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

Hier treft u een vorm van 

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

N E D E R L A N D 6L O.G. 
verzamelt Dan bezorgt de post u een mooie collectie 
thuis, prima materiaal, overzichtelijk opgeplakt in 
boekjes. 

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

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

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

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

NEDERLAND - of NED. INDIË -
of CURASAO - of SURINAME 

te sturen van meerdere duizenden guldens. 

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

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

EUROPA-landen 
prachtige boekjes in omloop. Ze zijn een lust 
voor het oog, zullen u veel plezier en beslist 
vele aanwinsten voor uw verzameling bezorgen. 
(BIJ aanvrage a u.b. opgeven gevorderd of 
vergevorderd). 
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blad aan 2 zijden 12 stroken „ 1 1 , — 
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GOUDDELVERS-DOZEN!! 
Schitterend goed van NEDERLAND EN DE OVERZEESE RIJKSDELEN tegen een fragment der werkel i jke waarde. 

BOORDEVOL A V O N T U U R I 
U vindt o.a. NEDERLAND, gebruikt en ongebruikt, véél weldadigheid, NEDERLANDS-INDtË, INDONESIË, 
NIEUW-GUINEA, NED.-ANTILLEN. C U R A S A O en SURINAME. 
W i j garanderen: Elke doos bevat minstens 600 t o t 650 verschillende zegels. Elke parti j heeft minstens een catalogus
waarde van f 110,—. 
De winkelwaarde zou terecht f 88,— moeten bedragen, maar u betaalt slechts f 36,95 + 50 et portokosten. 

Nog zijn wi j er niet! Bovendien ontvangt elke koper GEHEEL GRATIS de zeldzame First Day 
Cover van de K.L.M.-openingsvlucht Mexico-Nederland van oktober 1952 (waarde f 5,—). 
Deze aanbieding is vri jbl i jvend op voorraad. Uiteraard is slechts een beperkt aantal dozen 
beschikbaar. 

Zolang de voorraad strekt verkopen wi j 100 VERSCHILLENDE 
RUIMTEVAARTZEGELS in luxe kwali teit , inclusief de zo 
schaarse Roemeense „ t r i p t i eken" , voor slechts f 18,95 

franco! 
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 
licht gestempeld en met een werkel i jk ENORME catalogus
waarde. 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 „ „ iets prachtigs f 8,45 
300 „ „ iets zeldzaams f 16,50 
500 „ „ dat moet u zien! f 47,50 
268 verschillende groot formaatzegels van China, een schit
terend geheel met een niet te becijferen cataloguswaarde, 
toch maar slechts f 13,50 per pakket! 

PRACHTIGE PARTIJEN VOOR WEINIG GELD 

3,50 

2.95 

100 verschillende Beieren, iets moois voor slechts f 4,90 
100 verschillende België, alleen grootformaat „plaatjes

zegels". Formidabel! Zo iets zag u nog nooit. Alleen 
bij ons slechts • f 

200 verschillende België, waarbij zeer lastige zegels, alleen 
bij ons slechts f 

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

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

Gigantzegels, Rode Kruis, etc. etc. werekl i jk iets fan
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 grootfor
maatzegels. Werkel i jk iets ENORMS! Bloemen, vlag
gen, christelijke motieven. De rest is bijna allemaal 
luchtpost. Zeer hoge waarde. Zoiets moois zagen wi j 
maar zeiden. 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 
100 verschillende Oost-Duitsland, weggeefprijs 
200 „ „ zéér mooi! 
100 „ „ alléén grootformaat! 

Een droom gel i jk! Dieren, sport, bloemen enz. slechts 
100 verschillende EGYPTE! Prachtige collectie met het 

modernste goed erbi j (grootformaat!) Een nieuwe 
collectie, maar voor de oude prijs van slechts ƒ 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 f 22,75 

f 23,75 
f 1 . -
f 6,95 

f 5,95 

Bloemen, vlinders, etc! 
30 verschillende zegels van GHANA, mooie afstempeling, 

meest complete series met hoge shillingwaarden (o.a. 
1 / - , 1/3. 1/6, 2/-. 2/6, 5/- en 10/-). ENORM HOGE 
CATALOGUSWAARDE! (o.a. complete voetbalserie 
is aanwezig!) 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, t o r ren , kevers, 
ontzettend veel luchtpost, pak maar mee 

100 verschillende Nieuw-Zeeland, een wonderbaarl i jk 
mooi pakket met enorm veel herinnerings- en toe
slagzegels, 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 Tsjechoslo-
wakije, veel spor t ! Koopje 

250 verschillende GROOTFORMAAT TSJECHOSLOWA-
KIJE, allemaal herinneringszegels. Veel bloemen, 
planten, 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 je ! Mooi ! Alleen bij ons voor 
500 verschillende TURKIJE! Zeldzaam mooi. Toch maar 

voor 
400 verschillende Zweden, prachtig! Pak maar mee voor 

1040 verschillende Nederland en Rijksdelen, Indonesië enz. 
Ruim f 2 5 0 , — cataloguswaarde, gaan weg voor ƒ79,— 
franco, met gratis Suriname Hammerskjöld-blokken. 

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

f 3,95 

f 1 5 . -

f 3,50 

f 9.95 

6.75 
4.95 

f 8,50 

6,95 

4.95 

f 12,50 

f 19.50 

f 6 8 , — 
f 9,75 

f 22,95 
f 28,50 

f 12,95 
100 verschillende FRANSE KOL. en GEBIEDEN (Monaco!) 

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

Tel. 59428. 
Voor Den Haag en omstreken: Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 362348. 

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

' W i j nemen ook bundel- en massawaar in betaling! Vraagt onze inkooplijst. 

Postzegel-engroshandel 

H. FIORANI 



L I N D N E R FALZLOS ALBUMS 
Wij geven u hierbij een overzicht van de t o t 
eind 1962 bijgev/erkte Lindner Falzlos Albums 
alsmede van de supf)/ementen over 1962. Steeds 
meer verzamelaars gaan Falzlos (dat is zonder 

gomstrookje te gebruiken) verzamelen en 
kiezen daarvoor het beste album het Lindner 
Falzlos Album Het onderstaande is een uit
treksel ui t de volledige prijslijst, die wi j u gaarne 

op aanvrage met uitvoerig reclamemateriaal en 
twee prima monsterbladen toezenden Lindner 
Fo/z/os bladen kunnen desgewenst 4 f 0,75 per 
stuk gekocht worden 

D U I T S L A N D 
107* Oudduitse Staten zonder Beieren en 

Württemberg 
110» Beieren (1849—1920) 
111* Württemberg (1851-1923) 
112» Duitse Ri|k (1872—1923) 
115» Duitse Ri|k (1924—1933) 
116* Duitse Ri|k (1933—1945) 

Duitsland na 19(i5 
118* Duitsland 1945—1949 compleet, met inbegrip 

van de bezettingszones, echter zonder de 
lokaaluitgiften 

118a* Gemeenschappelijke uitgiften der Ameri
kaanse, Britse en Russische bezettingszones 
1946—1948 

118b* Amerikaanse en Britse bezettingszones 
1945—1949 

118c* Franse bezettingszone 1945—1949 
118d* Russische bezettingszone 1945—1949 
120* Bondsrepubliek vanaf 1949 met inbegrip van 

West-Berhin en de samenhangers 
120a* Alsvoren zonder de samenhangers 
120b* Alsvoren zonder West-Berlijn 
120c* Alleen West-Berliin 
120z* Samenhangers Heuss/boekies 1—4 
119* Lokaaluitgiften 1945—1946 
121* Duitse Democratische Republiek 
121 z Alsvoren zonder de samenhangers 1962 

Duitse kolomen en nevengebieden 
113* Duitse kolomen en buitenlandse kantoren 
108* Memel 1920-1923 
114* Duitse bezettings- en Abstimmungsgebieden 

1914—1922 
117* Duitse Ri|k Bezette gebieden tiidvak 1939— 

1945 
117a* Bohemen & Moravie 
117b* Eizas, Lotharingen, Luxemburg 
117c* Duitse Post Osten (Generaal Gouvernement, 

Estland, Ostland, Oekraïne, Letland, Litauen) 
117d* Kanaaleilanden 
117e* Albanië, Kotor, Laibach, Montenegro, Zara, 

Macedonië, Zante 
117f* Servië 
109* Danzig 1920—1939 
245* Saargebied 1920—1935 
246* Saargebied 1947—1959 

Aantal 
bladen 

35 
20 
11 
25 
12 
43 

Inhoud Supple-
t /m ment 
1962 1962 

f 2 6 25 
„ 1 5 — 
„ 8 25 
„18,75 
„ 9,— 
„ 32,25 

.42,— 

3,75 

12 
18 
20 

61 
41 
24 
17 
11 
30 
80 
71 

22 
19 

24 

52 
10 

4 

14 
2 

11 
11 
25 
17 
21 

„ 9,— 
„ 13,50 
„15 ,— 

„ 45,75 
„ 30,75 
„ 1 8 , — 
„12,75 
„ 8,25 
„ 22,50 
„éO,— 
„ 53,25 

„ 16,50 
„ 14,25 

„ 18,— 

„ 39,— 
„ 7,50 
„ 3,— 

„ 10,50 
„ 1.50 

„ 8,25 
„ 8,25 
„18,75 
„12,75 
„ 15,75 

f 2,25 
„ 2,25 
„ 150 
„ 0,75 

„12,75 
„ 6,— 

1102 
Plw 
1102 
L 
1101 
K 
1101 
PI 

R i n g b a n d van prima plastic in ver
schillende kleuren 
R i n g b a n d van prima leder, gewacteerd 
m verschillende kleuren 
K 1 e m b a n d van kunstieder, rood, wijn-
rood, groen, blauw en bruin 
K 1 e m b a n d van gewatteerd plastic in 
verschillende kleuren 

f 11,25 

„ 25,— 

„12,50 

„16,75 1 

124* 
125* 
126* 
127* 
128* 

129* 
130* 
131* 
135* 
140* 
145* 
152* 
155* 
148* 
149* 
150* 
165* 
173* 

E U R O P A 
Andorra vanaf 1960 
België 1849—1939 
België 1940—1944 
België vanaf 1944 
Denemarken vanaf 1851 met Sleeswijk, 
Groenland, Thule, Deens W-Indië 
Finland vanaf 1856 met Nordingermanland 
Frankrijk vanaf 1849—1935 
Frankrijk vanaf 1936 
Boelganie vanaf 1960 
Griekenland vanaf 1960 
Groot-Brittannie vanaf 1960 
Ierland vanaf 1960 
IJsland vanaf 1873 
Itahe 1862—1943 
Italië Socialistische Republiek 1944 
Itahe vanaf 1945 
Joegoslavië vanaf 1960 
Kroatië 1941—1945 

1 
74 
29 
6 4 

4 4 
42 
29 
90 
21 
7 
2 
1 

33 
58 

7 
4 4 
12 
22 

f 0,75 
„ 55,50 
„21,75 
„ 4 8 , — 

„ 3 3 , — 
„31,50 
„ 21,75 
„ 67,50 
„ 15,75 
„ 5,25 
„ 1.50 
„ 0,75 
„ 24,75 
„43,50 
„ 5.25 
„ 3 3 , — 
„ 9,— 
„ 16,50 

f 3,75 

„ 1,50 
„ 0,75 

„ 3,— 

„ 0,75 

.. 1.50 

Nevenstaand cliché illustreert, boe men m LINDNER 
FALZLOS ALBUMS verzamelt leder albumblad is 
afzondertijk è f 075 verkrijgbaar Bladoverzicht 
wordt op aanvraag toegezonden Jaarlijks verschij 
nen de supplementen in mei juni Verscheidene 
albums met * erachter zijn normaal, dus niet 
FALZLOS leverbaar d f O 30 per blad Deze bladen 
zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar 
Het Nederland album kost in de NORMAAL uit 
voering in plastic ringband f 29 85 
802 Blanco blad wi t 0,25 Insteekbladen FDC's 

178* 
180* 
181* 
185* 
190* 
190R* 
190M* 
190V* 
195* 
202* 
203* 
204* 
205* 

206* 
207* 
217* 
220* 
230* 
248* 
249* 
252* 
259* 
260* 
263* 
270* 
300* 
301* 
309* 
310* 
315* 
320* 
172* 

295 
154* 
156* 
157* 

160 
170 
505* 
500* 
511* 

512* 
513* 
153A* 

153c* 
153d* 
600* 
277 
490 

278 
279 
280 
281 
282 
282a 
282 b 
283 
284 
290* 
290C* 
290s* 

290x* 

601 
602 
603 
604 
605 
480 
650 

711 
711a 
715 
720 
725 

Liechtenstein 
Luxemburg 1852—1940 
Luxemburg vanaf 1945 
Monaco vanaf 1885 
Nederland vanaf 1852 
Idem alleen de roltandingen 
Nederland vanaf 1945 
Vervangbladen vlicgpost en dienst 1/1,11/2 
Noorwegen vanaf 1855 
Bosnië en Herzegowina 
Oostenrijk veldpost, levant etc 
Oostenrijk 1850—1918 
Oostenrijk 1918—1921 (Republiek Duits-
Oostennik) 
Oostenrijk 1922—1937 
Oostenrijk vanaf 1945 
Polen vanaf 1954 
Portugal vanaf 1960 
Roemenie vanaf 1960 
San Marino 1877—1945 
San Marino vanaf 1945 
Zweden vanaf 1855 
Zwitserland 1843—1937 
Zwitserland vanaf 1938 
Idem aanvulling internationale kantoren 
Spanje vanaf 1960 
Triest Zone A 1947—1954 
Triest Zone B 1947—1954 
Tsjechoslowakije 1945—1952 
Tsjechoslowakije vanaf 1952 
Turkije vanaf 1960 
Hongarije vanaf 1952 
Vaticaan 

