraat 79, 850 W A de Wolff 
van Westerrode, Curagaolaan 10, 851 J G v d Horst, 
Leeuwenstraat 16, 852 D G Hek, Kerklaan 33, 854 
Mej T Heijnen,Kam Onnesweg 129 , 856 J Langhout, 
Kleine Drift 31, 858 Mej W E Mijnhardt, Stieltjes 
laan 25, 860 J Reijn, Zeverijnstraat 2 , 861 A W Top, 
Egelantierstraat 18, 863 B Broekhuizen Orchidee 
straat 2 864 Mevr C B Bekenkamp Reestraat 42, 
865 J Th Appels, Jac v Campenlaan 15, 866 E van 
Eek, Berlagelaan 10, 867 W G Putters, 2e Ooster 
straat 34, 868 P Ooms, Karel Doormanlaan 162, 
A Gosse, Groest 88 (oud lid), allen te Hilversum 
42 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS Secr G M Mmnema, Boerhaave 
laan 41, Leiden 

Vergadering woensdag 24 april a s 20 uur 
precies, in de zaal van het Geref Jeugdhuis, Bree 
straat 19, Leiden Gewone agenda Na afloop gelegen 
heid tot ruilen, verder verloting en veiling 

Nieuwe leden 398 H v d Lelie, 273 A v Duyven 
bode, 108 R C V d Broeke 

Kandidaat leden 370 J M L Ingen Housz, v De 
venterlaan 42, Voorburg, 285 Tj de Vries, Pasteur 
straat 15, Leiden 

Weer ingeschreven 269 A de Bruyn 
Volgende vergadering woensdag 22 mei a s 
Jeugdafdeling elke 2e 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 

Nieuwe leden (ballotage) L H Smeets, Tubastraat 
13 B, Maastricht (voorgedr door Dag Bestuur) N L 
Daenen, Akersteenweg 87, Heer (voorgedr door Rutten, 
Knscher en Jacobs) 

Nteuwe leden T A Peters Past Delruellestraat 22, 
Maastricht, J Huls, Emmastraat 6, Eijsden 

Bijeenkomsten 6 mei beursavond, 20 mei leden 
vergadering beide om 20 uur in Rest ,,In de Gouwe 
Poort", Vrijthof 50, Maastricht 
44 

POSTZEGELCLUB ,GROOT VELDHOVEN" 
Secr G J Ruts, Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Bedankt F van Rooy, Meerveldhoven 
46 

ROTTERDAMSE ONTSPANNINGSVERENIGÏNG 
,,S H E L L " , Afd Filatelie Secr A Keemink, 
Sweelinckstraat 209 B, Vlaardingen Tel 01898 9228 

Nieuwe leden 6 J Fuchs, H?ifaweg 95 B, 11 J 
Bink, Venezuelaweg 20 B, beiden Hoogvliet, 34 
A Poppen, Carel Fabritiuspad 5 Spijkenisse, 36 P 
Guyt, Venezuelaweg 22 c. Hoogvliet, 39 J J Pove 
nelli Riouwtaan 71, 137 A Onderdelinden, Vetten 
noordstraat 65 D, 45 Mevr A v Rijnsvergen Bal, 
Madoerastraat 134, allen Vlaardingen, 209 R Patje, 
Elritstraat 125, 210 J H Esvelt, Wijnruitstraat 321, 
beiden Hoogvliet, 211 J Jansen, v 't Hofstraat 25, 
Vlaardingen 

Bedankt 28 J Ottelé, Rotterdam, 58 C Tettelaar, 
Vlaardingen 
47 

POSTZEGELVERENIGING ,,ROOSENDAAL" 
Secr J C Jochems Hobbemastraat 4, Roosendaal 

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

Nieuwe leden (per i 1 63) F A A v Drueten, 
Philipslaan 33, A v Mechelen, Raadhuisstraat 21, 
G H Gubitz, Heuvellaan 15, B Mortiers, Burg 

• Pruisensingel 75 B, allen te Roosendaal 
Bedankt C de Wolf, C v Mernfinboer, belden 

Oud Gastel 
48 

PHILATELISTENCLUB ,,ROTTERDAM" Secr 
M T Feenstra, Dorpsstraat 2, Capelle a d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand in het 
Beursgebouw, ingang Meent i i o , Rotterdam 
49 

POSTZEGELVERENIGING ,,SANTPOORT" 
Secr P Vons, Brederoodseweg 100, Santpoort Z 

Bijeenkomsten deze worden wederom gehouden op 
de 2e en 4e donderdag van de maand in de vergaderzaal 
van ,,Huize Spaarnberg", Wustelaan 79, Santpoort Z 
Aanvang 20 uur 

Nieuwe leden 12 Mevr M C Hartens v Nes, Loire 
straat 15 , 13 W Huisman, Du itsch land laan 22 , beiden 
Heemskerk, 88 A N Mulder, Roemer Visscherstraat 
12, 137 A Henzen, Marsstraat 12, 201 H Fijnheer, 
Amsterdamse vaart 204, 7 A Jonckbloedt, Jan Gijzen-
kade 251, 165 J Tongsma, Accacialaan 32, allen 
Haarlem, 65 P J Amsen, Joh Mauntsplein 14, 
Overveen,83A Aalpol, Terrasweg 32 t 93 J J Straa 
kenbroek, Hoofdstraat 187, beiden Santpoort 

Bedankt 7 F G Lammertsma, Haarlem, 75 G J 
Masteling, Santpoort, 83 E J Enschedé, Dnehuis, 
93 D Bouman, 165 G J Geesink, beiden Santpoort 

^^PERSONEELSVERENIGING WILTON PIJEN-
OORD, Afd Filatelie Secr A v d Bosch, Noord-
vestsingel 59, Schiedam Tel 60485 oio 

Nieuwe leden (per i 3 67) D Kroos, Klaas Kater-
straat 20, P Breedveld, Rubensplein 3 , beiden Schie
dam, C L de Wit, Rozengaarde 63, Rotterdam 

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

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

Nieuwe leden (per i 3 63) J Kouwenberg, School 
straat 36, T van Weegberg, Westermarkt 22, beiden 
Tilburg 
54 

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

Vergadering iedere 2e donderdag van de maand in 
café rest ,,De Deyl" , hoek Kerkdam en Rijksstraat 
weg 

Nieuwe leden Ir P J van der Zanden, Jonkerlaan 
27, H F Kolff, Acacialaan 14, J H Volker, Deyler-
weg 67, allen Wassenaar 

POSTZEGELVERENIGING ,,IJMUIDEN" Secr 
J Groen, Velserduinweg 8, IJmuiden 

Nieuw lid 78 R Scheringa, Meidoomstraat 26, 
IJmuiden 

Ruilavonden 19 april, 3, 17 en 31 mei, 14 en 28 
juni a s 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
L A A R S ,DE LANGSTRAAT e o " , Waalwijk Secr 
W Tj de Haan, v Berckenrodelaan 91, Waalwijk 

Nieuwe leden C van Dongen, Loefstraat 51, Ch 
Aarts St Antoniusstraat 19 f, beiden Waalwijk 

Verzoek De penningmeester verzoekt nogmaals de 
contributie 1963 te willen storten op rekening van 
,,Penningmeester Ver v Postz verzamelaars , ,De 
Langstraat e o " te Waalwijk, gironummer 1027256 
64 

POSTZEGELVERENIGING , ,DRACHTEN' * 
Secr A Otter, Handwerkerszijde 127, Drachten 

Bijeenkomsten 29 april a s 20 uur in gebouw ,,Pro 
Rege' , Torenstraat, Drachten 

Nieuw lid Mevr R Bakker de Vries 
Mededeling Op de j 1 gehouden jaarvergadering zijn 

de heren A Otter (secretaris), F S Bruinsma (admin 
rondzendverkeer) en S de Jong (sectiehoofd) m hun 
functies herkozen 

66 
UNILEVER SPORTVERENIGING Afd Postzegel

vereniging Secr O v d Geijn, KamiUestraat 3 , 
Rotterdam 12 

Nteuwe leden J C Gulcher, Charl de Bourbonlaan 
38, Rotterdam 13, M v d Giessen,Dr Abr Kuijper-
straat 87, Vlaardingen, C A Geurink, Dubbeldamse 
weg 188, Dordrecht, C J W van Tintelen, Hugo 
Molenaarstraat 5 B, Rotterdam 6, Mej Djoe Go, 
Korenstraat 121, Oss, M P A van der Werken, 
Orionstraat i ? , Zwijndrecht, R van Dalen, Da Costa-
straat 73, Hoogeveen, G C de Haan, Evertsenlaan 9, 
Doom 
68 

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

Bedankt (per i 3 63) J J Gevers, Nunspeet, (per 
I 4 63) G G Gerspach, Oldebroek 
69 

FILATELISTEN VERENIGING , ̂ VEENDAM & 
OMSTREKEN" Secr Ir J Neuteboom, E E Stol-
perlaan 24, Veendam 

Kandidaat leden A de Vries, Nijverheidstraat 62, 
Wildervank, G W Bakema, Thorbeckestraat 93, 
Veendam 

Overleden A D Bolhuis, Veendam, K Houwing, 
Wildervank 

Bijeenkomsten woensdag 24 april en 22 mei a s in 
,,Veenlust" Aanvang 20 uur 
77 

PHILATELISTENVERENIGING , ,HO0GEZAND-
SAPPEMEER" Secr J W Oldenhuizing, M Hob
bemastraat 4, Hoogezand Tel (05980) 3505 

Nieuwe leden 45 J Bleeker, Klememeersterstraat 
165, 46 H Op 't Holt, Narcissensträat 74, 47 F Prins, 
Insstraat 12, 48 Ir J P Schutter, Achterdiep 7, allen 
te Sappemeer 

P O S T Z E G E L V E I L I N G 
op zaterdag 11 mei a.s. to.v. deurwaarder P. A. Walter m gebouw 
„Patrimonium", Dordrecht Bezichtiging vanaf 10 uur. Aanvang vei
ling 13 30 uur Catalogus gratis. Voor onze juniveilmg kan materiaal 
van goede kwaliteit ingezonden worden tot 20 april a.s. 