B U I T E N E U R O P A 
Cyprus vanaf 1960 
Ghana 
Israel zonder tab 
Israel met tabs, incl port en dienst zonder 
t a b 
Guinea vanaf 1958 
Cameroun vanaf 1958 
Togo vanaf 1957 
Canada 
Verenigde Staten (USA) 
postzegels 
Idem gelegenheidszegels 
Idem vhegpost 
Verenigde Arabische Republiek, Egypte, 
Palestina 
Alsvoren Syne 
Alsvoren Yemen 
Verenigde Naties (New York) 
Westindische Federatie 1951—1958 
Tanganjika vanaf 1961 

BIJZONDERE GEBIEDEN 
Groot-Bnttannie Kroning 1937 
Groot-Bnttanme Peace (Vrede) 46 
Groot-Bnttannie Kroningsserie '53 
Groot-Brittannie Royal Visit '47/'61 
Olympiade vanaf 1896 
Olympiade 1960 
Olympiade Tokio 
Wereldtentoonstelling (Expo) Brussel 
Wereldvluchtelingenjaar 1959—60 
Verenigd Europa Nato, Norden 
Idem zonder Kanaaleilanden 
Alsvoren zonder Kanaaleilanden en sympathie
uitgiften 
Alsvoren zonder Kanaaleilanden en sympathie
uitgiften en S Marino en L stein vellen 
10 laar Verenigde Naties 
UNESCO 
Mensenrechten 
15 laar Verenigde Naties 
Anti-Malana 
Brazilië Herdenkingszegels vanaf 1945 
Venezuela, wapens-series der Provinciën 
1951—1953 
UPU, 75 jaar Postume 
Idem doch zonder de Engelse Koloniën 
100 jaar Postzegels . 
Rotary herdenking 
Mariaiaar 

39 f29,25 
33 
27 
67 
62 

4 
23 

2 
41 
1 2 
21 
21 

12 
25 
45 
51 

5 
30 
30 
54 
86 
36 
48 
25 
18 
19 
15 
34 
61 
12 
67 
40 

3 
18 
31 

35 
16 

6 
21 
35 

33 
45 

7 

19 
17 
13 
14 

4 
1 

13 
11 

8 
5 

43 
46 

3 
14 
33 
40 
34 

26 

22 
7 
6 

11 
13 
44 
32 

24 
87 
55 
57 
16 
4 

24,75 
20,25 
50,25 
46.50 

3 . — 
17,25 

1,50 
30,75 

9 , — 
15,75 
15,75 

9 , — 
18,75 
33,75 
38,25 
3,75 

22,50 
22,50 
40,50 
64,50 
27.— 
36.— 
18.75 

. 13,50 
, 14,25 

11,25 
, 25,50 
, 45,75 

9 , — 
, 50,25 
,30,— 

, 2,25 
13 50 

,23 25 

, 26,25 
,12.— 
. 4,50 
,15,75 

26,25 

, 24,75 
,33,75 
. 5 25 

. 14,25 
,12,75 
, 9,75 
, 10,50 
, 3,— 
, 0.75 

. 9.75 

. 8,25 

. 6 — 

. 3,75 
, 32,25 
.34,50 
, 2,25 
, 10,50 
,24 75 
,30,— 
, 25.50 

. 19,50 

,16,50 
, 5,25 
, 4,50 
, 8,25 
, 9,75 
,33,— 
,24,— 

,18,— 
, 65,25 
,41,25 
, 42,75 
,12,— 
. 3,— 

f 1,50 

. 0.75 
., 3.— 
. 1.50 

„ 1 50 

„ 0.75 

„ 1 50 
„ 1 4 25 

„ 3 75 
.. 4.50 

„ 1 50 
„ 0,75 

„ 6,— 

„12,75 
„ 3,— 

„ 1.50 
„ 2,25 
„ 1,50 

„ 2,25 
, 5,25 

0 75 
, 4,50 
, 0,75 

„ 1,50 
„ 0,75 

„ 4,50 
„ 3,— 
„ 2.25 
„ 0,75 

„ 3,75 
„13,50 
„ 10,50 

, 4,50 

„ 3,— 

„ 9,— 
„ 0,75 

„ 1.50 

802a ld met ruitjes 0.30 
802dld zwart 0.25 
805 Insteekblad 0,75 

820 voor 2 FDC's 1 ,— 
821 voor 4 FDC's 1 ,— 
822 voor 6 FDC's 1,25 
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De vlaggen uit! 
Eigenlijk zouden op de dag waarop dit Maandblad in uw brievenbus behoort 

te rollen alle Nederlandse filatelisten de vlag moeten uitsteken. Niet omdat dit 
Maandblad zo bijzonder is — al heeft het wel een zeer bijzondere bijlage — 
maar omdat 10 en 11 mei 1963 hoogtijdagen zijn voor de gehele Nederlandse 
Philatelie. 

Allereerst vieren we het zeventigjarig bestaan van een van de oudste en bekendste 
filatelistenverenigingen in den lande: de Postzegelvereniging „Breda'. Vele pro
minente filatelisten zijn uit de gelederen van „Breda" voortgekomen. Wij hopen 
dat nog velen zullen volgen en „Breda" tot in lengte van jaren de bijzondere 
naam die zij in de Nederlandse Philatelie heeft zal mogen hooghouden. 

Dan hebben we ter ere van dit jubileum weer een „nationale" postzegeltentoont-
stelling: de Bretep. Het belang dat tentoonstellingen in het algemeen voor de'S 
filatelie hebben kan moeilijk overschat worden. Een „nationale" tentoonstelling 
in het bijzonder, waar men kan zien hoe de meest vooraanstaande filatelisten hun 
verzameling opgezet hebben, kan een bron van lering en inspiratie zijn. 

In Breda houdt dan ook de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
zijn jaarvergadering en de 51ste „Filatelistendag". Hier hebben de afgevaardigden 
van de verenigingen gelegenheid elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisse~ 
len in het belang van de Philatelie en van de Bond. 

En ten slotte viert dan nog het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie zijn 
veertigjarig bestaan, met als jubileumgeschenk voor zijn lezers de zeer bijzondere 
bijlage die u in dit nummer vindt. De schrijver hiervan, de heer Chr. N. E. de 
Moor, wiens boek „Postzegelkunst" bij u allen bekend is, behoeven wij niet 
meer speciaal bij u in te leiden. Maar wel willen wij op deze plaats met dank
baarheid gewag maken van de steun die wij bij het tot stand komen van deze 
bijlage van alle betrokken PTT-autoriteiten — te beginnen met de heer L. Th. 
Hoolboom, hoofddirecteur Posterijen — mochten ontvangen. 

Niet alleen „technisch" was hun medewerking van onschatbare waarde. Wij 
zien deze ook als een symptoom van de goede verstandhouding tussen PTT en 
Maandblad. Dat deze ook in de toekomst bestendigd moge worden in het 
belang van alle lezers van het Maandblad is de wens van het 

DAGELIJKS BESTUUR VAN DE 
RAAD VAN BEHEER. 
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Drukmateriaal 
Overzien we de aanmaak van drukmateriaal in de negen

tiende eeuw, dan kunnen we drie perioden onderscheiden: 
1. Stalen diepdrukplaten voor de emissies 1852 en 1864 en 

Indië 1864/1868 bij de Munt te Utrecht met behulp van 
de transfermethode. 29) 

2. Koperen diepdrukplaten voor de emissie 1867 en boek
drukplaten voor 1869 door J. M. van Kempen te Voor
schoten langs galvanische weg. 

3. Koperen boekdrukplaten door Enschedé via de gal-
vanoplastiek sinds ongeveer 1870 en aan het einde van 
deze periode ook nog plaatdrukplaten op gelijke wijze. 
Daarnaast nog tussen 1870 en 1875 losse clichés voor de 
portzegels van Nederland en Indië. 

door J. Dekker 

De eerste periode kunnen we hier gevoeglijk buiten be
schouwing laten, daar slechts als overgang in 1866/1867 te 
Haarlem nog van de Muntplaten det tweede emissie is ge
drukt. 30) 

Van Kempen 
De tweede periode begint met het „Contract wegens het 

aanmaken van drukplaten met J. M. van Kempen te Voor
schoten" van december 1866. 31) De platen voor de emissie 
1867 worden langs galvanoplastische weg vervaardigd in 
twee series met verschillende tekeningen der waardecijfers. 
De eerste serie platen is opgebouwd via een moederblok 
van 50 zegelbeelden. 32) De platen van de 5 cent in de tweede 
tekening via een moederblok van 100, 33) de 10 cent daar
entegen acht maal 25! 34), 36) van de overige vier waarden 
in „type II" is niets bekend. 

Op 13 juni 1868 leverde Van Kempen eveneens vier platen 
van 150 zegels voor de 1 en 2 cent van de emissie 1869 elk 
twee en in 1869 nog eens twee platen van 150 voor de IV2 
cent. De opbouw van deze platen is, door het vrijwel geheel 

'ontbreken van veldelen, moeilijk terug te vinden. 
Warren 35) vermeldt niets te hebben gevonden dat op 

moederblokken wijst. Ook veronderstelt hij dat de platen 
van 25 zegelbeelden voor de '/a en de 2V2 cent 36) door En
schedé gemaakt zouden zijn, evenals die van 50 zegelbeel
den voor de V2, 1 en 2 cent. Dit blijkt echter onjuist te zijn, 
daar in oktober 1870 de Commissie tot keuring der platen 
bijeen wordt geroepen om 20 platen van 25 voor de 2V2 cent 
te keuren, die door Van Kempen geleverd zijn. 37) Dit shiit 
aan op het moederblok van 25 van de 10 cent nieuwe te
kening 1867. Ook de platen van 50 worden door Van Kempen 
geleverd blijkens een brief van de HdrP. 37) aan Ensche
dé over de aanmaak van nieuwe platen voor de 2 cent. 

„De vervaardiging der bedoelde platen heeft vroeger in de 
fabriek van de heer J. M. van Kempen te Voorschoten plaats
gevonden". 

Deze aanmaak is echter niet doorgegaan. De correspon
dentie leidt tot het aanvragen van proeven voor de emissie 
1876 28), 38) Bij vergelijking der beide inventarissen van 
april en november 1875 blijkt ook, dat er in die tijd geen 
platen meer voor de emissie 1869 zijn gemaakt. 

Enschedé 
De derde periode is wel de langste en deze vertoont een 

zéér interessante ontwikkeling. 
Het begint met het materiaal voor Indië, waarvoor de 

oorspronkelijke gravure of „stempel" naar een ontwerp van 
Virey door Schilling in Berlijn wordt vervaardigd, evenals 
het eerste stel platen van 50 zegelbeelden voor zes waar
den, waarvan echter de 15 en 25 cent pas in 1873 in ge
bruik genomen worden. 12) 

Hierop volgen de losse van letterspecie gegoten en daar
na verkoperde clichés voor de 5 en 10 cent port 39). Deze 
losse clichés zijn in ieder geval nog opgevolgd door 
Luxemburg 1895 Adolf lage waarden in boekdruk. 

Zo zien we in feite twee hoofdgroepen naast elkaar. Mo
gelijk worden de losse clichés vervaardigd voor emis
sies, waarvan geen grote oplagen te verwachten zijn, om
dat deze goedkoper kunnen worden aangemaakt, maar zij 
slijten veel sneller, getuige de „groeiende" plaatfouten der 
portzegels van 1881. 

Voor de emissie 1872 komen de stempels en het eerste 
stel platen van 50 zegelbeelden weer uit Berlijn. Oók 
platen van 5 cent, ondanks een publikatie hierover uit 1935, 
40) die het tegendeel doet vermoeden. Voor de verklaring 
der „bewijzen" wil ik verwijzen naar het hoofdstuk over 
de emissie 1872. 

Een nader bewijs vinden we in een proces-verbaal van 
vernietiging van november 1872, (zie afbeelding) nauwe
lijks een half jaar nadat de druk begonnen was! Toch wor

den reeds vier platen van 50 van de 5 cent door versmelting 
vernietigd! De reeds meer genoemde inventaris van no
vember 1875 spreekt slechts van platen van 50, ook voor de 
ƒ 2,50, waarvan in 1872 slechts één oplage gedrukt werd! 
Versleten zijn deze zeker niet. Dit is een bevestiging van de 
conclusie van Gerrish 41), die ook Van Woerden reeds vóór 
mei 1940 kende, maar jammer genoeg niet meer publi
ceerde. 

GewUzigd systeem 
Voor de emissie 1876 stapt men op een iets gewijzigd sy

steem over. Had men tot nu toe vaste matrijzen van 50 ze
gelbeelden, waarvan galvanoplastisch nieuwe platen wor
den gemaakt, voor de emissie 1876 heeft men 50 losse matrij
zen of „modelzegels" per waarde. Dit is dan de bevesti
ging van de andere vondst van Van Woerden. 42) 

In 1896 komt de versmelting van beide hoofdgroepen tot 
stand. We weten, dat toen randplaten voor de donkerblauwe 
porten in type I op basis van 50 losse uitgeboorde cli
chés van de vroegere 15 cent Indië werden gemaakt. 43) 

De Haarlemse postwaardenproduktie in d 

168 



Hetzelfde gebeurt ongeveer gelijktijdig met de boekdxuk
zegels van 1895 van Luxemburg. Ook voor de portzegels 
van Luxemburg van 1907, waarvan toch waarlijk geen grote 
oplagen te verwachten zijn, worden vijf platen van 50 ran
den gemaakt. 

Een begrijpelijke afwijking van het normale schema zijn 
de platen van 60 zegelbeelden voor de ZuidAfrikaansche Re
publiek wegens het Engelse muntstelsel daar. 

De emissie 1891 van Luxemburg — Groothertog Adolf — 
was de eerste plaatdrukemissie, waarvoor wederom de 
oorspronkelijke gravure en de oudste platen van 25 zegels 
van de 10 en 25 centimes uit Berlijn komen, maar de la
tere platen van 100, opgebouwd uit viermaal 25, door En
schedé worden gemaakt. Ook onze Inhuldigingszegel van 

legentiende eeuw 

(IE) 

september 1898 wordt gedrukt van galvanische platen van 
25 zegelbeelden. 

Al deze platen waren van koper, een metaal dat tij
dens het drukken snel zou slijten. Daarom heeft Enschedé 
in 1867 reeds de platen van Van Kempen verstaald. Slechts 
zeer geringe aantallen vellen zijn destijds van nog niet 
verstaalde platen gedrukt. (Zie bespreking der emissie 
1867). De latere platen zullen zeker ook zijn verstaald. 

De overeenkomst over de levering van platen wordt in 
juni 1879 gewijzigd bij ministeriële resolutie: 44). 

Een 
met 

„Gelet op de missieve van de firma Joh. Enschedé en Zo
nen te Haarlem, d.d. 3 dezer . . . 

Ie. enz 
2e. te bepalen, dat voorts in rekening kan worden gebragt 

a. de kosten van den stempel en van het eerste stel 
platen bij eventuele invoering van nieuwe typen 
van postzegels. 

b. enz 
dergelijke bepaling komt ook voor in het contract 
Luxemburg van 21 april 1879. 45) 

Hieruit moeten we lezen, dat in ieder geval de vervangen
de platen reeds voor rekening van de drukkers kwamen, 
hetgeen we bevestigd vinden in het procesverbaal van ver
nietiging van november 1872, waarin we lezen: 

■/ (/,iy'< ß ny.. „ /f >■ ' 
/ '■' 

y yA/i..^ 
4 >. 

/ " 
/ ^ 
/ d^Jyy^K 

fj ^ se 4i ^ / ^ *■ V 

J^ cy£y./^ ti,.,/f..^.^. ; 5 ^^ / ^» . vÄ^C ' 

/ J ; !  ^ ^ A^^^i^:^ /I'M 
7 

/ >  ■ 
^""'jj^^ 

\ 

„Het lood afkomstig van de voeten waarmede boveng. 
drukplaten en stempels voorzien waren, benevens het koper 
dier stempels en ook dat der platen, voor zoover die 
door de Hren Joh. Enschedé en Zonen geleverd waren, 
zijn aan gen. firma afgeleverd, als zijnde het eigendom 
dier firma, naar aanleiding der aanschrijvingen van den 
Hr. HoofdDirecteur der Posterijen in datis 18 Julij en 
12 November 1872 No. 606 en 638, terwijl het koper der 
drukplaten, door den Hr. Van Kempen te Voorschoten ge
leverd, ten bedrage van zeven ons, onder den Controleur 
over de fabricatie der Postzegels is verbleven" . 
Het blijkt dus, dat Enschedé toch wel enig aandeel in de 

emissie 1869 heeft gehad door de aanmaak der „Stempels 
voor Briefkaarten met de Nota". Verder moet het koper 
van de „4 Stuks drukplaten è 50 Postzegels van 5 Cent" 
(Emissie 1872) zijn geweest. 

Plaatreparaties 
Daar de vervangende platen, met uitzondering van de 

emissies 1867 en 1869, voor rekening van de drukkers kwa
men, is het begrijpelijk, dat deze naar middelen zochten om 
de levensduur te verlengen. De verstaling der platen is 
hiervan een voorbeeld, maar er is meer te vinden. 

Bij de „Inventaris van het drukmaterieel" van 30 april 
1875 is een lijst van „de afgekeurde platen van de postze
gels en van de briefkaarten". Hierop komt onder meer voor: 
„1 Drukplaat in koper ä 50 zegels van IV2 cent Nederland 
zonder looden voet". 

Deze vinden we terug op een dergelijke lijst bij de vol

(Vervolg op pag. 170) 
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Bijdrage tot de kennis der zegels van N< 
n . lets over prijzen, prijsverhoudingen en nog wat. 

Een goed voorbeeld daarvan vinden we in de zegels van 
de Kreisler-serie met watermerk van Nederlands-Indië, 
vooral in de nummers 253 tot en met 265, alles ongebruikt. 
Wie — zoals ik — het prijsverloop van deze zegels nauw
lettend heeft gevolgd in de loop van de laatste tien jaren 
zal hebben opgemerkt, dat sommige aanmerkelijk in waar
de zijn gedaald, andere nagenoeg gelijk zijn gebleven en 
enkele wat in prijs zijn gestegen. Van een juiste prijsnote-
ring kan echter nog in het geheel geen sprake zijn, omdat 
deze — zoals ze nu is — niet in overeenstemming is met de 
feiten, die slechts aan ingewijden bekend zijn. Want als men 
zich blind staart op datgene wat men hier op de veilingen 
belieft te brengen, zonder acht te slaan op de kennis en de 
gegevens van hen, die bij de bron hebben gezeten, dan wor
den er fouten gemaakt, die alleen door vadertje tijd gecor
rigeerd kunnen worden. En dit houdt in, dat dan de „koop
jes" voor die ingewijden en de „rouwkoopjes" voor de leken 
zijn. Niet tot die ingewijden, maar tot die leken wil ik mij 
nu eens richten, omdat ik per saldo een bijdrage wens te 
leveren tot de juiste kennis van de zegels van Nederlands-
Indië en omdat ik vele jaren achtereen bij die „bron" 
heb „gezeten". 

Slaat men nu de bladzijden 248, 241 en 239 van de Spe
ciale Catalogus op, dan kan iedereen zien, dat de waar
den van 30, 60 en 80 cent (en nog enkele andere) het nooit 
tot een uitzonderlijk hoge prijs hebben gebracht om de dood
eenvoudige reden, dat juist deze waarden in Indië veelvul-

Staatje II : 

Catalogus
nummers 

253 
254 
255 

(incl. A) 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 

Aantallen 
(ongebruikt) 

30.000 -f- + 
2.100 + 
3.600 + 

103 
1.450 + 

350 — 
1.600 + + 
nihil 

600 + 
150 + 
450 — 
42 

320 + 

Catalogus
prijs 1963 

(ongebruikt) 

ƒ 0,05 
f 0,10 
/ 0,15 

ƒ 4,50 
ƒ 1,75 
ƒ 0,40 
ƒ 0,20 

f 2 , -
ƒ 2 0 , -
ƒ 1,25 
ƒ 3 , -
ƒ 6,50 

Opmerking: + 

+ + 
iet meer dan 
iets minder dan 
ruim 
veel minder dan 

(Vervolg van pag. 169) 
gende inventaris van 16 november 1875 (afbeelding) doch 
merkwaardigerwijs is daarin het getal 50 veranderd in 49! 

Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat men van deze 
afgekeurde plaat één cliché heeft afgenomen ter reparatie 
van een der vijf overgebleven platen! Het zal wel zeer moei
lijk zijn deze reparatie aan de hand van zegelmateriaal te 
bewijzen, al is het natuurlijk mogelijk, dat er eens een 
exemplaar of paar opduikt met aanduidingen van soldeer-
strepen, zoals wij die kennen bij de 5 cent 1872 (zie afbeel
dingen), of een scheve stand ten opzichte van elkaar als 
bij het horizontale paar van de '/a cent type I en II (zie 

AA«a*4MMLAi^*JMMMk*Jh*Mi i«Mk«ia 

afbeelding). Dergelijke vondsten kunnen alleen door repa
raties verklaard worden, evenals die van Van Woerden bij 
de 5 cent 1872. 40) Vanzelfsprekend kan dit ook bij andere 
emissies gevonden worden. 

Dergelijke reparaties komen over het algemeen voor aan 
de boven- of onderrand der platen, die door het „aanslaan" 
bij het drukken het meest aan slijtage of beschadiging 
bloot staan. Later werd dit opgevangen door randbedruk-
kingen om de zegels: „Jubilee lines" en dergelijke. 

(Wordt vervolgd). 

") Wal le r : De eers te postzegels v a n Neder land . 
" ) K o r t e w e g : J a a r b o e k 1954 Ned. Ver . v. Postzegelverz . 
>') R. M. F . 18 12 1866 n r 54 A i d . P . 
") W a r r e n : N M P 1926 p . 72. 
" ) B e n d e r s : J u b i l e u m b o e k N M P 1932 p . 86. 
" ) Cley: NMP 1961 p . 232. 
«) W a r r e n : NMP 1925 p . 181. 
") W a r r e n : NMP 1926 p . 73. 
>') M. Es. H d r P . 18 mei 1875 N o 817/P (M/NH 64 1962) 
'") M. Es. H d r P . 22 mei 1875 N o 821/P (M/NH 64 1962) 
'») H B I I p . 32. 
'•) V a n Woerden : P H 1935 p . 239. 
") L o n d e n Phi la te l is t (LP.) 1955 p . 189 ev . 
" ) Van Woerden, P H 1935 p . 237. 
") HB, I I p . 168. 
") AC con t rac ten Res. M. v. W.N. & N. v a n 16 Juni 1879 N o 216 P . 
") B. du Val- Les T i m b r e s du Gr. D . de L u x e m b o u r g . 1'Echo de 

Timbrologie (E.T.). 1929. pag ina 564. 

Verbetering: In aflevering 4 van deze reeks leze men op blad
zijde 129 van het aprilnummer, het laatste woord van de 
vierde regel van boven; verzendkisten (in plaats van ver
zendkosten). 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 
OOK DIE VAN VERTALING COPYRIGHT 1963 BY J. DEKKER 
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erlands - Indië (xvm) 
door G. J. Scheepmaker, Voorschoten 

dig gebruikt werden. Dit blijkt ook uit de noteringen van de 
latere nummers 279-283 en 284! En het spreekt wel vanzelf 
dat er bij de aanmaak en de verstrekkingen met dit veel
vuldige gebruik terdege rekening werd gehouden. Als be
wijs daarvoor moge ik opmerken, dat het juist 261 en 262 
geweest zijn die in 1947 werden overgedrukt met respectie
velijk 45 cent en 1947 (zie de catalogusnummers 325 en 330). 
Juist van deze beide waarden van de Kreisler-serie waren 
dus de naoorlogse restanten enorm groot, namelijk res
pectievelijk 495.850 eri 284.750 (pagina's 264 en 265 van de 
Speciale Catalogus). Zeggen deze enorme aantallen u niets? 
Misschien dat nevenstaande overzichtje dat wél doet. Het is 
samengesteld uit de nog steeds aanwezige en controleerba
re aantallen van een voorraad, die ik zowel vóór als na de 
Japanse bezettingstijd op Java heb aangelegd. Van een zeer 
groot aantal grote handelsfirma's en bankinstellingen zijn 
ze mij wekelijks door verscheidene „runners" thuisbe
zorgd in onafgeweekte toestand, dus als echte en gewone 
kantoorpost. Ze geven een absoluut betrouwbaar en een vol
komen juist beeld van de werkelijke verhoudingen in de 
gestempelde aantallen, zoals ze in Indië zijn bijeengebracht. 

En laten we nu eens zien wat dit lijstje ons te zeggen 
heeft. In de eerste plaats zien we dat de prijzen van 254 en 
255 beter kunnen worden omgedraaid, Wat 256 aangaat 
dient te worden opgemerkt, dat de in Indië> aanwezige voor
raden van 199 in het laatste kwartaal van 1939 nog zo enorm 
groot waren, dat de PTT het niet noodzakelijk oordeelde 
daarvan een paar miljoen exemplaren in Nederland aan 
te vragen, zodat de eerste (en ook de enige) oplage, die er 
van 256 in Indië is aangekomen niet eens een volledige 
spreiding over de gehele archipel heeft gekend. Het enorme 
naoorlogse restant, dat met 1947 werd overgedrukt (zie pag. 
265 van de Speciale Catalogus) betrof nagenoeg 95 percent 
van deze totale oplage en naar mijn mening haalt het to
tale aantal werkelijk postaal gebruikte exemplaren de vijf-
tiehduizend niet. (Van de zeshonderdduizend stuks, die er 
hoogstwaarschijnlijk zijn aangekomen, zijn er slechts 10.200 
verkocht, waarvan er ontzettend veel teloor zijn gegaan!). 
Bij de vele duizenden door mij afgeweekte 25 cent-zegels 
vond ik er slechts zeer enkele en ten hoogste één op de 
honderd. Het is een waarlijk zéér schaars nummer en het 
is beslist veel schaarser dan 262. Let u maar eens op hoe 
bitter weinig er van 256 op de veilingen komen. Ook hier 

van 265 wel. Nummer 259 staat mijns inziens goed, maar 
261 en 262 in het geheel niet. Deze zijn beide te hoog geno
teerd en hierbij heeft men dezelfde fout begaan als met 264 
het geval is. Niet de in Nederland aangekomen aantallen 
van vóór de Duitse bezetting, aangevuld met de na
oorlogse aangeboden aantallen, zijn bepalend voor het pre
dikaat schaars of niet, maar de werkelijk bestaande gestem
pelde aantallen, die nu nog in voorraad worden gehouden. 
Van 261 en 262 zijn er maar weinig naar Nederland geko
men, omdat op vele Indische postkantoren de voorraden 
van 206 en 207 nog voldoende waren, hetgeen blijkt uit de 
afstempelingen, die tot augustus en september 1941 dóór-
lopen! Slechts op die plèatsen, waar de voorraden yan 206 
en 207 uitgeput waren, werden 261 en 262 in gebruik geno
men. En het is nu nog vrij nauwkeurig uit de afstempelin
gen na te gaan op welke plaatsen dit is gebeurd. Zo hebben 
bij voorbeeld Soerabaja en Semarang 261 reeds in april 
1940 ontvangen en verkocht, maar ik kan verscheidene 
exemplaren 206 tonen met stempels van Batavia (Beneden
stad!), die tot diep in maart 1941 doorlopen. 