DordtM Poetzecelvailing, S c h i u t r u t 36, Dordrecht. T a l . 20733. 

Nieuwe uitgiften 
ISRAËL-FILATELIE 

25 jaar Landbouwnederzettingen 
Ant i hongeractie 
Antihongeractie 
AntihongeracCie 
tussenstroken 

tete bêche 
tête bêche 

Rijnstraat 7, Amsterdam-Zuid 

1 Hoofdaient 

sh«et 

J. 

Postfns/iebr 

van 16 zegels met 

P. ROS 

0,65 
0,90 

Tel (020) 711219, Postiiro 489485, 
„The Holy Land Philatelist' Ltd 

m tab 

1,80 

F D C . 
0,80 
1,05 

14,40 

Gem. Giro R 332 1 
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ISRAËL 
Op 25 april a.s. verschijnen: 
Ter gelegenheid van de onafhankelijk
heidsdag 3 waarden, bloemen 

0.08 Isr. £ Lilium candidum (witte lelie) 
0.30 Isr. £ Althaea Setosa 

0.37 Isr. £ Tulipa Sharonensis (tulp van Sharon) 
in multicolor uitvoering 

fraaie f.d.c. 

• # • « • • * » » « • • • • • « • « • • • « § * • # • • • * « • • • • " • • • • • * • • * * « * « * « 4 * t « « » < « * » * * * * * * * * * * * « « * * « ' 

«MttTI« LMU* • t"»"»»!»^«^^» 

^ 
Htitnt mrimt»*'* «"T' la^ ti'tm 

M É É M l l 

Voortzetting 
nieuwe luchtpostserie 

25 april weer 
3 vogel-zegels: 
0.05 Isr. £ Erythrina Sinoica 
0.20 Halcyon Smyrnensis 
0.28 Isr. £ Oenanthe Lugens 
Multicolor 
Publikatie van de Beneluxagent voor Israël. 

Celegenheidsaanbleding 
A a n b i e d i n g A n t i l l e n 

Weldadigheidser ie 1952 Zeemanswelvaren ongebr. compleet f 14,75 
Watersnood per 10 stuks ƒ 8 , — 
1955 bloemenserie ongebr. compl . f 13,75 

L u c h t p o s t 
Prins Bernhard ongebr. compleet f 1 3 0 , — 
Krijgsgevangenen ongebr. compl . f 3 0 , — 
Rode Kruis 1 9 M ongebr. compl . f 1 8 , — 
Curasao he lpt . Geheel compl . ongebr . f 2 0 , — 

Betaling bij bestelling. Bij g r o t e r e aantallen voor de handel een 
kleine kor t ing . 

Postzegelhandel H. van LIESHOUT 
Vaartv^eg 25 - H I L V E R S U M - t e l . (02950) iBi2S - G i r o 325951 

Onze 20ste veiling vindt 
mei 1963 
plaats 

0 Catalogus of> aanvraag 
gratis verkrijgbaar 

S T A M P S A U C T I O N 

„ P H I L A T E L I A " L t d . 

Trumpcidort trect 20a 
Ta l . S80M 

T E L - A V I V - ISRAEL 

Een g r o t e keuze van klassiek t o t modern 
materiaal is aanv/ezig, o.a. Neder land nr. 
3 m e t 11 (elf) stuks op brief w . o . een 
str ip van 5 en str ip van 3. 
Oos tenr i j k 1S50 de 9 kr . in blok van M 
stuks en vele andere stukken der eerste 
emissies. 

W ü r t e m b u r g nr . 3 , in str ip van 5, oude 
nrs. Kaap de Goede H o o p en vele var ië
t e i t e n . 
V e r d e r is aanwezig belangri jk materiaal 
van Israël: Postgeschiedenis, Voor lopers 
Levant, Palestina, I n te r im Per iode en 
Judaica etc. etc . 

U N T E A 8 A A N V . 
F D C ' S + P . F R I S 

• • FDC 
0,90 1,50 
1,80 3,— 
6,60 10,— 
0,60 
1,50 
0,45 0,95 

12,50 

W . L O S f 5 ^ . W E R E L D V L U C H T E L . J R . 

Duitslind 
Baifi« 
ld. Blok 
Oenemarkan 
Finland 
Frankrijk 
larland 

IJsland 
Itali« 
Luxemburg 
Nadarland 
id. A'dam 
Noorwagan 
Oostanriik 

• • FDC 
1,M 
1,20 1,95 
1,25 2,25 
1 , — 1,25 

1.60 
2,50 3,50 
0,75 1,60 

Zwadan 
Zwitserland 
id. UNO 
Spania 
Turkije 
Indon. 
V. Naties 

• • FDC 
1,40 2,30 
0,70 1,50 
2,10 7,50 
1,55 2,50 
1,95 2,50 
0,40 2,95 
1,25 4,75 

T u r k i j e ' 6 3 : 1 0 0 j . Postz. F D C f 1,50. H o n g e r Kongr . Scheven, m e t aant. 
s t rook f 1,25. P O R T O E X T R A . P R I M A K W A L I T E I T . 

T . H A R T E V E L D ' S F D C S E R V I C E , K E R S T R O O S S T R A A T 9 C , 
R O T T E R D A M - 1 2 • T E L E F O O N : 18.42.00 - G I R O : 50 .74 .07 . 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse fllatelistische tijdschrift - verschijnt 
om de 14 dagen — gemiddelde omvang 88 pagina's — fotopagina's op 
kunstdrukpapier — abonnementsprijs f 8,80 per half jaar, franco. Vraag 
gratis proefnummer. Abonnementen kunnen steeds per Ie v. d. mnd. ingaan. 
Woordadvertenties, opschnftwoorden: 45 cent, tekstwoorden: 18 cent. 
VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND: 
P. C. V. Andel - Postbus 54 - Katwyk a/Ze« - Giro 516S28 - T»l. (01718) 4068 

P O S T Z E G E L H A N D E L „DE VELUWE" 
N I E U W S T R A A T 66 - A P E L D O O R N - T E L . 20919 

Z i c h t - Neder land ' + O v e r z e e (ook behandeling van 
zend ingen: Manco's) Duitsland -|- Ouddui tse Staten, Frank

r i jk , Monaco, Portugal , Zwi tser land , I tal ië, Scandi
navië. 

J. V. d. Berge Voor rad ig F .D .C . v. N e d . O . G . - V l iegbr . 

M U N T B O E K van WESTFRIES
L A N D an OVERIJSEL 1576-179S 
verschijnt binnenkort. Prijs f 15,— 

+ porto. 
Muntboek Holland en Zeeland uitver

kocht. 
Muntboek Gelderland + Utrecht f 15,— 

+ porto. 
P. C. DE VRIES 

Asserweg 260 - Rottardam-12 
Telefoon 18 3016 

MUNTENVERZAMELING 
TE KOOP GEVRAAGD. 

Alleen belangrijke collectie of be
tere stukken, ook ruilen tegen 
postzegelverzamehng. 
Aanbiedingen 

P. C. DE VRIES 
Asserweg 260, Rotterdam-12 

Telefoon 18 30 16. 
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Eind 1959 kwamen de vervalsings

prakUjken van M. aan het licht, toen 
de Haagse postzegelhandelaarvei
Imghouder R. Boekema een paar stuk
ken van M. ter veihng kreeg toege
stuurd. Hu kreeg argwaan en stapte 
voor nader onderzoek naar het Post
museum. De vervalsing kwam aan het 
licht en de politie werd ingeschakeld. 
De afdeling falsificaties van het mi
nisterie van Justitie werd met het 
omvangrük'e en mdrovende onderzoek 
belast. Het duurde drie jaar voor de 
zaak rond was. Bu huiszoeking in 
Bussum haalden rijksrechercheurs 
321 valse stempels, meer dan dui
zend ,,oude" brieven, ,,gereedschap
pen", en zeit gemengde inkten en ver
ven tevoorschijn, alsook waskrütjea 
en schablones, een strijkijzer, een boe
kenpersje, een speciale tang om kar
telrandjes te knippen en andere voor
werpen. Een winkeltje op zich. 

Vrriwel al ẑ Jn produkten bracht hfl 
vla Nederlandse veilingen op de tnarkt. 
Niet bekend Is, of hy ook ondershands 
heeft verkocht. Wel zijn zijn vervalsin
gen uiteindelijk soms in AmeriKa, 
Frankrijk, Eneeland, Oostenrijk, Zwit
serland en Duitsland terecht gekomen. 
Hij heeft verklaard dat h^ ten slotte 
de meest ingewikkelde stempels bin
nen drie uur kon vervaardigen. 

Deze affaire is in 1959 ontdekt door 
de Haagse veilinghouder R. Boeke
ma 
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Schrijver van 
standaardwerk 
vloog er in.,, 

In kringen van filatelisten heeft de 
zaak van de vervalste poststempel» veel 
ont^iteltenis gewekt. M. was een groot
meester op het gebied van het niniaakeii 
en bedenken van historische stempels. 
Aan, mr. J. Knottenbelt, de president 
\an de rechtbank, vertelde de exbe
roepsofflcier dat hy soms niet de echte 
\an de door hem vervalste stempels kon 
onderscheiden. Er is In Nederland een 
standaardwerk over oude poststempels 
\ ersehenen, waarin het merendeel van 
de afgebeelde stempels afkomstig Is nit 
het vervalste arsenaal van M. 

,,Arme man", zei de president, »pre
kend over de deskundige auteur, „wat 
is hij er m gevlogen". M. keek de pre
sident met lichtelijk geamuseerde blik 
aan. Hij vond het kennelijk allemaal 
niet zo heel erg. 
M. liep stuk, toen hij enige documen

ten naar de Haagse postzegelhandelaar 
R. Boekema (59) stuurde om geveild te 
worden. De heer Boekema vond de stem
pels zo mooi, dat zijn argwaan werd op
gewekt. Hfl heeft bflna een jaar nodig 
gehad om de vervalsing aan te kunnen 
tonen 

De heer Boekema, die de politie heeft 
ingelicht, ontdekte dat M. soms. stem
pels op brieven had gezet, als die er 
helemaal niet thuishoorde. M. zei: ,,Ik 
ging er vanuit dat men destijds vergeten 
was een stempel te zetten en heb het er 
maar bfl geplaatst". 

b 

VALS 

VOOR VAKKUNDIG BETROUWBARE VEILINGEN EN KEURINGEN 

Koell 
)oekeitta Makelaar en taxateur keurmeester 

INZENDINGEN VOOR ONZE VOORJAARSVEILING ZIEN WIJ GAARNE OMGAAND TEGEMOET 

& 

Prinsestraat 5860 
hoek Juffrouw Idastraat 
' s Gravenhage 
Voor uw post een kort adres: 
Postbus 45 
Voor uw telefonische oproep: 
(070) 110319 



LINDNER FALZLOS ALBUMS 
Zoals onderstaand cliché aantoont, zo mooi vlak liggen de bladen in onze ringbanden. 

Elk albumblad is afzortde::lijk verkrijgbaar 

Enkele voorbeelden Inci. ringband: 

Nederland vanaf 1945 f27 ,— 
Nederland compleet vanaf 1852 56,25 
Ver. Europa met Nato, Norden, etc 27,75 
Verenigde Naties Nevy Yorl< 21,— 
Vatlcaan 38,25 
Duitse Bondsrepubliek m. Berlijn „ 39,75 
Duitse Democratlsciie Republiek „ 58,50 
Israël met tab , 35,25 
100 jaar Postzegels 52,50 
Olympiade vanaf 1896 tot 1960 ,43,50 
Olympiade 1960 45,75 
AntiMalaria 35,25 
Wereldvluclitelingenjaar , 32,25 
Insteekblad voor nieuv/e uitgiften „ 0,75 
Losse ringbanden in div. kleuren 11,25 

s ^ 

an sctifitm At ln'UJe int JLinönei' ffulzlos^fiiüt 

Vramft uitvrnrif* proipactu« in klaurendruk, monttarblmd «n prijtlijtt u n RENNIE HAAGSMA't POSTZEGELHANDEL, Lawiwanttraat 2a, HILVERSUM 
WÊ^^^ÊÊÊ^^^^ÊÊÊ^^^mÊ^^^m^ÊÊÊim^^^ Vraagt onze offerte v. d. maand ^ ^ ^ i ^ ^ " ^ B ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * > ^ " ^ ^ ^ ^ * i ^ " 

ZICHTZENDINGEN 
Vrijwel alle landen. 

SPECIALE AANBIEDING: 

FRANSE KOLONIËN, ZUIDAMERIKA, 
EGYPTE, SOEDAN, 

SCANDINAVIË 
Dit zeggen mijn cliënten: 

„Ik was zeer content met deze zending welke mij drie genoeglijke 
avonden heeft verschaft." 
28562 Ohr J. de R. te D. 

„In dank uw zichtzending ontvangen en ben er evenals vorig jaar 
naar hartelust in gedoken." 
22562 Dhr. j. v. K. te V. 

„Met veel genoegen inzage genomen van Uw zichtzending van 3 april j.l." 
7462 Dhr. A. H. te A. 

Tlians kunt u een zichtzending 
7 DAGEN 

op zichit houden waarin dus altijd een weekend valt. 
Reeds bij aankoop vanaf f 10. wordt de retourporto vergoed. 

Uw aanvraag met r e f e r e n t i e s naar 

SOESTDIJKSE POSTZEGELHANDEL 

N. O V E R D U I N 
Jan Steenlaan 37. Soestdijk, Giro 385725, Tel. (02955) 4841 

U goot natuurlijk ook naar de BRETEPl 
Aan onze stand willen wij gaarne proberen uw verzameling te com
pleteren. 
Geeft ons reeds thans UW INTERESSEGEBIED op, zodat wij u hope
lijk van dienst kunnen zijn. 

Postregelhandel „'t CRAYENEST" ■ GIETEN (Dr.) 
Asserstraat 7  Tel. 05926  279 

Betrouwbare K E U R I N G E N , ook voor 
voorfilatelistische brieven 

Ixoell 
tjQQKQma 

KEURMEESTER 
POSTBUS 45, 
'sGRAVENHAGE 

Enige goede orig. verzegelde Regelings Kilo's 

Finland 1956 f 22.

1957 f 30.

1959 f 27.

Denemarken 1961 f 29,50 
1962 f 26,— 
1963 f 26,— 

Hongarije 1954 f 22,— 

Polen 1957 f 39.50 
dito % kg 1957 f 21.— 

dito % kg 1950/53 f 21,— 
Zv/eden 1958 f 50.— 

1960 f 52.— 
1961 f 52.— 

Missie 1 kilo 
N. Zeeland f 15.— 

Auf der Heide's Postzegelhandel  Hilversum 
Giro 1700  Surinameloan 31 

GaM vooruit of rembours 



AANBIEDING SCANDINAVIË 
ongebruikt, tenzij anders vermeid 

DENEMARKEN 
1 gebr. 
6 gebr. 
9 gebr. 
62/64 
65/67 
68 gebr. 
85/86 
87/94 
95/104 
117/20 gebr. 
130/31 
148a 
149 gebr. 
152 A 
153/64 
168/73 
174/80 
190/92 
197/206 
229/34 
241/45 
246/48 
249/52 
276 
282/90A 
304/06 
315/31C 

Luchtpost 
1/5 
6/10 
6/10 gebr. 
Port 1/8 
Dienstz. 1 gebr. 
Dienstz. 3 gebr. 
Dienstz. 14/19 
Kranten 1/10 gebr. 

Occ. Feroe 
1/5 gebr. 

175,— 
3 5 , -
12,50 
1 0 , -
4,50 

1 5 , -
2 0 , -
75.— 
17.50 
75.— 
12.50 
5 . -
9 . -

4 5 . -
1 5 . -
5.50 

2 0 . -
12,50 
12,50 
7,50 
4,50 
4,25 
6.— 
3.50 
3.25 
6.— 

1 5 . -

75.-
12,-
10,-
10.-
15.-
50.-
15.-
10,-

7 5 . -

DEENS WEST-INDIË 
1 gebr. 30,— 
4 45,— 
14 10.— 
25/26 7,50 
27/35 30.— 
36/43 gebr. 12,50 
Port 1/8 gebr. 17.50 

G R O E N L A N D 
10/18 30.— 
18A/18K 100.— 
Pakketp. 1/11 55.— 

F I N L A N D 
2 gebr. 
3 gebr. 
4 gebr. 
6 gebr. 
7 gebr. 
8 gebr. 
9 gebr. 
10 gebr. 
11 gebr. 
13a 
19 gebr. 
26 gebr. 
27 
34/35 gebr. 
41/46 
47 gebr. 
48 gebr. 
54 gebr. 
60 
60a 
60a gebr. 
109/21 
134/35 
154a 
161/63 
166 
189/91 
196/99 
209/12 
225/28 
343A 
421 
439 
Luchtp. 1 
Luchtp. 3 
Pakketp. 1/5 

OOST-KARELIË 
Occ. Finland 
1/28 gebr. 