Deze controleerbare feiten wijzen er positief op, dat 206 
en 261 tegeiykertgd in omloop waren. Dit was in het jaar 
1940 trouwens met nagenoeg alle waarden van de Kreisler-
serie het geval. 

Merkwaardig is het dat 264 nagenoeg uitsluitend werd 
gebruikt voor de frankering van aangetekende postpakket
ten naar het buitenland, waaronder ook Nederland, terwijl 
het gebruik in Indië zelf uitzonderlijk klein was. Voor het 
binnenlandse gebruik werd 263 veel meer verkocht. In com
binatie met andere waarden, onder andere ook met 264, 
ging 263 ook, veel naar het buitenland, met het gevolg dat ze 
medio 1941' al vrijwel nergens meer te verkrijgen waren. 
Dit heeft niet alleen het verschijnen van 285 bespoedigd, 
maar ook van 286 en in het buitenland heeft een en ander 
de totaal foutieve veronderstelling gewekt, dat 263 en 264 in 
het geheel niet schaars zouden zijn. Welk een schrome
lijke vergissing! Géén van alle topwaarden van deze Kreis
ler-serie met watermerk is zó zeldzaam als juist die ƒ 2,— 
blauwgroen (264) en wie daarvan een fraai, en vooral beeld-
gaaf, gestempeld exemplaar in zijn collectie heeft, mag 
zich waarlijk gelukkig prijzen. Want die 42 exemplaren 
van mijn overzicht, welke ik in ongeveer twintig jaren heb 
verzameld om daarmee evenzovele series te completeren, 
heb ik er hier in Nederland maar eventjes 28 aangekocht, 
omdat ik er in Indië, ondanks alle moeite, niet meer dan 
veertien wist te verkrijgen! En wat dit betekent zal een ieder 
duidelijk zijn die de moeite wil nemen al die andere aantal
len van mijn opgave met dit schamele resultaat te verge
lijken. Voor mij staat evenwel vast, dat de toekomst zal be
wijzen, dat mijn opgaven juist zijn en dat de prijzen zich 
daarnaar ook zullen gaan instellen. En dan zal het niet zo 
heel lang meer duren of we krijgen ongeveer het volgende 
rijtje te zien voor ongebruikte exemplaren: 

Staatje III: 

nummers: 

prijzen: ƒ 

253 
0,05 

254 
0,15 

255 
0,10 
0,20 

256 
20,— 

257 
0,60 

258 
3,50 

259 
0,30 

260 
x 

261 
1,25 

262 
15,— 

263 
1,50 

264 
30,-

265 

5,— 

zal de tijd ons wel leren, dat 256 niet goed gewaardeerd 
is. En dit geldt eveneens voor 257, maar in tegengestelde 
zin. Wat 256 te weinig heeft, krijgt 257 te veel. En 258 is 
helemaal onjuist! Die paarse, donkerviolette kleur was wel 
de gevaarlijkste van alle en wat de gebruikte aantallen be
treft staat ze zeker gelijk met 265. Ik zou zelfs geneigd zijn 
te zeggen dat 258 schaarser is dan 265, omdat 258 in hoofd
zaak in Indië blééf, terwijl 265 bij honderden naar het bui
tenland, vooral veel naar Engeland, is geëxporteerd, zo
dat het door mij op Java verzamelde aantal van 265 moge
lijk slechts de helft of het derde deel is van de werkelijke 
verhoudingsaantallen tussen 258 en 265. Van 258 zal men 
nimmer een aanbod van enige betekenis ontmoeten, maar 

Hoogstwaarschijnlijk zijn we dan namelijk heel dicht bij 
de waarheid. Men zou mij er mogelijk op attent kunnen 
maken, dat ik — gezien mijn voorraden! — in zekere zin 
bezig ben mijn eigen (financiële) glazen in te gooien, e n . . . . 
dat wil ik dadelijk toegeven. Misschien heb ik dat nu ook 
wel bij enkele lotgenoten gedaan, maar hopelijk willen de 
vele duizenden verzamelaars, die door deze verhandeling, 
waarbij ze nu eens een kijkje „achter de schermen" hebben 
gehad en wellicht een duidelijker beeld van de werkelijke 
verhoudingen zullen hebben verkregen, mij dit balspelletje 
en het gerinkel van de scherven wel vergeven. En, wat 
mijn ?igen „glazen" betreft de „verzekering" heeft 
mön „schade" heus reeds lang en volledig gedekt. 
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Nobelprijswinnaars op postzegels (V) 
door M. J. van HeerdtKolff, F.R.P.S.L. 

De Nobelprijs voor de Vrede 

Toegekend in 1901 aan Frederic Passy, 
Fransman (18221912) en aan de Zwit
ser Henri Dunant (18281910). Zij wa
ren de eersten die de Nobelprijs voor 
de vrede ontvingen vanwege hun stre
ven tot verlichting van het lot van ge
wonden en krijgsgevangenen op de 
slagvelden. 
Uit deze eerste gebrekkige pogingen 
ontstond later het „Internationale Rode 
Kruis". 
Dunant had de ellende na de strijd op 
het slagveld van Solférino (24 juni 
1859) medegemaakt en hij rustte niet 
voordat hij de financiële medewerking 
van enige vooraanstaande inwoners 
van Geneve had verkregen, waar
door het mogelijk werd hulp te bieden 
aan de slachtoffers van de oorlogshan
delingen en een organisatie daartoe in 
het leven te roepen. De taken van het 
Internationale Rode Kruis omvatten: 
hulp aan gewonden en stervenden op 
de slagvelden, 
hulp aan vluchtelingen, 
hulp bij evacuaties en deportaties, 
hulp aan krijgsgevangenen, 
hulp bij rampen en epidemieën, 
hulp bij hongersnood (voedseldistribu
ties), 
Dunant's portret komt voor op de vol
gende postzegels: 
België 1939 en 1959, Chili 1959, Colum
bia 1956 en 1960, OostDuitsland 1957, 
Ecuador 1960, Frankrijk 1958 (Afbeel
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ding 52), Griekenland 1959, Honduras 
1957, India 1957, Noorwegen 1961 (Du
nant en Passy samen). Polen 1959, 
Saargebied 1953, ZuidVietnam 1960, 
Zwitserland 1928 (Afbeelding 53) en 
1935 (Franchise zegels). 
Passy was de oprichter van de eerste 
Internationale Vredesbeweging en 
president van de „Société Frangaise 
d'Arbitrage entre Nations". 
Deze vereniging hoopte door middel 
van arbitrage (bemiddeling) oorlogen 
te voorkomen. 

Passy (met bril) en Dunant zijn sa
men afgebeeld op de 45 öre en 1 kr. 
zegels 1961 van Noorwegen. (Afbeel
ding 54). 

Toegekend en uitgereikt in 1905 aan 
Bertlia Sophie Felicita, Baronesse von 
Suttner, geboren Kinsky, Oostenrijkse 
(18431941). Zij was een felle voorvecht
ster van de vrede. Haar destijds zo be
kende boek „Die Waffen nieder" vond 
een geweldige weerklank in alle Euro
pese landen en het verschijnen daar
van gaf een krachtige impuls aan de 
vredesbeweging. 
Zij was enige tijd werkzaam als secre
taresse van Alfred Nobel en kreeg 
daardoor inzicht in de fabricage van 
explosieve stoffen; haar boek was een 
reactie daarop. 

Baronesse von Suttner is afgebeeld op 
de 25 k. + 25 k. zegel van de Turkse 
serie „beroemde vrouwen". (Afbeel
ding 55). 
Toegekend en uitgereikt in 1906 aan 
Theodore Roosevelt, gewezen presi
dent van de Verenigde Staten van 
NoordAmerika (18581919). De Nobel
prijs werd hem toegekend voor zijn 
werk in het belang van de vrede. 

54 

Afgebeeld op de 5 c. 19221929 (twee 
verschillende tandingen) van de Vere
nigde Staten, dezelfde met overdruk 
HAWAÏ, idem met overdruk NEBR. 
1929; serie 19381954: 30 c , 1939 5 c, 
uitgegeven ter gelegenheid van de her
denking van de aanleg van het Pana
makanaal (links Th. Roosevelt, rechts 
de ontwerper van het Kanaal: G. W. 
Goethals). 
Roosevelt is nogmaals afgebeeld op de 
zegel van de Verenigde Staten 1938: 
30c en 1948, 3c. als aanvoerder van de 
„roughriders". 
Eveneens afgebeeld op een frankeer
zegel van Cuba, ter waarde van 4c, 
en op de 12c. luchtpostzegel, beide van 

1958, eveneens op de 6c. van 19541956 
van de Verenigde Staten. 
Op zegels van de CanalZone met over
druk CANALZONE van 1924'31, waar
de 5c. in drie verschillende variëteiten; 
19461949: 2c.; 1958: 4c.; Panama: 
luchtpostzegel 1955: 50c. 

Toegekend in 1917 aan HET INTERNA
TIONALE COMITÉ VAN HET RODE 
KRUIS te Geneve (Zwitserland). 

Toegekend in 1919 uitgereikt in 1920 
aan Thomas Woodrow Wilson (1856
1924), gewezen president van de Ver
enigde Staten, stichter van de „Société 
des Nations" (de Volkenbond). De No
belprijs werd hem uitgereikt voor het 
ontwerp van een vredesprogramma na 
afloop van de oorlog 19141918. 

President Wilson is afgebeeld op zegels 
der Verenigde Staten van 1925, 17 cent 
(Afbeelding 57) en van 1938 $ 1., 
Panama 1939, Ib. bruin. 

Toegekend in 1921 aan Karl Hjalmar 
Branting, Zweed (18601925) president 
van het Zweedse parlement en gedele
geerde bij de Volkenbond. Branting 
ontving de Nobelprijs samen met Ch. L. 
Lange. 

58 
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Branting is afgebeeld op de 15 öre 
(afbeelding 58) en 1.70 kr. 1960 van 
Zweden, (twee en driezij dig getand). 
Deze serie werd uitgegeven ter her
denking van de honderdste geboorte
dag van Branting. 
Ch. L. Lange is niet op een postzegel 
afgebeeld. 

Toegekend in 1922 aan Professor Fridt
jof Nansen, Noor (18611930). De Nobel
prijs werd hem toegekend voor het 
menslievende werk, dat hij in Rusland 
in 1922 verrichte, waar hij in het Wolga
gebied een grootscheepse hulpactie or
ganiseerde ten behoeve van de slacht
offers, die getroffen waren door de over
stromingen van de Wolga en daardoor 
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aan een vreselijke hongersnood ten 
prooi waren. Verscheidene Europese 
staten wist hij voor zijn hulpactie te 
interesseren, zodat het hem mocht ge
lukken duizenden mensen voor de 
hongerdood te behoeden. Later stichtte 
hij een „Internationaal Bureau voor 
Vluchtelingen", dat naar hem „het 
Nansenbureau" werd genoemd. (Zie de 
Noorse serie uitgegeven ten bate van 
dit bureau in 1935 waarvan de 10 + 10 
öre hierbij is afgebeeld (afbeelding '59). 

f' L. € 
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Ten bate van het „Noorse Nationale 
Hulpfonds" verscheen in 1940 een serie 
van vier zegels met Nansens beeltenis. 
Op de 30pf + lOpf. 1953 van WestDuits
land (in de serie „Weldoeners der mens
heid") is Nansens portret eveneens af
gebeeld. Het overstroomde Wolga
gebied en de hulpactie zijn afgebeeld op 
de serie 1922 van Rusland. 

(Afbeelding 60). Op de 55 öre zegel van 
de Noorse uitgifte 1947 zijn Nansen en 
Amundsen samen afgebeeld. In 1961 
gaf Noorwegen twee zegels uit in de 
waarden van 45 öre en 90 öre ter her
denking van Nansens honderdste ge
boortedag. 
Ook Rusland gaf ter gelegenheid van 
dit feit in 1961 een zegel uit met het 
portret van Nansen, benevens een af
beelding van het schip de „Fram", 
waarmede hij destijds onderzoekingen 
in het noordpoolgebied deed. Op de 
achtergrond ziet men de hondensleden 
afgebeeld. 

Toegekend in 1926 en gelijkelijk ver
deeld tussen Aristide Briand en Gustav 
Stresemann. 

ontwerpers van het Locarnoverdrag. 
Briand is afgebeeld op de Franse zegel 
van 30 c 1933 (afbeelding 61). Strese
wann is niet op een postzegel afgebeeld. 

Toegekend in 1931 en gelijkelijk ver
deeld tussen Jane Addams en Nicholas 
Murray Butler. Aan Jane Addams, 
Amerikaanse (18621936) en aan Nicho
las Murray Butler, Amerikaan (1862
1936) president van de Columbia Uni
versiteit te New York, werd de vredes
prijs toegekend voor het werk dat zij 
verrichtten in het belang van de vrede. 
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Jane Addams is afgebeeld op de 12V4 k. 
+ 12'/i k. van 1935 in de Turkse serie 
der beroemde vrouwen. (Afbeelding 61a). 
N. M. Butler is niet op een postzegel 
afgebeeld. 