IJSLAND 
3 

5 0 0 . -
6 5 . -
3 0 . -
5 0 . -
80.— 
1 5 . -
1 5 . -

350.— 
5 0 . -
18,— 
2 5 , -

1 2 5 . -
200.— 

2 5 . -
5 0 . -
80.— 
6 0 . -
6 0 . -
4 0 , -
3 5 . -
2 5 . -
17.50 
1 0 . -
17.50 
9 . -

12.50 
1 4 . -
1 0 . -
17,50 
8 , -

13,50 
13.50 
7.50 

• 6 0 . -
9 . -
9 . -

2 5 . -

2 0 . -

4 30.— 
5 get. 12% gebr. 20,— 
10 5,— 
11 22,50 
12 5 . -
15 gebr. 5,— 
16 gebr. 10.— 
17 22.50 
22 4.50 
34/45 20.— 
46 gebr. 25,— 
47/60 25.— 
47/61 50.— 
62/67 10.— 
68/74 60.— 
82/97 60.— 
98/104 12.50 
110/12 120,— 
113/14. 9.— 
115/19 22.50 
120 5.— 
121 gebr. 7.50 
122 45,— 
123/37 - I - vi. 3 100,— 
139/44 20,— 
145/52 50.— 
158/59 6.— 
168/70 7,50 
171/80 9.— 
185 15.— 
186/88 20.— 
188 A-D 37.50 
189/98 9.— 
202/07 25.— 
208/14 7.— 
224/33 10.— 
238 15.— 
239/42 9.— 
251/53 6.— 
261/68 7.50 
Luchtp. 1/2 9.— 
Luchtp. 4/8 50.— 
Luchtp. 4/8 gebr. 50,— 
Luchtp. 9/11 17,50 
Dienstz. 1 15.— 
Dienstz. 33/40A 30.— 
Dienstz. 40/40A 15.— 
Dienstz. 41/43 60,— 
Dienstz. 44/58A 175,— 
Dienstz. 60/62 6,— 

Dit is slechts een greep uit onze grote voorraad. De oude uitgiften zijn van zeer 
bijzondere kwaliteit! 

Overtuigt u door een bezoek aan onze zaak. 

Postzegel handel Tine de Buhr 
Amsterdam - N.Z. Voorburgwal 3 4 7 

Telefoon 233324, na 19 uur 186955 



^H IN EN VERKOOP VAN 
Ie en 2e emissie Nederland. 
Proeven, brieven, etc. 
Tevens afstempeling vóór ± 1900. 

POSTZEGELHANDEL 
„PHILATO" 

G. WENTZEL  SMEDENSTRAAT 126 
DEVENTER 

Telefoon (06700) 1 78 67 — Giro 91 78 09 

DE NIEUWTJES VAN 1963 
ANTIHONGER  WERELDP. VER.  RODE KRUIS  EUROPA 
kunt u nog steeds bij ons bestellen. F.D.C. AntiHonger (Kur

haus) f 1.75 
Vraag tevens onZe prijslijst: 

RUIMTEVAART 

Aangeboden: 
San Marino: 

427/436 p.fris 
4<9/458 p.fris 
489/498 p.fris 
L 121/124 p.fris 

Vaticaan: 
Juristen gest. 
Sede Vacante 1939 
1ste plakker 
274/279 p.fris 
Vluchtelingen p.'fris 

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

4 , 
4,20 
3 , 
3.15 

6 5 , 

40,— 
6,50 

12,— 

L 22/23 p.fris 110,— 

Triest A: 
18/29 1ste plakker 37,50 
37 gestemp. 30,— 
Ook gestempeld vele j 
zegels voorradig! 

Triest B: 
L 3/9 ong. of gesï. 7,50 
L 20 ongestempeld 18,— 
Blok 2 ongest. 4,75 

MARIAN DAUB 
Wrnktl: Jan van Galenstraat 165, AmsterdamW. j 
Telefoon (020) 88683. 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN 
NEO. INDl l 
No. 
16 de 2'/, (ld. Konins (ebr. 11,50 
30 de 2 / . f ld. Kon. H.H. gebr. 12,— 
80 de 2'/, (ld. JAVA (ebr. 12,— 
97 de 1 ( ld. buiten bezit on(ebr. 14,— 
98 de2Vtgld. buiten bezit on(ebr. 

2 2 , 

99134 serie compl. onfebr. 40,— 
149159 Jaarbeurs Bandoan( 

on(ebr. 64,— 
160166 Jüb. 1923 serie compl. 

on(ebr. 42,50 
195210 serie compl. ongebr. 30,— 
260 de50ctmetwaterm. on(ebr. 190,— 
262 de 80 et met waterm. ongebr. 35,— 

277 de 20 et ongebr. 12,50 
286 de 2 ( ld. on(ebr. 13,— 
287 de 5 (ld. geelbruin on(ebr. 170,— 
289 de 25 (ld oranje ongebr. 140,— 
289 de 25 (ld. oranje gebr. 55,— 
345346de10{ld.en25(ld.on(ebr. 

35,— 
360361 opdruklndonesiëdelOgld. 

en 25 ( ld. on(ebr. 35,— 
VLIEGPOST 
15, 610 2 series compl. on(ebr. 22,50 
13 9,— 
1416 serie on(ebr. 22,— 
Brandkastserie compl. 17 ongebr. 
Ned. Indiê 90,— 
Nieuw Guinea No. 2224. 
watersnood ongebr. 42,50 

Voor uitvoerin( van uw MANCOLIJSTEN houden wij ons aanbevolen 
POSTZEGELHANDH. JAC. ENGELKAMP 

Spuistraat 301 — Amsterdam — Giro 312696 — Telefoon 230998 

Voordelige aanbieding Zwitserland 
• is postfris. • is mooi (estempeld. Alles prima kwaliteit. No's volgens Yvert. 

226/29« 
231/34» 
235/38* 
246/49« 
260/62* 
278/81« 
282/85« 
289/97* 
316/19« 
320/28« 
329/40« 
344/47« 
423/26* 
543/56* 
467/70« 
493/96« 
497/501 ♦ 
502/06« 
517/20« 
531/35« 
541a« 
558/61« 
562/66« 
567/71« 
581/85« 

1,65 
1,75 
1,80 
1,65 
0,85 
1,90 
1.70 
7,75 
1,85 
6,75 

10,— 
1,75 
1,95 
1,85 
2,25 
2,60 
5,95 
7,— 
4,— 
3,50 
4,85 
2,85 
3,95 
4,— 
3,95 

586/89« 
590/94« 
595/96« 
597/601« 
602/05« 
606/10« 
611« 
611° 
612/15« 
616/20« 
621/24« 
625/29* 
634/38« 
639/42* 

1.65 
3,75 
6,25 
3,75 
2,15 
3,50 
1,50 
1,25 
5,75 
3,75 
1,85 
3,75 
3,75 
3,65 

643a/644a,646a 
en 651a* 2,50 
idem met witte 
tussenstr.« 
661/65« 
666/67« 
668/72« 
668/72» 
677/81« 
682/83« 
684/88« 

2,75 
3,15 
1,25 
2,40 
1,95 
1,95 
0,95 
2,40 

684/88° 
1962 Prop.« 
1962 Europa« 
1962 Pro J.« 
Propaganda« 
Luchtpoet 
3/9« 
10/12« 
10a/12a« 
15« 
13a/15a« 
16/18« 
19/25« 
27/34« 
34a« 
35« 
Blokken 
14« 
16« 
1962 P.J.* 
1962 P.J.° 
1963 R.K.* 
1963 R.K.° 
Dienst 
25» 

2,— 
1,85 
0,92 
1,80 
1,80 

20,75 
9,— 

17,50 
3,95 

47,50 
5,75 
9,75 

31,50 
5,95 
4,25 

47,50 
6,25 
3,50 
3,50 
3,30 
3,30 

12,50 

33° 
43» 
185/202* 
206/223« 
225° 
245/47« 
246° 
247° 
354/61« 
362« 
363/68« 
408/09* 
410« 
411/13« 
414/16« 
417/19« 
420/22« 
423/25» 
426/28« 
429« 
429° 
Mus*e« 
Musée» 
Uncsat* 
Uncsat» 

12,50 
26,50 
34,50 
34,50 
13,— 
39,50 
11,50 
19,75 

100,— 
5.50 

11,25 
2,25 
6 , 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
0,65 
0,65 
1,75 
1,75 
2,75 
2,75 

Bestelling boven ƒ5.— portvrij. 5 % korting bij aankoop boven f25,—. Het bestelde 
wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. 

Wist u, dat wij de nieuwtjes van de gehete wereld verzorgen I Geef ons uw ver-
zametgebieden op en u kunt er op rekenen, dat u de nieuwe zegels tegen nieuwtjes-
prijs ontvangt. 

Vraagt onze gratis maart-prijslijst Nederland aan. In deze prijslijst, een handig, 
geel boekje, Inhoudende 52 pagina's, treft u zowel de goedkopere, als duurdere 
zegels aan. Ook voor zichtzendïngen van Nederland en O.R., Frankrijk, Finland 
en Sport kunt u bij ons terecht. Bij een aanvrage voor een zichtzending a.u.b. op
geven, of u pasbeginnend, gevorderd of vergevorderd bent. 

POSTZEGEIHANDEIJ.VANMASTRIGT 
Zwarte H o n d s t r u t 1 / B i u k - ROTTERDAM-1 

Telefoon (010) 143580, Giro 661478 

Internationale 
Postzegetm'ddag 

te 
HENGELO (O.) 

Zaterdag 11 mei van 10 tot 17 uur, 
in het Jeugdgebouw, Hetmersstraat 1. 

Handelarenstands aanwezig 
ENTREE f 0,25 

Uitgave 1963, 5e Jaargang Juist versciienenl 

Interphila - Handboeic voor de filatelie 
304 pagina's. Formaat 15 x 21 cm. Prijs f 7,20 (portvrij) 
ca . 10.000 aanvragen voor ruiling uit de geliele wereld! 
Inhoudsaanduiding: Deel 1 : Verzamelaars uit de gehele wereld met juiste ruilwensen. Deel 2: Postzegelhandel in de gehele wereld 
Deel 3: Speciale handelsbranches. Deel 4: Verkoopfirma's (Veiling). Deel 5: Philatel. uitgeverijen. Deel 6: Groothandel, im- en export 
in de gehele wereld. Deel 7: Verbonden en verenigingen (alle adressen van PIP, FIPCO, FISA, St. Gabriel, IFSDA, enz.). Deel 8:170filatelisti-
sche vaktijdschriften met adressen, oplage, pr.ijzen enz. Deel 9: alle P.T.T.-diensten voor verzamelingszegels van de wereld. Deel 10: 
onderzoekers en experts, enz., enz. 
Het grootste filatelistische adresboek van de wereld! 

Bestel s.v.p. nog heden uw exemplaar. Toezending volgt portvrij, aangetekend, met mooie bijzondere Berlijnzegels. U betaalt na ont
vangst f7 ,20 op onze postgiro nr. 14 00 78 te Den Haag. 
Schrijf naar: 

L O T H A R KRÜGER V E R L A G BERLIN 37 - Postfach V 67 - W.-Duitsland 



BELANGRIJKE VEIL ING No. 398 
t .o.v. deurwaarder A . H . Davids 

waarbij o.a. de collecties van wijlen de heer J. A . A . van 
der Horst , Leiden. 

M A A N D A G 2 9 A P R I L om 19.15 uur in de „D ie ren tu in " : 
350 prachtige landenverzamelingen, albums, boekjes, enz. 

D I N S D A G 3 0 A P R I L om 13.30 uur ten kantore: 
zeldzame zegels en series van de Gehele Wereld v/.o. belang
r i j k : Finland, Israël, Luxemburg, Oostenrijk, Vaticaan compl. 
Voorts 60 belangrijke kavels Voorphi l . Brieven! 

D I N . S D A G 3 0 A P R I L om 19.15 uur ten kantore: 
zeldzame zegels, series en foutdrukken van Nederland en Overz. 
Rijksd. w.o. Nederland eerste emissie op brieven en met zeld
zame stempels. 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN 
ANNA PAULOWNASTRAAT 58 DEN HAAG TELEFOON (070) 32 59 32 

SPECIALE CATALOGUS 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN 1963 

/?< 

leveren wij u nog franco huis 
voor f3,36, na storting op giro
rekening 247130. 

' - % 

POSTZEGELHANDEL 

OGlCQinai Postbus 45 / 's-Gravenhage 

AANGEBODEN: 
Ni«uw Guinaa 
Untea 19 waarden 1ste druk ongebr. ƒ 25,— 
N a d . Anti l len 
Bloemen serie 1955 no. 248/252 ongebr. f 15,75 
Bloemen serie 1955 no. 248/252 gebr. f 17,— 
Cursfao 
Luchtpost Rode Kruis no. 45/52 ongebr. f 2 1 , — 
Suriname 
F.D.C. Spitfire no. 197/199 f31,50 
Spitfire no. 197/199 ongebr. f 23,50 
F.D.C. Rode Kruis no. 202/205 + Lp no. 23 f 47,50 
F.D.C. Koninklijke familie no. 206/209 f 10,— 
Stadion no. 309/311 ongebr f 28,50 
Luchtpost no. 19 ongebr. de 10 gid. Mercuriuskop ƒ75,— 

RITA VAN MAANEN 
Rokin 10, Amsterdam, te l . (020) 233331, giro 609437 

INKOOP VERKOOP TAXATIES 

GRATIS b i j de N .P .C . I I ! (nog 1 maal voor mauwe gegadigden) 

Naontvangst van ƒ 0,24 voor onk (in postz ) zenden wij u gratis 1 zegel Ned Cat W. 
f 1,50, benevens onze nieuwe pri|sli|st Ned , O G , Indonesië en Bundesrep met 

meer dan 800 goedk aanbiedingen 

lOOversch gr form Tsj Slowakije f 2.25, idem 150 versch f A,—, idem 200 versch. 
f 6 , — Div landen 250 versch gr form f 5,50, 400 versch f 10,— 

Best enz aan J. B i j l tma , Sch immelp . lasn 3, Zu tphen 

De vraag naar 

DUITSLAND €L 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 mets, want wij betalen ook 
de retourporto 

POSTZEGELHANDEL 

VAN DUYN & VERHAGE 
Rotterdam. Noordsingel 181 b 
Tel. 010/48209 



Samentt^erkinff 
Het mooiste voorbeeld van samenwerking tussen ver
zamelaar en handelaar zult u afgespiegeld vinden in 
onze boekjes van 

EXGELAND ék KOLO]\IËX 
en 

FRAIVKRIJK & KOLOXIËX 
Alleen doordat zich in de loop der jaren zo vele ver
zamelaars om ons schaarden, zijn wij nu In staat u 
boekjes voor te leggen waarvan alleen al de bezich
tiging u veel genoegen zal verschaffen. 
Dikwijls zal het door de rijkdom van de sortering 
moeilijk zijn uw keuze te bepalen, maar het grote 
voordeel is, dat u daartoe 3 volle dagen de gelegenheid 
heeft.. U behoeft dus niet, zoals in een winkel, direct 
te beslissen, maar u kunt alles rustig bekijken en over
wegen. 
Neemt u eens een proef met deze meest geperfectio
neerde manier van 

ZELFBEDIENING 
Het kost u niets, want bij de eerste zending be
talen wij ook de retourporto, ook al koopt u er 
niets uit. Alleen bij regelmatige toezending zal 
de min. uitname ƒ 15,— moeten bedragen, maar 
daarvoor betalen wij dan ook de retourporto. 

Postzegelhandel 

VawB Duyn A Verhage 
Rotterdam Noordsingel Iglb Telefoon (010) 48209. 

I N K O O P BUNDELS 
WOLF BETAALT HOGERE PRIJZEN ! ! 

Zie het meinummer. Vraagt gratis inkooplijst 

J .A .M. Wolf - Anemoonstr. 1 - Amsterdam (N) 

POSTZEGELHANDEL 

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

ZICHTZENDINCEN 

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

Momenteel zeer mooie zichtboekjes Ned. 
O.G. — Duitsland enz. - Scandinavië — 
Eng. l(ol. — Zd. Am. Staten enz., enz. 

TE KOOP 
GEVRAAGD 
Venumel ingen 
Partijen 
b«t«re loue 

Postzegels 

VOOR INTERESSANTE 

AANBIEDINGEN KOM IK 

U GAARNE BEZOEKEN 
Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 — 

ALBUMS 
Bondsalbum K 11 f 6,50 
„ D A V O " album „ IS,— 
„Hol land" album „ 10,— 
Groot insteekboek 

26 X 32 cm, 10 bladen leder 
btad aan 2 zijden 12 stroken „ 1 1 , — 
Alsv. 20 bladen 19,80 

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

Blanco albums met 100 bladen inschroef-
band f5,50, f7,50 en f 12,—. 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

DE POSTZEGEL 
Vlaams Maandblad voor Filatelie - Actueel en betrouv/baar - 24 
pagina's per nummer-abonnementsprijs f 6,— per jaar. Proefnummer, 
advertentietarief op aanvraag. 
Administrat ie voor Nederland: Esdoornlaan 26, Putten (G.) 

Verzamelingen en parfijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraaf 9 - Amsterdam-Tel. 151858 (b.g.g. 123123) 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betaling. 

Bezoek u gaarne thuis. 

ZICHTZEKDINGEN 
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 

Steltzer-veilingen 
IN FRANKFURT/M 

Rudolf Steltzer, 
Frankfurt/M. 

Schliessfach 2 3 2 4 
Telefon 21718 

Meer dan tien jaar bekend voor de 
nauwkeurige omschrijving, omvang
rijk fil. materiaal van alle gebieden!! 
Zeer goede koop- en verkoopkansen 
van gezochte zegels en verzame
lingen!! 
De veilingen hebben reeds plaats
gevonden!! 
Catalogus met grote fotobijlage voor 
serieuze geïnteresseerden gratis. 