Toegekend in 1938 aan Nansens Inter
nationale Vluclitelingen Comité te Ge
neve. 

Toegekend in 1944 aan Het  Internatio
nale Comité van biet Rode Kruis te Ge
neve. 

Toegekend in 1945 aan Cordell Huil, 
Amerikaan (18711955) voormalig mi
nister van Buitenlandse Zaken der 
Verenigde Staten. Hij had een belang
rijk aandeel aan het tot stand komen 
der „Verenigde Naties". 
Afgebeeld samen met president F. D. 
Roosevelt op de 20c. en 1 col. luchtpost 
van 1948 van El Salvador. 

Toegekend in 1952 en uitgereikt in 1953 
aan Dr. Albert Schweitzer, Frans
man (geboren in 1875) als chirurg 
verbonden aan de zendingspost en aan 
het hospitaal te Lambarene in Frans
EquatoriaalAfrika. 

Toegekend en uitgereikt in 1953 aan 
Generaal George Catlett Marshall, 
Amerikaan (;8801959), president van 
het Amerikaanse Rode Kruis, stichter 
van „Het Marshall Plan" 

Afgebeeld op de 40 pf. 1960 van West
Duitsland (Afbeelding 63). 
Toegekend in 1954 aan Het Comité 
der Verenigde Naties te Geneve. Af
deling Vluchtelingen. 

Toegekend en uitgereikt in 1958 aan 
Georges Pire, Belg (geboren in 1910), 
pater van de Dominicaanse Orde, 
leider van de hulporganisatie voor 
vluchtelingen, genaamd „l'Europe du 
Coeur au Service du Monde". 

De serie van België 1959, „Europa van 
het Hart" werd uitgegeven ter ere van 
deze pater (zonder zijn portret). De 
waarden zijn: 1 fr. + 50c., 2.50 fr. + 
1 fr.; 5 fr. + 2.50 fr. (Afbeelding 64). 
De toeslag kwam ten bate van zijn or
ganisatie. 

Toegekend (postuum) in 1961 aan wij
len de secretarisgeneraal der Verenig
de Naties te New York: Dag Ham
marskjoeld. Zweed (19051961). Hij ver
ongelukte in 1961 bij Ndola in Afrika, 
tijdens een inspectiereis per vliegtuig. 
De Nobelprijs werd hem postuum toe
gekend. Afgebeeld op de luchtpostserie 
uitgegeven in 1958 ter herdenking van 
de opening van het UNESCOhoofd
kwartier te Parijs, die overgedrukt 
werd in rood met: HOME NA JE A 
HAMMARSKJÖLDSEPT. 181961, zijn 
portret komt voor op de 10c. en 20c. 

65 L ■UMaaMttk^aM 

Aristide Briand, Fransman, minister 
van Buitenlandse Zaken (18621932), af
gebeeld op de 30 c 1932 van Frankrijk. 
Hij was een van de oprichters van het 
Locarnoverdrag en van het Briand
Kelloggverdrag. 

Gustav Stresemann, Duitser (1878
1929) was alg ministerpresident van de 
Weimarrepubliek eveneens een van de 

Afgebeeld op de 200 fr. luchtpost van 
Gabon (1960) en op de serie 1955 van 
Monaco, voorstellende: 2 fr.: de lan
dingsplaats te Lambarene, 5 fr. por
tret van Dr. Schweitzer (Afbeelding 
62). 15 fr. hospitaal te Lambarene. 
Luchtpost: 200 fr. voorstellende de 
oever van de rivier Ogoué, in het me
daillon het portret van Dr. Schweitzer. 

1961 van Suriname (Afbeelding 65), 
ook uitgegeven als velletje van twaalf 
zegels met randschriften, getand en 
ongetand, eveneens op Tunis 40 m. 
1961. 
Congo (Republiek) I, 1962. Serie uitge
geven ter herdenking van Hammars
kjoeld: 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 3 fr., 
6.50 fr., 8 fr. met portret van Ham

(Vervolg op pag. 177) 
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De Scheepv 
Keren wij terug tot het jaar 1953. Het 

scheepvaartverkeer en het scheepSpost-
vervoer hebben tegen het einde van 
1953 een zodanige omvang aangenomen 
dat een afzonderlijk postkantoor wordt 
geopend in de haven van Haifa. Het 
fungeert als transitopostkantoor en ge
bruikt een apart stempel: Haifa Namal 

7a 

1 •ïni na-n 
H«lta NnNrt 

JJ 1360 3 
Stempel HAIFA NAMAL 9-3-56 (A) op een naar 
New York gezonden drukwerk met op het blauwe 
aantekenstrookie (B) de afwijkende tekst Haifa 
Nmal. Violet aankomststempel NeW York 75 APR 
1956, niet afqebeeld. 

= Haifa haven, voor het eerst op 20 
december 1953. De eerstedagstempels 
zijn herkenbaar aan het hertje boven in 
het stempel. De eerste aantekenstrook-
jes van dit kantoor dragen een tekst met 
enigszins gewijzigde spelling: Haifa 
Nmal. (Afbeelding 7 A en B). 

Zeepostdienst 
Op 23 mei 1954 begint dan de formele 

zeepostdienst van Israël met het openen 
van een postkantoor aan boord van het 
s.S. „ARTSA" = Naar het (Heilige) 
Land, waar ook zegels en luchtpostom
slagen worden verkocht. (Afbeelding 8). 

S>enipe/ S.S. ARTSA 23-5-54 mef vlieqend herf op 
de adresziide van een kaart met de afbeelding 
van het schip. 

De posterijen openen op 28 juni 1954 
ook een dergelijk postkantoor aan boord 
-,an het s.s. „JERUSALEM". 

Op 1 juli 1954 werd voorts een post
kantoor geopend op het s.s. „NEGBAH" 
= Zuidwaarts, dat van 1949 tot 1954(?) 
een eenvoudig rubber bootstempel ge-
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Stempel S.S. NEGBAH - 17-54 met vliegend hert 
op de adresziide van een Icaarf mef de afbeelding 
van het schip. 

bruikte (afbeelding 9). Uit het jaar 1949 
zagen wij een rubber langstempel zon
der kastje s.S. NEGBAH (tevens in 
Hebreeuwse tekst) op een brief gepost 
aan boord van het schip op weg naar 
Italië, afgegeven in de naaste aanloop-
haven Messina op 9-10-1949, vanwaar 
de brief werd verzonden naar Haifa en 
aldaar voorzien van een aankomststem
pel, gedateerd 20-10-1949. Er is nog een 
ander rubber bootstempel in ovaal be
kend van de „NEGBAH" op een brief 
die verzonden werd van Haifa naar 
Genua. Vermoedelijk hebben deze stem
pels gefungeerd als „paquebotstempels". 

De „NEGBAH", een schip van 7.000 
ton, dat gebouwd werd bij de Rotter-
damsche Droogdok Maatschappij, deed 
dienst op de lijn Marseille-via Italië-
Haifa, vice versa. 

Bootpostagentschappen 
De gewone poststempels, die na 23 

mei 1954 aan boord werden gebruikt, 
hebben steeds dezelfde uitvoering: een 
schip onder in het stempel, de datum 
in het centrum en de naam van het 
schip daarboven in drie schriften: La
tijns, Hebreeuws en Arabisch. Deze 
bootpostagentschappen, zoals ze eigenlijk 
heten, staan onder beheer van de pur
ser, die ook zorgt voor de afstempeling 

11 

van de staai 
en de verzending. De aflevering ge
schiedt eventueel in de eerste haven 
van aanloop, geheel in overeenstem
ming met de voorschriften van d e Uni
versele Post-Unie (U.P.U.). 

In september 1955 en in het begin 
van 1954 lopen twee zusterschepen van 
stapel, de „ISRAEL" en de „ZION", 
beide gebouwd op de werf van de 
Howaldtwerke te Kiel in het kader van 
de Westduitse herstelbetalingen. Beide 
schepen hebben een tonnenmaat van 
10.000 en zijn voorzien van accommoda
tie voor 313 passagiers. Ze kunnen te
vens gebruikt worden voor het vervoer 
van citrusvruchten, waarvoor speciale 
installaties aanwezig zijn. Deze hyper
moderne vaartuigen zijn uitgerust met 
radar en „stabilisatoren". Ze varen op 
de lijn Haifa-New York en ontwikkelen 
een snelheid van negentien knopen. 

Het s.S. „ISRAEL" krijgt het predi
kaat vlaggeschip van de ZIM-vloot. Ter 
gelegenheid van de eerste vaart naar 
New York wordt bij het vertrek uit 
Haifa 'n bijzonder eerstedagstempel ge
bruikt met het inschrift „Oniot ladekél 
al Tsim" = Vlaggeschip van de ZIM. 
Boven dit inschrift prijkt een afbeel
ding van het schip over de gehele 
breedte van het stempel, terwijl onder 
het inschrift de ZIM-vlag is afgebeeld. 
(Afbeelding 10). 

Op 6 december 1956 treedt het ge
wone bootpostagentsch^p in werking en 
wordt tevens het gewone bootpoststem-
pel in gebruik genomen. 

Envelop ter gelegenheid van de eerste reis (Mai
den Voyage) van S.S. THEODOR HERZL van de 
Israëlische scheepvaartmaatschappij (ISRAEL NA
VIGATION CO.) ZIM, met Stempel S.S. THEODOR 
HERZL 23-5-57 onder vliegend hert, in zwart en 
violet rondstempel met de tekst WITH COMPLI
MENTS FROM ZIM. 
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S r a ë l door B. H. Cohen 
(slot) 
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Stempel S.S. ISRAEL 13-10-1955 op een envelop 
van aeliike uifvoering als die van afbeeldina 6. 

N A U M/S "OSLOFJORO" 
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Het s.S. „ZION" krijgt enige weken 
daarna, op 28 december 1956, eveneens 
een bootpostagentschap en met ingang 
van dezelfde datum wordt het gebrui
kelijke bootpoststempel in gebruik ge
nomen. 

Ook op de Middellandse-Zeeroute 
wordt een vlaggeschip in dienst gesteld. 
Op 20 april 1956 loopt het s.s. „THEO
DOR HERZL", genoemd naar de stich
ter van de Zionistische beweging, van 
stapel op de Deutsche Werf A. G., te 
Hamburg. Dit schip, dat eveneens een 
tonnenmaat van 10.000 heeft, maakt 18 
knopen en kan 560 passagiers vervoe
ren. Evenals de „ISRAEL" en de „ZION" 
is dit vaartuig gebouwd in het kader 
van de Westduitse herstelbetalingen. 

Het komt op 23 mei 1957 in de vaart 
en het maakt, na verscheidene proef-
vaarten, zijn „maidentrip" van de West 
India Docks te Londen naar Haifa on
der commando van gezagvoerder Elië-
zer Aczel. Deze gebeurtenis werd ge
vierd met verscheidene stempels, kaar
ten, bijzondere enveloppen en een 
speciaal geschenkstempel van de ZIM 
(afbeelding 11). Met ingang van 23 mei 
1957 functioneert het bootpostagent
schap. 

Enkele maanden later komt ook het 
zusterschip, de „JERUSALEM" (de nieu
we, zie het slot van de eerste aflevering 
van dit artikel in het aprilnummer) in 
de vaart, dat op 18 november 1957 zijn 
„maidentrip" maakt van Stockholm 
naar Haifa. Deze gebeurtenis wordt on
verwacht gevierd met een bijzonder 
stempel. De aankomst te Haifa viel juist 
op de dag dat de Verenigde Naties tien 
jaar tevoren, op 29 november 1947, het 
besluit namen een Joodse staat te stich
ten. Beide vaartuigen zijn geheel wit 
geschilderd en bieden een schitterend 
gezicht op het blauwe water van de 
Middellandse Zee. 

Regelmatig lopen er schepen van sta
pel voor vrachtvervoer, onder andere 
de „AMPAL", 14.000 ton, en een tank
schip van 18.000 ton. De groei van de 
vloot heeft de Israëlische posterijen ge
ïnspireerd tot het uitgeven van een 
schepen-serie in vier waarden (BENCO 
131/134), waarvan de afbeelding achter
eenvolgens voorstelt: een zeilscheepje 
uit de tweede tot vierde eeuw dat de 
Middellandse Zee bevoer, veertig tot 
vijftig voet lang was en een inhoud 
had van zeventig tot negentig ton (10 
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pr.), vervolgens het m.s. „NIRITH", een 
scheepje van 341 ton dat in 1948 ge
bruikt werd voor illegale immigratie 
(20 pr.) dan een modemer vrachtschip, 
de „SHOMRON" (30 pr.) en ten slotte 
het hierboven besproken s.s. „ZION" op 
de hoogste waarde (1000 pr.). Deze serie 
en ook de eerstedagenvelop (afbeelding 
12) zijn uitgegeven ter gelegenheid van 
het dienst stellen van de „THEODOR 
HERZL" en de „JERUSALEM", vandaar 
dat ze in dit overzicht zijn opgenomen. 