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. 

N E D E R L A N D 
Vlugge en goedkope afwikkeling van mancolijsten. 

E U R O P A 1 9 6 2 
en andere nieuwtjes van West-Europa koopt u het voordeligst bij: 

K. KEIZER — TILBURG. 
Burg. Mutsaersstraat 32 - Telefoon (04250) 2 31 02 



A A N B I E D I N G 

40 
41 
42 

Griekenland en Kreta 
27,50 
1,75 

45,— 
55, 57, 59, 60, 62 
63, 64, 65 
55/57 59* 
61» 
63* 
65» 
77/83, 85/86 
91/97 
91/97* 
98* 
9 8 * t . 1 3 ' / 

6,— 
17,50 
25,— 
29,50 
29,50 
6,50 
2,40 

14,50 
27,50 
17,50 

"w.r"'*"",,, .„ 
101/09* 
110 
111 
111* 
113/16 
113/17* 
118/21 
124 
124* 
128 
128* 
127,29 
127/29» 
131» 
132» 
133, 134, 136 
137 
138* 
140 
140* 
141/43 
141* 
145* 
146/55 
146/59* 
156/59 
156/59* 
160/64 
OlympiAclA 
165/74 
175 
188/89» 

1 
2 
6 
7 
8 
11 
12 
13 
13a 
14 
15 
16 
17 
18 
18» 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
landing 12>1 
35 
35» 
37 

110,— 
50,— 

115,— 
250,— 
14,— 
35,— 
20,— 
17,— 
25,— 
20,— 
25,— 

5 
6!50 

20,— 
5,50 

12,50 
4 
B[50 
4,50 

' 4 , — 
75,— 
11,25 
40,— 

2,50 
45,— 
20,— 
40,— 
27,50 

35,— 
15,— 
18,50 

190» 4,25 
191» 4,50 
192» 9,50 
194* 22,50 
194A/198L 2,50 
218* 60,— 
226* 7 — 
227* 8.50 
228« 15.— 
230* 6,75 
233* 5,50 
235* 8,25 
237* 14,50 
238* 40,— 
238*Hor. opdr 25.— 
239/52 22,50 
239/50* 25,— 
251 * 40,— 
255 ook ongebr. 5,— 
256 1 , — 
256* 1,50 
257/58 ook ong. 0,40 
259/70* 37,50 
269 5,— 
334* 18,— 
345/47 1 , — 
345/47* 1,50 
348/61 7,25 
348/61* 30,— 
366/68 2,75 
366/68» 4,— 
369/74 7,25 
369/74» 17,50 
375/90 10,— 
375/92» 35,— 
393/99» 6,50 
393/99 0,90 
400. 402 8.— 
409» 3,— 
415/16 0.50 
415/16* 0.80 
417/20* 3.— 
421 0,30 
422/34» 3,25 
435/37» 1 , — 
439/40* 1 ,— 
441/45* 17,50 
462/79* 2,— 
481/83* 0,50 

484/93* 
494/503* 
504/17* 
518/20* 
534/35 of • 
536/39 
536/39* 
542/44 
569* 
570» 
571/74» 
585/91 
592/602 
607/09 
610/17 
637/39 
640/53» 
654/59* 
660/67* 
675/84* 
685/91 
685/91* 
692* 
693/99 
693/99* 
702* 
703/04* 
705/12» 
713/23* 
725* 
726/42* 
743/50» 
751/52» 
755* 
756/62* 

3.— 
2.— 
4,— 
0,90 
0,50 
1,75 
4,— 
0,85 
1.20 
2.75 

2 0 . 
3,75 
2,90 
6,— 
1,50 
4,50 

20,— 
13,50 

6,— 
9,50 
7,50 
9,— 
2,— 
6,75 
8,— 
1,50 
2.50 
5,50 

15,— 
2,75 

15,— 
10,— 

2,50 
1,50 

12,50 

L U C H T P O S T 
1/4 
1/4* 
5/7* 
8/14* 
15/21* 
15/20 
22/30 
39 
■iO/61 * 

5,— 
6.— 

20.— 
18.50 
37.50 
20.— 
15,— 
0,85 
2.75 

WELD. ZEGELS 
1/12* 

Portugal 
130,— 

5,50 
5,50 

13,50 
22,50 
7,75 
0,60 
2,25 
7,50 
7,75 
0,45 

17,50 
22,50 
3,75 

30,— 
15,— 
19,50 
1,60 

17,50 
24,50 
17,50 
25,— 
5,— 

18,50 
26,50 
0,50 

14,50 
35,— 
17,50 
17,50 
80,— 

0,50 
7,50 
2,75 

39 1,60 
41 1,50 
42 7,50 
43 3,— 
43a 3,— 
44 2,— 
45 17,50 
46 17.50 
46* 72,50 
47 8.— 
48 200.— 
49 9,75 
tanding 13^^ 
35 1,50 
36 4,25 
37 4,25 
38 2,25 
41 2,90 
42 10,— 
43 6,— 
51,52,54 2,50 
53 6,25 
63 22,50 
64/65 20,— 
66/76 30,— 
77 9,50 
78/86 38,50 
78/84* 8,50 
87/92 57,50 
88/92* 85,— 
93/95 40.— 
93/95» 65,— 
96/108 52,50 
109/15 18,50 
109/15» 32,50 

116 
117 
117* 
118 
119 
124/45 
ook losse ex. 
leverbaar 
146/53 
146/53* 
154/67* 
168/81* 
182/95» 
196/203» 
204/05* 
206/21 
206/21 • 
ook losse ex 
leverbaar 
222/23» 
224/25 
224/25» 
228/56 
gev^. tand. 
245/47* 1.15 
ook alle andere 
zegels uit deze 
serie gebr. en 
ong.leverbaar 
257/72* 
273/97* 
299/329* 
330/32* 
334/64* 

4 , ~ 

PORTZEGELS 
Denrs. 1 tot 24 
div. tand. gebr 
en ong. voor
radig 
25/38* 
62a» 
65/89* 
91/94* 

Icaria 
1/8» 

Lemnos 
1/22* 
23/38» 

Samos 
1/3 

Epyrus 
1/4 
1/4» 
13/27» 
28/35* 

KRETA 
6* 
9» 
13» 
14< 
15 
18 
29 
31 
31 
32* 
33/34 
33/34 
58/59 
57/59* 
75 ' 
75 
84» 

PORT 
1/9» 

10,— 
15,— 
25,— 
12,50 
24.50 
13.— 

15.— 
27,50 
30,— 
25,— 
70,— 
19,50 
3,50 
9.50 

60.— 

i.25 
1,50 
2,25 

8,— 
60.— 

5.50 
25,— 
19,50 
0,60 

65,— 

365/68* 
369/71 
369/71 • 
372/78* 
383/403* 
404/13* 
414/37» 
438/52» 
453* 
454/90* 
491/506» 
507/12* 
507/12 
513* 
513 
514/28* 
529/46* incl. 
alle A en B nrs 
547/52* 
553/58 
553/58* 
559/64 
559/64* 
565/70 
565/70* 
571* 
572/74 
572/74* 
575* 
576/84 
576/84* 
585 
588/91 
588/91* 

in 

7,25 
35.— 
18.— 
0.50 

25,— 

130.— 
160.— 

20,— 

20.— 
24.— 
1.50 
2.50 

6,— 
15,— 

4,— 
7,— 

15.— 
4.— 
4.25 

14.— 
18.50 
15.— 

6.50 
8.50 

25.— 
32,50 
20,— 
20,— 
18,— 

32,50 

1,50 
0,75 
1,40 
5,50 

45,— 
7,25 

25,— 
20.— 
5.— 

49.50 
25,— 

6,— 
3,50 
1,75 
1,40 

16,50 

22,50 
19,50 
17,50 
22.50 
7,50 

10,50 
6,— 
8,75 
4,75 
2,75 
9,50 
0,95 
1 , — 

10,— 
0,60 
4,— 

10,50 

592/99 2,— 
592/99* 10,— 
600/07* 9,— 
608/15 1,50 
608/15* 6,50 
616/25* 6,— 
626/27 2,— 
626/27* 8,— 
628/44* 49,50 
628/44 3,— 
645/46* 0,85 
647/50 0,75 
647/50* 3,— 
651/54* 2,50 
655/62* 6,— 
671/74» 1,90 
675/82* 6,50 
683» 0,40 
684/87* 3,50 
688/95* 7,— 
696/701* 6,75 
702/05» 4,— 
706« 0,30 
716/23* 9,50 
724/25 0,50 

724/25* 2.50 
726/29* 5,— 
734/39* 8,50 
740/41* 1,10 
742/43* 1,50 
744/47* 3,25 
748/49* 1 , — 
750/51 0,50 
750/51* 1,25 
752/59» 6,— 
762/63 2.— 
762/63* 9.50 
764/65* 2,— 
766/69* 7,— 
770/73» 11,50 
774/88» 27,50 
789/90» 4,— 
791/92* 3.25 
793/94* 4.50 
795/96* 3.90 
797/804* 32.50 
805/06* 1,50 
807/10* 3,— 
811/12* 2,— 
813/16* 8,50 

817/25» 7,50 
826/28» 4,50 
829/30» 2,50 
831/34» 4,— 
837/40» 6.50 
841/42* 3.— 
843/44* 2.50 
845/48* 5.— 
849/50* 5,— 
851/52* 2,50 
853/56* 5,— 
857/58* 6.— 
859/60» 5.— 
864/67» 4.25 
873/78» 1 1 . — 
883* 0,45 
884/85* 2,25 
886/87* 2,— 
894/95* 1,50 
896/97* 1,50 

L U C H T P O S T 
1/10 27,50 
1/3* 3,50 

6/7» 5,
9» 4,2 

TIMBRES DE 
F R A N C H I S E 
Nagenoeg alle zegels 
leverbaar. 

PORTZEGELS 
1 /6 70,
1/6* 90,
ook losse ex. 
leverbaar 
7/13 7,51 
7/13* 14.
14/20* 4,51 
21/27* 1,2 
28/43* 6,5( 
44/47* 2 , 
49/57* 3,2: 
58/68» 4 , 

C O L I S  P O S T A U X 
1/17» 36,51 
18/25» 9,51 

F.D.C.'s Nederland 1963 
Dit jaar zullen er 6 stuks voor Nederland voorden uit

gegeven : 

op 21/3 Antihongeractie f 0,90 
24/4  Zomerzegels f 1,50 
7/5  Postcongres in Parijs f 0,80 

20/8  Rode Kruis f 1,50 
16/9 Europa f 0,90 
12/11Kinderzegels f 1.50 

Totaal derhalve . f 7,10 

Zoals u ziet, verschijnt hiervan een deel in de vakanties; 
men doet er dus goed aan om de gehele serie ineens te 
bestellen, dan zorgen wij ervoor, dat u alles toege

zonden krijgt. Het eenvoudigste is, wanneer u zoveel 
maal f 7,10 op onze girorekening nr. 59.12.72 over

maakt, als u series wenst te ontvangen. De f.d.e's 
worden u dan aangetekend toegezonden. 

Het is mogelijk, dat er nog een serie (en f.d.e's) ver

schijnt ter gelegenheid van de 150jarige Onafhankelijk
heid van Nederland, doch hierover zijn nog geen ge

gevens bekend. Eventueel bericht hierover volgt t.z.t. 

Rondzendboekjes 
Deze zijn momenteel in circulatie voor de navolgende 
landen: België, Br. Dominions en Zwitserland. Wij 
zullen u £raae voor 'toezendine OD onze liist zetten. 
wanneer u ons daartoe de wens kenbaar naakt. 

No. volgens Yvert 1963. 
Uitsluitend prima kwaliteit. 

Zonder teken is gebruikt. 
• is ongebruikt. 

Of* is gebr. of ongebr. 

Internationale Postzegelhandel Amsterdam N.V. 

IA INTERPA ff N.Z. Voorburgwal 322  Amsterdam 
Telefoon 020  6 68 75  Giro 5912 72 

Sfê 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

Verspreidingsgebied: Nederland, Beneluxlanden, Engeland, 
Duitsland, Zwitserland, Amerika en Overzeese Gebiedsdelen. 

Plaatsing: voor vaste plaats wordt 15 % extra berekend. 
Clichés: autotypieën raster 40, of lijnclichés. 

Zetspiegel: 

Vi pagina: hoogte 261 mm, breedte 194 mm 
VJ pagina. 128 mm, 194 mm 
V4 pagina 128 mm, 95 mm 
Vs pagina- 62 mm; 95 mm 
Vil pagina 29 mm; 95 mm 

Tijd van inzending: advertentiekopij moet vóór de 28e van 
iedere maand worden ingezonden. 

Adres: Ned. Maandblad voor Philatelie, Boom-Ruygrok N.V., 
Ged. Oude Gracht 138, Haarlem 

Telefoon: (02500) 1 74 50 (5 lijnen) 
Onderstaande prijzen gelden uitsluitend voor plaatsingen ' 

vóór of achter de tekst. 
Contracten worden hoogstens voor één jaar aangegaan. 

Advertentie tarief 
(ingaande 1 januari 1962). Uitsluitend voor de Nederlandse Postzegelhandel 

Grootte 1 X 6 X 12 X 

1/1 
1/2 
1/4 
1/8 
1/16 
1/32 

225,— 
125,— 
70,— 
40,— 
22,50 
13.— 

200.— 
110,— 
60,— 
35,— 
19,— 
11.— 

190,— 
100,— 
55,-^ 
32,50 
17,50 
10,— 

A A N G E B O D E N 

Te koop 1 kg Ned. ƒ 8,20, 1 kg Ned. 
ƒ 7,—, 1 kg Ned. 50'/i PTT minstens 
5« stuks ƒ 2,50, veel 37 cent ƒ 13,30, 
1 kg PTT t/m ƒ 1,— prijs ƒ 11,—. 
Alles franco. W. Blom, Mr. van 
Coothstraat 30, Druten. Betaling na 
ontvangst. Giro 978816. Vraagt prijs 
Ned. gebr. en ongebr. ook portze-
gels. 

Goede en goedkope rondzendingen 
van alle landen v. d. wereld; ook 
voor de meeste landen voor verge
vorderden. Minlmumafname 
ƒ 10,—, bij afname van ƒ 25,— 5V. 
en bij afname boven ƒ 100,— lo*/« 
korting. Tolhuizen, Folkingestraat 
35, Groningen. Tel. 31577. 

Midden-Oosten specialist. Alle 
nieuwtjes, vaak ook de zeldzaam
ste afwijkingen. Zeer uitgebreide 
ziclitzending. Tollruizen, Folkinge
straat 35, Groningen, tel. 31577. 

Compl. laargangen 1957 t /m 19C2 
Ned. Maandblad voor Philatelic. 
Compl. ingeb. jaarg. Advertentie-
streekblad uit 1882, 1892 en 1895. 
Doosje met vnl. gekleurde foto's 
van filmsterren. Documentatiema
teriaal -vnl. ontst. seml-profvoet-
bal met vele fotootjes. Aanbiedin
gen T. H. Hoffies, Uithuiz^rweg 17, 
Uithuizermeeden (Gr.). 

UNTEA-serie (19 waarden), eerste 
druk (ook 80 ct.), postfris voor 
ƒ 23,75. H. Rouwenhorst, Stuyve-
santstraat 262, 's-Gravenhage. Giro 
14S298. 

Aangeb. Zweden en Finland ä Wl, 
Yvert. Mancolijst aan A. J. Boer
man, Dahliastraat 156, Enschede. 

200 versch. wereld ƒ 0,87; 500 ver-
sch. ƒ 2,60; 1000 versch. ƒ 5,60; 500 
Europa ƒ 3,60; 1000 versch. ƒ 8,10, 
franco uit mijn doubletten. D. van 
Ommen. Populierenlaan 3, Epe, 
gironummer 89 78 56. 
Te koop aangeb. Frankrijk, groot 
form, zegels uit de jaren 1936 t /m 
1939, postfris ä 45 ct. per fr. Yvert 
1963. H. MuUeners, Akkerstraat 62, 
Sittard. 

Te koop Ned. Maandbl. v. Phil., 
jaargang 1951 t /m 1962 t.e.a.b. 
J. J. Duinker, Ger. Doustraat 55, 
IJmuiden. 

Te k. verzamelingen West-Dults
land, Duitse RUk, Berlijn, Saarge-
bled, Baden, Rheinland Pfalz en 
Wurtemberg. België en USA, Al
les tegen 30 ct. per Fr. Ong. 50 ä 
60 procent ongebr. C. Bogerd, 
Alexanderlaan 15, Rijswijk Z.H., 
tel. 986771. 
Te koop: Vatlcaan, Frankrijk, 
Dultsland, ä ƒ 0,50 per goudfrank. 
R. H. van Elk, ,,Mariagaard", Beu-
ningen (Gld.). Tel. (08807) 218. 

Vi KILO BUITENLANDSE ZE
GELS. Wél afgeweekt maar onge
sorteerd! Enorm veel landen, alles 
door elkaar! ± 1'2.500 exempl. 
(twaalf en een half duizend). Al
les wordt voor de hand afgewogen. 
Zolang de voorraad strekt en al
leen bij vooruitbetaling óf rem-
bourszending. 81. ƒ 37,50 franco. 
Enkele 1/1 kllopakketten zijn be
schikbaar voor ƒ 75,— franco 
(± 2S.000 ex.). H. Fiorani, Beatrix-
laan 9, De Kaag. Poistgiro 41511 
t.n.v. I. J. Mark. 

Uitgebreide aanbieding Italië voor 
1945, w.o. veel cpl. series postfris. 
Vraagt gratis prijslijst. C. Opschol-
tens, Bergselaan 81b, Rotter-
dam-11. . 