Mobiele scheepspostdienst 
Israël kent verder nog een mobiele 

scheepspostdienst, die gebruikt ' wordt 
aan boord van de „pleziervaartboten", 
„Bateaux de Plaisance", zoals de mooie 
naam in het stempel en op het aante-
kenstrookje luidt. Deze schepen lopen 
op hun „cruise" door de Middellandse 
Zee voor een dag of voor enkele dagen 
een Israëlische haven binnen. Tot nu 
toe hebben zij Haifa als pleisterplaats 
gekozen ,en komt de naam van deze h$-
ven dus altijd in de stempels voor. Aan 
de hand van de datum kan men vast
stellen met welke van de „Bateaux de 
Plaisance" men te maken heeft. Deze 
stempels zijn sinds 1953 in gebruik en 
de passagiers van een groot aantal sche
pen hebben gebruik gemaakt van het 
mobiele scheepspostkantoor, onder an
dere van Britse, Italiaanse, Zweedse (af
beelding 13) en Nederlandse — het m.s. 
„Nieuw Amsterdam" op 27 en 28 maart 
1955 — schepen. Het gebruik van geïl
lustreerde enveloppen, door deze of 
gene uitgegeven dan wel beschikbaar 
gesteld door de scheepvaartmaatschap
pij zelf, maken het gemakkelijk na te 
gaan welk schip bij een bepaald „Ba
teaux de Plaisance"-stempel behoort. 

De ontwikkeling van de Israëlische 
scheepvaart en de groei van de ZIM-
vloot hebben geleid tot vele deelnemin
gen lin andere scheepvaartmaatschap
pijen, waarvan wij noemen de Black 
Star Line van de staat Ghana, die de se
rie Yvert 14/16 heeft opgeleverd ter ge
legenheid van de opening van de dienst 
op dat Westafrikaanse land. 

Ook door de Rode Zee is het scheep
vaartverkeer op gang gekomen sinds op 
20 maart 1957 het s.s. „CATERINA MA-
DRE" uit Eilat naar Massaua in Ethiopië 

(Vervolg op pag. 176) 
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voer met de eerste zakken post aan 
boord die via de haven van Eilat wer
den verzonden. Bij deze gelegenheid 
werd een geïllustreerde envelop ge
bruikt met het bootstempel van het 
vaartuig, alsmede een stempel in rood 
waarin Eilat in het Hebreeuws en Mas
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saua in het Ethiopisch te lezen staat. 
Het vertrekstempel uit Eilat is geda
teerd 2031957, het aankomststempel in 
Massaua 841957. (Afbeelding 14 A, B 
en C). De haven van Eilat is sindsdien 
uitgebreid voor het verkeer op het Ver
re Oosten, maar tot dusver hebben deze 
diensten geen verdere scheepspoststem
pels opgeleverd. 

In dit artikel is het begin beschreven 
van de geschiedenis van de scheepspost 
van de Israëlische handelsvloot. De 
historie is in de latere jaren doorgegaan 
en er zou nog menige afwijking in de 
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stempels te vermelden zijn. Dit zou ons 
echter te ver voeren. Wij zagen bijvoor
beeld onlangs een „paquebof'stempel
tje op een kaar t die op 30 oktober 1957 
verzonden was van het s.s. „THEODOR 
HERZL" en uit 1958 is een bootstempel 
in rood in plaats van het gebruikelijke 
zwart van hetzelfde vaartuig bekend. 

Een soortgelijke „Spielerei" met stem
pels zagen wij in de afstempeling in de 
haven van Haifa. Op een en dezelfde 
envelop het stempel Haifa Namal in 
zwart op de voorzijde en in rood op de 
achterzijde. Maar dat maakt juist het 
filatelistisch genoegen uit en doet de 
verzameling groeien. 

Ingezonden 

Gegronde klachten 
Zoals velen van ons weten kan men zijn post op het post

kantoor afgeven met het verzoek deze filatelistisch te stem
pelen, waaraan dan ook wordt voldaan. (Dienstorder PTT 
27 juli 1961, H 375). 

Nu had ik mijn post afgegeven bij een agentschap van 
PTT. Het personeel heeft deze post wel keurig gestempeld, 
doch daarna gedaan bij de rest, die op het stationspostkan
toor te Arnhem wordt afgestempeld. Mijn brieven werden 
daar weer afgestempeld. Ik kreeg de kinderpostzegels danig 
verstempeld terug en stuurde ze op aan de adjunct
directeur, de heer Verbaken. Deze heeft er dadelijk voor 
gezorgd, dat de filatelistisch afgestempelde post voortaan 
apart gehouden wordt, zodat deze niet opnieuw wordt ge
stempeld, waardoor ze voor ons waardeloos wordt. Het post
district Arnhem is mij zeer ter wille geweest en de ver
stempelde zegels vervangen door keurige nieuwe lichtgestem
pelde exemplaren. 

Ik zou allen die klachten hebben over de behandeling 
van hun post willen aanraden: wendt u tot het postkantoor 
en er wordt een nauwkeurig onderzoek ingesteld. Laat het 
niet bij steen en been klagen op de club, maar geef u enige 
moeite om verbetering te krijgen in een ongewenste toe
stand. Ik heb de nadrukkelijke verzekering gekregen, dat elke 
gegronde klacbt welkom is. 

Ik geef op deze plaats uitdrukking aan mijn waardering 
voor de prettige wijze waarop de heer Verbaken mijn klach
ten heeft behandeld. 
Arnhem, J. C. DE BOERWULFFRAAT 

' « 
Een andere monsieur . . . 

Een kanttekening bij de winkel van monsieur Edouard 
(maartnummer bladzijde 98): 

Mag ik zo vrij zijn degenen die hun reisje naar Parijs 
beslist willen veraangenamen, een aanvullende raad te geven? 
Gaat u na het bezoek bij monsieur Berck, dat de heer De 
Vries treffend wist te beschrijven, eens naar een andere mon
sieur en wel monsieur Thiaude, rue du 4 septembre. Ook daér 
gaat u links een trapje op! Nu vindt u daar bovenaan dat 
trapje wel niet zo'n luxe salon, maar wel een minder „hautai
ne" bediening. Het heeft daar veel weg van een heel oud kan
toor, dat bij de tijd is achtergebleven. Men is er zeer vriende
lijk en voorkomend en geen moeite is er te veel. Mocht u bij 
monsieur Berck iets gekocht hebben, koopt u datzelfde bij 
deze monsieur. (Ook zeer gespecialiseerd!) Dat is beslist een 
pleister op de wonde, die u heeft opgelopen op de Place de 
la Madeleine. 
Arnhem, J. C. DE BOERWULFFRAAT 
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Noodporten Indonesië 

Van begin maart 1950 tot begin juli/augustus 1951 had 
men in Indonesië op vele kantoren tijdelijk gebrek aan port-
zegels van 2V2, 5, Vk, 10 en 20 sen. 

Er ging een rondschrijven uit aan de verschillende kan
toren met de instructie zelf in dit gebrek te voorzien door 
de aanmaak van noodportzegels in de vorm van strookjes 
papier, waarop de waarde werd aangegeven van het te be
talen Strafporto. De kantoren hebben deze instructie op vele 
wijzen, van zeer primitieve tot meer serieuze, opgevolgd, zo
als uit de verzameling blijkt. Later werd deze instructie in
getrokken en werd het gebruik van normale postzegels voor 
het verrekenen van het Strafporto voorgeschreven. 

Ook deze instructie werd weer op verschillende manieren 
opgevolgd, Soerabaia schreef het woordje port met rode (soms 
zwarte) inkt op de zegel, en bovendien de paraaf van de be
ambte die de strafportokas hield, een andere beambte kreeg 
de zegels met paraaf op zegel van voornoemde ambtenaar, 
en plaatste het woordje „PORT" op de brief. Dit werd ver
boden en de derde vorm was dat zowel het woordje PORTO 
als de paraaf op de brief kwamen. In Semarang gebruikte 
men een violet handstempelt je met het woordje DENDA, 
waarmee de postzegels werden overgedrukt. 

Slechts de waarden 2'/2, 5 en 10 sen met of zonder RIS-
opdruk en de 5 en 10 sen Repoeblik Indonesia zijn als straf-
portzegels gebruikt. 
Ongebruikte stukken, indien als zodanig herkenbaar, zijn 
zeer schaars, daar deze niet afgegeven mochten worden. Van 
de gebruikte is enig maakwerk op de markt; de ambtenaar 
(verzamelaar) adresseerde enkele brieven, onvoldoende ge
frankeerd aan zichzelf of derden, en voorzag deze van port-
zegels enzovoort. Deze stukken zijn dus wel „echt". Uit de 
staat waarin de meeste stukken in deze collectie voorkomen 
blijkt wel dat het normale postale stukken zijn, waaraan 
maakwerk vreemd is. 

Onderstaand een opsomming van de kantoren waarvan 
noodportzegels in een of andere vorm bekend zijn. 

Ondergetekende houdt zich voor informaties, aanvullingen 
enzovoort aanbevolen. 

A. J. UYLEN, 
Herman Heijermanslaan 6, 
Eindhoven. 
Telefoon (04900) 132 06. 

Bandoeng 

BangU 
Banjoewangi 
Blitar 

BodjonegOTO 
Ban dj oengkarang 

Djakarta 

Djemöer 

Djokjakarta 
Kalitidoe 
Karangampel 
Kediri 

Madloen 

Magelang 
Malang 
Maospatl 
Medan 

Menado 
Ngandjuk 

Ngoro 
Oeteran 
Paree 
Pemalang 
Poerwodadi 
Poerwokerto 
Prlgen 

Probolingan 
Semarang 

Soerabaia 

2V! S. tanding IZ'/j, 5 S. tanding U' / Ï , 10 S. 
tanding IVh, met RIS-opdruk 5 en 10 S. 
tanding llVs, 9-5-'50 - 15-6-'50. 
gestencilde noodporten 5 en 10 S., 5-3-'51 -
26-3-'51. 
2V2 S. tanding 12''-.. 7-2-'51 
noodportzegel, schrijfmachine 20 S. 17-5-'51. 
noodportzegel, schrijfmachine 40 S. 17-5-'51. 

Solo 
Tjermee 
Tjimahi 
Toeban 
Tomohon 
Wlingi 

noodportzegel, schrijfmachine 10 S. 29-3-'51 
noodportbaarfrankering ongeveer februari 
'51. 
gestencilde noodporten 5, 10, 20 S. Oplage 
respectievelijk 8193, 4076, 240 en 3225 stuks. 
14-3-'51 - 25-5-'51. 
10 S. Repoeblik Indonesia tanding 12'/!, 
15-5-'51. 
gestencilde noodporten 50 S. 27-4-'51. 
2V3 S. tanding 12V2, 15-2-'51 - 28-2-'51. 
primitieve 'noodportzegel 10 S. 4-6-'51. 
primitieve noodportzegels 20 en 20 S. 12-3-'51 
- 22-5-'51. 
noodportzegel, schrijfmachine 5 en 10 S. 
22-3-'51 - 21-5-'51. 
noodportzegel, schrijfmachine 20 S. ll-4-'51. 
noodportzegel, schrijfmachine 40 S. 13-3-'51. 
primitieve noodportzegel 5 S. 8-5-51. 
noodportzegel, schrijfmachine 10, 20, 30 S. 
26-2-'51 - 19-5-'51. 
primitieve noodportzegel 40 S. 16-3-'51. 

a. 5 S. RIS, tanding ll'li, 10 S. tandi'ng 12'/! 
16-9-'50 - 18-1-'51. 

b. noodportzegels, schrijfmachine 10 en 20 S. 
20-3-'51 - 20-7-'51. ' 
noodportbaarfrankering 10 S. 23-5-'51. 
primitieve noodportzegel 10 S. 8-4-'51. 
primitieve noodportzegel 10 S. 26-5-'51. 
5 S. Repoeblik Indonesia tanding 12'/!, 9-3-51. 
noodportzegel, schrijfmachine 10 S. 17-2-'51. 
noodportzegel, schrijfmachine 10 S. 
10 S. Repoeblik Indonesia 2'/! RIS, tanding 
Wh, 8-2-'51 - 23-8-'51. 
noodportzegel, schrijfmachine 20 S. 3-3-'51. 

a. primitieve noodportzegel 10 en 20 S. 19/21-2-'51. 
b. DENDA overdruk op 2'/! tanding ll'/i, 5 S. 

tanding 12'/s, 10 S. Repoeblik Indonesia tan
ding 12'/!, 8/12-2-'51. 

a. rode paraaf en porto op zegel 2'/: S. en 5 S. 
tanding ll'/i, 10 S. tanding 12'/2, met RIS 
2'/! iS. tanding 12'/!, 5 en 10 S. tanding 11'/!, 
15/27-6-'50. 

b. rode paraaf op zegel, rood porto op brief. 
2'/i S. tandfng 12'/2, met RIS 5 en 10 S. tan
ding ll'/2, 16/27-6-'50. 

c. rode paraaf en zwart porto op zegel, met 
RIS 2'/!, 5 en 10 S. tanding 12'/!. 

d. zwarte paraaf en porto op zegel 10 S. RIS 
tanding 12'/2, l-8-'50. 

e. 2'/! S. tanding ll'/i 2/5-2-'51. 
f. gestencilde noodporten, 2'/!, 5, 7'/! en 10 S. 

24-2-'51 - 18-5-'51. 
noodportzegel, schrijfmachine, 10 S. 21-3-'51. 
5 S. en 10 S. Repoeblik Indonesia tanding 12'/i 
16-5-'51 - 26-5-'51. 
primitieve noodportzegel 20 S. 5-5-'51. 
noodportzegel, schrijfmachine, 5 S. 5-6-'51. 
primitieve noodportzegel, 10 S. 
noodportbaarfrankering 40 S. 2-6-'51. 

Vervolg van pagina 173: Nobelprijswinnaars op postzegels (V). 

marskjoeld, landkaart en VN-embleem, 
benevens een blokje van 25 fr., dezelf
de voorstelling, doch met randschrift: 
Nobelprijs van de Vrede. 
Congo (Republiek) II, 1962, Adoela-re-
gering. De voornoemde zegels werden 
alle overgedrukt met „PAIX, TRAVAIL, 
AUSTERITE". (Afbeelding 66). 