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 
Vaticaan Concilie* 
Vatlcaan Vluchtelingen* 
België Vluchtel. blok* 
Argentinië Vluchtel. -|-

blok* 
Columbia Concilie* 
Dominic. Rep. 452/6 Lp 

105/07* 
Dominic. Rep. Blok 3/4 

get. en onget. (4) 
Dominic. Rep. Blok 5/6 

idem, (4) 
Mongolië 171/78* 
Mongolië Voetbalkam

pioenschappen 
Joegoslavië 810/17 
Griekenland 660/67* 
Hongarije 1046/49 Lp 

130/31 
idem 1327/34 
idem 1459/65 
idem 1959 7 Vlinders 
idem 8 Roofvogels cpl. 
idem Voetbalkampioen

schappen 
idem Blok 33* 
Rusland 1556/71 
Idem 1576/79 
idem 1599/1601 
idem 1973/87 
Polen 1070/81 
Gen. Gouvern. 119* 

blok v. 10 
Letland 110 
idem 129 
Israël Vissen Rode Zee 

2,90 
12,50 

8.50 

3,75 
1,10 

i,— 
* 
100 , -
* 
150 , -

5,— 

1,70 
3.— 
i . -

2,25 
2,— 
2,— 
2,— 
1,75 

2.— 
27,— 
3 , -
2,— 
1,— 
3,— 
2,— 

7,50 
2,— 
1,10 
0.75 

Irak 147/154* 
idem 177/179* 
idem 1963 KASSEM (8) 
Afghanistan 
Journée des Femmes + 

blok* 

1.25 
2,— 
2,85 

1 4 . -
Ruimtevaart, getand, onge- 1 

tand en blok 
idem op 3 FDC's 
Egypte 94/96 
idem 115/117 
idem 131/133* 
idem 196/198* 
idem 238/241* 

Luchtpost 
Angola 1/9 
Kaap Juby 11/15* 
Italiaanse Kol. 22/35* 
Tripoli 57/62* 
Cirenaica 24/29* 
It. Somaliland 1/6* 
Spaans Marocco 1/10* 
Mozambique 1/9 
idem (Comp) 1/10* 
Liberia 1/6 
Japan 3, 3A/6 
Dom. Rep. 101/103 
Irak 1/8* 
Hongarije 119/129 
IJsland 21/26 
Letland 3/5* 
Lithauen 45/51 
idem 52/59*n 
idem 60/67 
Brits Indië 2/6* 

70,— 1 
75,— 
17,50 

4 . -
1.75 
2.— 
1.40 

3,— 
4 , -

1 0 , -
3,75 
4,— 
5,— 
5,— 
2,50 
2.50 
1.25 
4 . -
3,— 
3.— 
2,50 
2,25 
2.— 
3.50 
3 . -
3 . -
8.— 

HEKKER's POSTZEGELHANDEL 1 
1 Kleverlaan 97 - Bloemendaal - Tel. (02500) 56154 ■ Giro 

Zendingen boven f 10,— franco 

Bezoel< onze stand op de BRETEP. 

553801 1 

G E V R A A G D 

Te koop gevr. Ned. Indië Bezit 
Buiten ƒ2,50 (nr. 98 f); postfris; 
eerste kwaliteit, zo mogelijk met 
keur N.V.P. Brieven met vraagpr. 
aan M. Jager p/a Blumenthal, 
Cliostraat 20-1, Amsterdam-z. 
Alle soorten bundels, massa en ki
logoed gevr. tegen hoge prijzen. A. 
V. d. Heijden, Hengelolaan 1196, 
Den Haag. Tel. 67 08 75. 
Te koop gevr. door verzamelaar be
langrijke collectie Europ. landen, 
liefst hoofdzakelijk ongestempeld. 
E. Scheins, 36 Pronkerwtl,, Brus-
sel-2, België. Tel. 788053. 

Bod gevr. op 100 series postfris 
Suriname Rode Kruis (bloemen) 
serie 1%2. P. v. d. Does, Stadhou
dersweg 116, Rotterdam, tel. 010-
46372. 
Te koop gevraagd speciale vluch
ten, (vliegbrieven), zend briefkaart. 
W. J. Lenting, v. d. Wateringelaan 
154, Voorburg. Tel. 725793. 

D I V E R S E N 

INTERNATIONALE POSTZEGEL 
RONDZENDCENTRALE. Inl. A. 
Wegman, Eerste Sweelinckstraat 
13-11. S.v.p. brieven aan postbus 
1403, Amsterdam-C. 

Gevr. Catalogi Yvert, IMlchel etc. 
1961/62 en collectie zegels. Aanb. 
met prijs aan Schiestraat 36, Dor
drecht. Tel. 20733. 
Te koop gevr. Vllegbrlef 1-10-1924 
naar Ned. Indië „v. d. Hoop". Ook 
andere betere K.L.M.-vluchten. 
Prijsopgave etc. A. Filius, Kerk-
weg 56, Aalsmeer. 

Gezocht: poststukken, $i>ec. at-
stempellngen, briefkaarten e t c , 
tijdvak 1939-1946. Uitvoerige om
schrijving aan J. de Bruyn, Melis 
Stokelaan 1960, Den Haag. 

Te koop gevr. compl. series Neder
land, zowel gest. als ongest. (zon
der plakker). Speciaal Itep. Ook 
betere losse exemplaren. Brieven 
met nrs. NVPH, aantal en prijs 
aan: P. v. d. Berg, B. Huëtstraat 
14, Den Haag. 

SPECIAALOPHETGEBIEP 
VAN DE RülMTeVAART 

VOOR POSTZEGELS 

TASMA//5TRAAT 13 
DEN H A A G 
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DENEDERLANDSCHE 
POSTZEGELYEILING N.Y. 

Rokin 58. Amsterdam-C. - Telefoon 30261-242380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

BEDENK WELI: 

de juiste opzet, uitkaveling en behande
ling van uw materiaal, de tijdige verzen
ding van onze catalogi met gedetailleerde 
beschrijving in vier talen naar binnen- en 
buitenlandse relaties l<an — gezien het 
zeer verschillend prijspeil in de diverse 
landen — de opbrengst veelal met tien
tallen percenten doen stijgen. 

Voor onze eerstvolgende veiling, die juni a.s. zal worden ge
houden, kan nog tot 25 april a.s. materiaal worden toegevoegd. 

Belangrijke objecten gaarne spoedig, gezien de voor een doel
treffende verkoop vereiste behandeling en voorbereiding. 

Renteloze voorschotten worden gaarne verstrekt. 

B. W O U D S T R A 
o.m. detailhandel Melior 

MARNIXSTRAAT 419 - AMSTERDAM-C. 

Lucifersmerken - Sigarebanden detail 
Postzegels engros 

POSTZEGELS TSJECHOSLOWAKI IE prij» per 10 M r i u : 
Laatste Sportserie f 16,— 

~ Laatste Keverserie f 18,—• 
Alle nieuwe uitgaven van Tsjechoslowakije zijn leverbaar, 

POSTZEGELS N E D E R L A N D ft K O L . prija par 10 l e r i « : 
Nederland: 1W1 Kind f 1 1 , — 

1961 Europa f «,— 
1962 Zomer f 10,60 

N e d . Ant i l len: 1958 Vogels f 26,— 
N w . Guinea: 1961 Nw. Guinea raad f 9,50 

1962 Schaaldieren f 12,— 
1962 Herdenk. 25 i f 6,80 

ALLES POSTFRIS EN PRIMA KWALITEIT. Vraagt onze engros 
prijslijst. 

S I G A R E B A N D E N 
Nederland Nw. uitgifte Luganofabrieken grote band (10) f 2,50 
Joma filmsterren, staatshoofden, enz. (50) f 2,50 
Uitgifte Sig. fabriek de Lange, Torens, Klederdrachten, 
Molens, enz. (50) f 2,50 
150 verschillende f 2,25 

L U C I F E R S M E R K E N 
1000 versch. Wereld f 7,50 
100 versch. Tsjechoslowakije nw. samenstelling f 1,50 
140 versch. Domino Joegoslavië f 2,50 
7 versch. series Solofabrieken, KLM, Klederdrachten, enz. 
glanzend (70) f 4,50 
100 versch. België f 0,75 
100 versch. Japan f 0,75 
Op lucifersmerken en banden 10 % korting bij aankoop van f 10,— 
of hoger, m.u.v. 1000 versch. Wereld. 
Betaling d.m.v. aangetekende brief of overmaking op postgiro 
130203 t.n.v, B. Woudstra. 

Tel. 020-243950 

VRAAGT ONZE GRATIS PRIJSLIJSTEN!!!! 

SPECIALE 
AANBIEDING 
(tijdelijk) 

..FAVORIET" album 
Nederland en Overzeese Ryksdelen 
alsmede Republiek Indonesië, 
<net extra bladen voor het verzamelen van 
de meest verzamelde typen en afwijkingen. 

2 0 0 bladen in 2 schroef banden f 15,— 
Jaarlijks verschijnen de supplementen. 

UITGEVERIJ FAVORIET" 
Kleverlaan 97 - Bloemendaal 

Tel. 02500 - 56154 - Giro 553801 