Burundi. Hammarskjoeld-herdenking. 
Opdruk op de tweetalige technische 
samenwerkingserie van de Belgische 
Congo met overdruk „Hommage k Dag 
Hammarskjöld. Royaume du Burun
di", op de zegels van 3*/2 fr., 6'/2 fr. 
en 10 fr. 1962. 
Egypte. Verjaardag V.N. en herden

king van Hammarskjoeld 5 m., 10 m. 
en 35 m. met portret van Hammers-
kjoeld en VN-embleem (Afbeelding 67). 
Palestina. Dezelfde serie met „Pales
tina" en in andere kleuren gedrukt 
dan die van Egypte. 
Panama. 1961 luchtpost, 10 c. 

(Wordt vervolgd) 
Geraadpleegde literatuur, respectievelijk 
catalogus: 

The Nobel Prizes and their Founder Alfred 
Nobel, Fritz Henrlksson. Printed In Swe
den by Alb. Bonnlers Boktryckerl Stock
holm 1938. 

World Catalogue Nobel Stamps ,,Facit" 
Uitgave van Frlmarkshüset A.B. Stockholm 
(C) Sweden. 
Stockholm 1961. 
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LUXEMBURG 

M E L U S I N A 
, - - ^ EXPOSITION 
| R ^ PHILATELIQUE 
/ " j V INTESNATiONALE 
? ^ ^ i L U X E M B O U R G 

du 13 VI 21 AVRIL 1963 

Melusina 
A.I.J.P.-
congres 

Nederland was goed vertegenwoor
digd op de internationale postzegelten
toonstelling MELUSINA, die van 13 tot 
21 april in Luxemburg is gehouden ter 
gelegenheid van het duizendjarig be
staan van de stad. Er waren 45 Neder
landse inzendingen op een totaal van 
bijna 650, tegen 35 Belgische en 80 Lu
xemburgse en Nederland of Neder-
lands-Indië was het onderwerp van ne
gen buitenlandse verzamelaars. Neder
land was voorts met een gezelschap 
van acht personen aanwezig op het con
gres van de filatelistische journalisten, 
(AIJP) dat dinsdag 16 april zijn jaar
lijkse congres in Luxemburg hield. Het 
waren dr. J. Boesman (Vliegende Hol
lander), A. Boerma, mr. A. van der 
Flier, C. H. W. Heusdens en J. Poulie 
(Maandblad), J. J. M. Kiggen (PTT), 
K. E. König (Postzak), J. Stolk (Beeld
filatelist) en J. Dekker (gast). 

Het congres besloot het patronaat 
van de Association Internationale des 
Journalistes Philatéliques te verlenen 
aan de internationale tentoonstellingen 
Istanbul 1963 en Philatec '64, volgend 
jaar juni/juli in Parijs. Het jaarlijkse 
AIJP-congres zal tijdens de Philatec 
worden gehouden, daartoe uitgenodigd 
door Lucien Berthelot, president van 
de Franse bond van filatelisten-vereni
gingen. De Nederlanders hebben zich 
in Luxemburg goed geweerd. Verschei
dene voorstellen van de heren Boes-
man, Van der Flier, Heusdens en Kö
nig werden overgenomen. Een der be
langrijkste besluiten van het congres 
was de instelling van de Raad van bij
stand, die in de statuten is voorzien 
en die zes leden krijgt: R. Bemadelli 
(Verona), dr. W. Blank (Bonn), H. 
Fraccaroli (Rio de Janeiro-Brazilië), 
M. Haydzicki (Tarnow-Polen), S. J. 
Macrymichalos (Athene) en H. Rosen 
(New York). Met uitzondering van de 
Braziliaan, wiens benoeming uit geo
grafisch oogpunt gewenst was, zijn de 
overige heren lid geweest van de Fe
deration Internationale de la Presse 
Philatélique, die in 1929 in Le Havre 
werd opgericht, maar die de oorlog 
niet heeft overleefd. Deze leden zijn ge
kozen wegens hun langjarige ervaring 
in de filatelistische journalistiek. 

Naast de reeds bestaande commis
sies (filatelistische literatuur, voorlich
ting over ongewenste uitgiften (vroe
ger: strijd tegen schadelijke uitgiften) 
en versterking van de internationale 
samenwerking), die verslag uitbrach
ten over haar werkzaamheden, is een 
commissie ingesteld die een reglement 
zal opstellen voor de literatuur-klasse 
op tentoonstellingen en de voorwaar
den zal aangeven waarop de AIJP 
haar patronaat aan een tentoonstel
ling zal verlenen. De leden wensen de 
gebruikelijke journalistieke faciliteiten 
(vrije toegang op vertoon van de lid-
maatschapkaart van de AIJP, gratis 
catalogus, een perskamer voor inlich
tingen en werkzaamheden, enzovoort), 
met behoud van hun onafhankelijkheid. 

Voorzitter van deze commissie is dr. 
Blank, die zijn titel voor de oorlog in 
Leipzig heeft gekregen op een proef
schrift over de filatelie in de dagblad
pers en in de filatelistische tijdschrif
ten. Ook werd besloten vanwege de 
AIJP medailles en diploma's (zo mo
gelijk van Joh. Enschedé & Zonen) 
beschikbaar te stellen voor litera
tuur op tentoonstellingen. Voorts werd 
om praktische redenen besloten de 
AIJP niet te stellen onder het ex
clusieve patronaat van de Federation 
Internationale de Philatelie (F.I.P.) 
omdat de organisatie, die nu al bijna 
driehonderd leden heeft, zelfstandig 
patronaat verleent en vriendschappe
lijke betrekkingen onderhoudt met alle 
overkoepelende filatelistische organisa
ties. 

De tentoonstelling 
De tentoonstelling in het gebouw van 

de internationale beurs was schitte
rend opgesteld in nieuwe drieledige 
schuinstaande kaders, die jammer ge
noeg niet alle onder een goede belich
ting stonden. In plaats van één grote 
ruit werden drie ruiten gebruikt met 
twee tussenlijsten, hetgeen het opzet
ten gemakkelijk maakt. In de erehof 
waren rechtstandige kaders gebruikt 
in een metalen raam. Deze kaders, 
van Franse makelij, waren volgens 
deskundigen de beste die ooit zijn ge
toond. 

De indeling was zeer overzichtelijk 
naar landen en alfabetisch onderver
deeld naar de namen van de inzen
ders, hetgeen het werk van de inter
nationale jury, waarin mr. W. S. Wolff 
de Beer voor Nederland zitting had, 
ver gemakkelij kte. 

Mauritius 
In de erehof vond men de pronkstuk

ken van de tentoonstelling, waaronder 
de collectie Mauritius (1847-1859) van 

mevrouw L. Boyd Dale (New York), 
met twee exemplaren met de beroem
de misdruk „Post Office" in plaats van 
„Post Paid" 1 d. oranjerood op brief, 
een verzameling Wendensche Kreis 
(Letland) van de Britse hoffilate-
list Sir John Wilson, Bt., een gesi>e-
cialiseerde collectie van de Wrangel-
uitgiften van kardinaal SpeUman 
(New York), van wie men gewoonlijk 
alleen religieuze motieven ziet, de stu
dieverzameling eerste emissie Neder
land met volledige plaatreconstructie 
van J. Poulie, die nog acht andere in
zendingen had. In de ereklasse blonken 
uit: J. Gonzales (Portugal) met Por
tugese koloniën, R. Gummeson (Zwe
den) met Finland, L. Dubus (Parijs) 
met Scheepsstempels en dr. J. Schatz-
kès (Frankrijk) met eerste emissie 
Frankrijk gespecialiseerd. Elders za
gen wij een gespecialiseerde collectie 
van de enige zegel van £ 5,- die ooit 
in Groot-Brittannië verschenen is van 
J. Silkin (Brit). Waar menige filate
list zich al gelukkig zou prijzen met 
het bezit van één exemplaar, kon men 
er hier enige tientallen bijeen vinden. 
Verder gespecialiseerde verzamelingen 
Zwitserland waarin meer Baseier duif
jes-zegels voorkwamen, dan wij bij el
kaar geteld ooit in afzonderlijke collec
ties hebben gezien, dr. L. Lowey, een 
Nederlander die in Argentinië woont, 
met Corrientes, F. Bura (Polen) met 
een gespecialiseerde en gedocumen
teerde studieverzameling Olympische 
Spelen. Enkele andere interessante 
verzamelingen waren: Zevenburgse en 
andere „cholera-brieven", Quarantai-
ne-brieven uit de negentiende eeuw uit 
het Donau-Karpatische gebied, ontwik
keling van scheepstypen, vredesduiven, 
concentratiekampen, drukkersbedrijf, 
koude oorlog en ruimtevaart. Collec
ties die samengebracht zijn met het 
oog op jubilea waren ook goed verte
genwoordigd: honderd jaar Rode Kruis 
en zijn stichter Dunant, Nobelprijswin
naars, eeuwfeest Postcongres van Pa
rijs en niet te vergeten: Melusina — 
duizend jaar stad Luxemburg, om deze 
vluchtige rondgang af te ronden. 

In de officiële afdeling gaf het Ne
derlandse Postmuseum een uitstalling 
van de Nederlandse zegels met de 
beeldenaar van Willem III, Koning der 
Nederlanden en Groothertog van Lu
xemburg, het Luxemburgse Postmu-
seum een voorstelling van het tot stand
komen van de tentoonstellingspostze
gels, de Nederlandse Filatelistische 
Dienst had een stand waar men de Zo-
merzegels al kon zien, alsmede de 
nieuwe Koninginnezegel van 24 cent 
en Enschedé toonde drie verschillende 
drukprocédés — plaatdruk, offset en 
rotogravure — aan de hand van zegels 
die de Haarlemse „Grafische Inrich-
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ting" voor Luxemburg en eeii groot 
aantal andere landen drukt. Twee Ne
derlandse postzegelontwerpers, S. L. 
Hartz en P. Wetselaar, toonden werk 
in de klasse voor kunstenaars. Het 
Maandblad kon men, met de Postzak 
en de Posthoorn, in de Literatuurklas
se vinden, die bij de ingang was op
gesteld! 

J. Poulie erelid 
Dat het Maandblad kon worden uit

gelegd danken wij aan de heer Poulie, 
die ook het overgrote deel van de 26 
Nederlandse inzendingen had meege
nomen en opgezet. Tijdens een speciaal 
voor dit doel georganiseerde bijeen
komst werd te Luxemburg door de 
voorzitter van de Tsjechische Filatelis
tische Bond, de heer Smolik, in aan
wezigheid van de heer Berthelot, voor
zitter van de F.I.P., aan de heer L. Pütz, 
voorzitter van de Luxemburgse Bond; 
de heer J. Poulie en enkele anderen het 
gouden ereteken van verdienste van de 
Praga 1962 uitgereikt. Deze onderschei
ding is te vergelijken met het erelid
maatschap van een filateUstische bond. 
Alle eretekenen zijn voorzien van een 
nummer en een bijbehorend diploma. 

In 1960 werd de heer Poulie onder
scheiden met de gouden „Verdienst
nadel" van het Bundesverband Oester
reichische Briefmarken Sammler Ver
eine. 

Komische noten 
Voor een komische noot zorgde de 

Newyorkse firma Lehman, die haar 
agentschap voor Ghana de officiële in
zendingen had laten verzorgen van ze
ven landen, die van haar diensten ge
bruik maken, waardoor volgens de ca
talogus ook de inzending van Suriname 
werd toegeschreven aan de Ghana 
Philatelie Agency. Dit zou dan de 
laatste maal zijn dat de verbintenis 
tussen Lehman en Suriname in het of
ficiële gedeelte van een expositie werd 
genoemd, want als wij goed zijn inge
licht zou het contract tussen Lehman 
en Suriname per 1 mei zijn opgezegd 
en wordt het contact met ingang van 
1 juli 1963 verbroken. Op een volgende 
tentoonstelling kan de Surinaamse 
postadministratie dan zelf vertegen

AGENDA 
van filateUstische gebeurtenissen 

Het Nederlandse Postmuseum 

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

EXPOSITIES: 
 De kunst van de ontwerper. 
 Schenkingen in \962. 
■ 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), Fidzüeilanden, Finland, Gibral
tar, Griekenland, Ierland, Israël, Joegoslavië, 
Kerkeliike Staat, Laos, Tsiechoslowakiie, Vati
caanstad en de Verenigde Naties. 

 De sehrijfcultuur: schrijfmaterialen, de schrijf
kunst, de brief 

 Haagse postmerken. 

woordigd zijn of gastvrijheid genieten 
van de uitstekende filatelistische dienst 
van de Nederlandse posterijen. 

Een andere komische noot, althans 
in onze ogen en niet in die van de 
Luxemburgers die zoiets met gepaste 
eerbied opvatten, zijn de beide marsen 
die ter gelegenheid van het filatelisti
sche feest werden gecomponeerd. De 
eerste luitenant Norbert Hoffmann 
maakte de mars „Melusina 1963" en 
de „sergeantchef" Robert Heux, pro
fessor aan het Conservatorium van de 
Muziek te Luxemburg, droeg een mars 
op aan de Luxemburgse bond van fi
latelistenverenigingen „Mars van 
de F.S.P.L." Beide werken beleefden 
hun eerste uitvoering bij de officiële 
opening van de tentoonstelling door 
erfgroothertog Jean, beschermheer 
van de Melusina, op 13 april. De expo
sitie, die werd gehouden onder auspi
ciën van de stad Luxemburg en de 
PTTadministratie en onder de hoede 
van de Federation Internationale de 
Philatelie (FIP), genoot tevens het pa
tronaat van de Hoge Autoriteit van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS) en van de groothertoge
lijke regering. 

Op 16, 17 en 18 april werd met een 
diligence filatelistische post van de ten
toonstelling vervoerd naar respectieve
lijk EschsurAlzette (afbeelding), Mon
dorflesBains en Diekirch. 

Ter illustratie van de nauwe banden 
tussen filatelie en EGKS het bijzonde
re stempel dat Luxemburg gebruikte 
ter gelegenheid van de tiende verjaar
dag van het planSchuman, met het 
hoofd van de grondlegger van de 
EGKS. Over de souveniromslag voor 
de elf gelegenheidszegels, maximum
kaart(en?) en acht verschillende bij

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
• Hoe worden postzegels ontworpen? 

Af\AANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 faar. 

1963 
18 mei: 
Schiphol. Dag van de AeroPhilatelie. Restaurant 
Wiide Wereld. 13.3018.00 uur. Tentoonstelling 
vijftien keurcollecties. Bijzonder PTTstempel en 
speciale envelop met afbeelding DC8. Inlichtingen: 
Vliegende Hollander, Linneaeusiaan 27, Haarlem. 

8 juni: 
Wageningen. Postzegeltentoonstelling. Internatio
nal Club, Rustenburg, 10.0018.00 uur. Afde
ling EdeWageningen van „De Globe" (zie ook 
rubriek tentoonstellingen en ruildagen). 

1926 juni: 
Forst (LausitzDDR) Regionale postzeqeltentoon
.Stelling met internationale deelneming. 

zondere enveloppen zullen we maar 
zwijgen. Dat geldt niet voor de mono
grafie over de „wapentj eszegels" ,(1859
1880) die ter gelegenheid van de ten
toonstelling tot stand is gekomen in 
samenwerking tussen de Luxemburgse 
Bond en de posterijen, waaraan J. 
Crustin en J. P. Klein hebben meege
werkt (prijs 100 Francs). 

A. BOERMA 

UTRECHT 
De jubileumtentoonstelling van de 

Vereniging NederlandIsraël Philatelie, 
die op 31 mei, 1 en 2 juni in Utrecht 
zou worden gehouden, gaat, zoals in de 
agenda van het aprilnummer al werd 
vermeld, NIET door. Wij ontvingen een 
brief met de mededeling dat de leden
vergadering van de N.I.P. het besluit 
daartoe heeft genomen „door bijzondere 
omstandigheden" genoopt. 

WAGENINGEN 
Ter gelegenheid van het zevenhon

derdjarig bestaan van de stad Wage
ningen organiseert de afdeling Ede
Wageningen van de Gelderse Filatelisten 
Vereniging „De Globe" op zaterdag 8 
juni een postzegeltentoonstelling in het 
gebouw van de International Club aan 
het Rustenburg te Wageningen. Deze 
tentoonstelling, „700 jaar Wageningen", 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur, zal naast 
enkele landen en motiefverzamelingen, 
een verzameling van postgeschiedenis 
van Wageningen te zien geven. 

Er wordt een geïllustreerde envelop 
verkrijgbaar gesteld, waarop een bij
zonder poststempel zal worden gebruikt. 
Deze enveloppen zijn voor ƒ 0,15 per 
stuk te bestellen bij: W. Meurs, Nieuw
straat 5, Wageningen, postgiro 966389. 

Het adres van de tentoonstellings
commissie is: J. J. de Goede, Dieden-
weg 79, Wageningen. 

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 
Aeropbila 63 en FISA-conqres. 

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
stelling MIPEX, Secretariaat: Box 222, G.P.O. 
Melbourne C, Vic. Australië. 
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INGEZONDEN 

Een branden 
De chaos in de postzegelcatalogi 

Wanneer men met buitenlandse postzegelverzamelaars een 
ruilcorrespondentie heeft, dan ervaart men, dat men niet 
met één catalogus kan volstaan. De meest gebruikte cata
logi zijn, in alfabetische volgorde: Gibbons, Michel, Yvert 
en Zumstein, de laatste alleen Europa. 
Men moet dan ook elk jaar één tot vier catalogi aanschaf
fen wil men „bij" zijn. Tegenwoordig zijn die catalogi ware 
boekdelen geworden en ze bestaan zelfs in drie delen. Onge
veer vijftig jaar geleden bestonden er nog wereldverzamelaars, 
heden verzamelt men enige landen, speciale gebieden, 
beeld of motief. Het is duidelijk dat men zeker driekwart 
van de inhoud ener catalogus niet nodig heeft. Men con
stateert dat vele verzamelaars niet elk jaar een catalogus 
kunnen aanschaffen en wanneer men meer soorten moet 
gebruiken, zal men dan wel eens langer dan twee jaren 
met een catalogus werken. Wanneer een ruilpartner in De
nemarken de Xcatalogus 1962 blijft gebruiken en die in 
Engeland diezelfde catalogus heeft weggedaan om die van 
1963 te kopen, dan moet men zelf de Xcatalogus van 1962 
en 1963 aanhouden. Men ziet het gebruik van landencatalogi 
toenemen, maar jammer genoeg zijn die nog niet te gebrui
ken voor internationale ruilcorrespondentie. 

Deze in het kort gesc;hetste moeilijkheden overziende, 
kwam ik op het idee of een losbladig catalogussysteem hier 
geen uitkomst zou kunnen bieden. Men zou dan een band 
kunnen bestellen waarin de losse bladen kunnen worden 
opgeborgen van de landen waarvoor men interesse heeft. 
Wanneer nieuwe postzegels zijn uitgekomen, prijzen moe
ten worden gewijzigd, kleurafwijkingen aangebracht of ver
meld, dan kunnen aan de abonnees nieuwe of wijzigings
bladen worden toegezonden van de landen waarop men 
zich heeft geabonneerd. Op die wijze verkrijgt men geen 
boekdelen van een uitgever, maar één band waarin alle ge
gevens waarvoor men interesse heeft zijn ondergebracht 
en die tot op de dag bijgewerkt zijn. 

De technische uitvoerbaarheid kan aan de gezamenlijke 
uitgevers wel worden toevertrouwd, zo ook het volgende 
idee, dat wel enkele voetangels en klemmen zal opleveren. 
Men heeft al zoveel parlementen in de wereld gebracht om 
problemen van internationale aard te kunnen oplossen, 
waarom zouden de catalogusuitgevers en filatelistenbonden 
niet overgaan tot een parlement voor filatelie? Dan kunnen 
tevens andere urgente problemen ook tot een oplossing wor
den gebracht! 

Wanneer een verzamelaar vraagt naar postzegel A. vol
gens catalogus X, dan heeft deze zegel in catalogus Y en 
Z een ander nummer, ja, zelfs moet men een ander land 
of gebied opzoeken. Wanneer men één vreemde taal kent, 
dan zijn de aanwijzingen in een andere taal niet altijd te 
begrijpen en zodoende wordt het opsporen van zo'n zegel 
geen eenvoudige zaak. Waarom zou men niet in alle cata
logi eenzelfde nummer geven, met eventuele vermelding 
Vim afwijkingen, van elk land liefst chronologisch waarbi: 
luchtpostzegels en blokken tussen de gewone uitgiften voor
komen. 

By het bepalen tot welk land een postzegel behoort, zou 
ik willen uitgaan van de naam van het land dat de 
postzegel vermeldt. Enkele voorbeelden. Franse bezetting 
Duitsland vindt men in Yvert bij Frankrijk en kolo
niën, dit geldt ook voor de Saar. Het eerste behoort bij 
Duitsland, het tweede bij de Saar, totdat Duitsland 
postzegels uitgeeft met de vermelding „Saarland". De post
zegels van NederlandsIndië komen onder het land Indone
sië. Dan spreek ik niet van koloniale landen die zelfstandig 
zijn geworden. Gezamenlijk kan hier een standpunt worden 
bepaald, waarbij chauvinisme geschuwd moet worden. 
Hoofdzaak is te komen tot een filatelistisch beeld van elk 
land afzonderlijk, tot een geschiedschrijving in postzegels, 
hetwelk even belangrijk is als een wetenschappelijke be
schrijving bij een beeldverzameling. 

Wanneer de catalogusuitgevers tot eenzelfde opstelling in 
nummers en landen van postzegels komen, dan zijn daar
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d probleem 
■ mede niet alleen de verzamelaars en ruilcorrespondenten 
gediend, maar ook veilinghouders en kopers. De uitgever 
blijft vrij in het mededelen van gegevens over een land en 
zijn postzegels, zo ook in het vaststellen van de prijzen. 

Bij invoering van mijn idee zouden albumbezitters be
zwaren kunnen aanvoeren. De gewijzigde nummering speelt 
mijns inziens geen rol, wel het wijzigen in de overbrenging 
van de zegels naar een ander land. De verzamelaar zelf 
kan bepalen of hij met die wijziging wil meegaan of niet. 
Met de losbladige albums kan men die wijziging gemakke
lijk tot stand brengen, waarbij de uitgevers van albums zich 
zeker zullen aanpassen en mogelijkheden zullen scheppen 
om die wijziging mogelijk te maken. Zij zullen ook reke
ning houden met die wijziging bij het uitgeven van nieuwe 
albums. Zo zal men in Nederland geen album meer heb
ben van Nederland en overzeese gebieden, maar Neder
land en een album Indonesië en NieuwGuinea, dus drie 
afzonderlijke landen. 

Met het aansnijden van dit brandend probleem hoop ik 
de filatelistische wereld van dienst te zijn geweest, al ga 
ik graag opzij voor een betere oplossing. 
Utrecht, J. Th. VAN VLIET Sr. 

Uit de oude doos 

Bij het doorzien van oude philatelistische papieren vond 
ik een Dienstorder van.onze PTT van 25 juli 1923, waaruit 
op bladzijde 3 het volgende staat te lezen: 

H. 557 VALSCHE FR ANKEERZEGELS 

In omloop zijn valsche frankeerzegels van 10 cent en van 
12'/i cent (cijfertype). De valsche frankeerzegels zijn van de 
echte te onderkennen: 

voor zooveel betreft de zegels van 10 cent aan de eenigs
zins afwijkende tint, den minder scherpen diruk en de gro
vere perforatie; 
voor zoveel betreft de zegels van 12Vi cent (cijfertype) aan 
de lichtere kleur, het grootere formaat en aan de geper
foreerde lijnen, die zelden op een kruispunt overeen uit
komen. 

Indien stukken worden aangetroffen, voorzien van fran
keerzegels, welke het vermoeden opwekken, valsch "te zijn, 
dan is te handelen als bij art. 42 der V.P. binnenland is 
voorgeschreven. 

Daar ik mij niet kan herinneren, dat ik na genoemde da
tum omtrent de „Valsche Frankeerzegels" nog iets heb 
gelezen, kom ik de lezers vragen, wie hieromtrent iets weet. 
Vermoedelijk gaat het om het cijfertype van 1921. Bij voor
baat dank voor de medewerking. 
Utrecht, F. H. M. POST 



Lgst der Postwetten en Postbesluiten, met hun wqzigingen, 
alsmede overzicht van de binnenlandse posttarieven betref
fende brieven, briefkaarten gedrukte stukken, nieuwsbla
den en monsters, aantekening, expresse-bestelling, ver
hoogd port, postwissels en postbewqzen. 

Samengesteld door Mr. W. S. Da Costa, uitgegeven van
wege het Bonds Documentatie Centrum van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen 1963. 

De eerste publikatie van het pas ingestelde Bonds Docu
mentatie Centrum ligt voor ons en wij willen graag onze 
bewondering uitspreken voor het speurwerk dat is verricht 
om deze lijst compleet te krijgen. Voor een verzamelaar 
die ook graag het „waarom" van een bepaalde emissie wil 
weten is deze lijst bijzonder nuttig. Immers, vele zegels 
danken hun ontstaan aan tarief wijzigingen. Nemen we 
maar eens de heel gewone 6 cent bruin, type Veth. Waarom' 
is deze zegel zonder watermerk vrij lastig te vinden en met 
watermerk „massawaar"? De ouderen weten het nog wel, 
maar voor de jongeren maakt deze lijst het duidelijk: 1 no
vember 1929 werd het gewone briefport verlaagd van 7'/i 
tot 6 cent. 

Ook economisch is de lijst interessant. Omstreeks 1920 
zijn de prijzen hoog. Dan zet een deflatie in; de prijzen zak
ken steeds, tot de zomer 1940. Dan draait het economisch 
tij; we krijgen inflatie en de prijzen stijgen. Ze stijgen 
nog steeds, al is het heel langzaam. De moderne econo
mie die het houdt op „creeping inflation" en „full employ
ment" vinden we ook in deze lijst van posttarieven terug. 
Nog sterker vinden we dit haast in de briefkaarten. Herin
nert u zich nog dat van augustus 1936 tot augustus 1940 de 

Personalia 
De Amerikaan Henry M. Goodkind, in 1961 jurylid van 

de internationale luchtposttentoonstelling, die tijdens de 
„Curiosa" in de Houtrusthallen te 's-Gravenhage werd ge
houden, waar hij zelf ook een kostbare inzending had, is 
onderscheiden met de „Alfred F. Lichtenstein Memorial 
Award" een onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend 
door de Raad van Beheer van de Amerikaanse „Collectors 
Club". 

Deze onderscheiding, die in 1952 werd ingesteld wordt ver
leend wegens „buitengewone verdiensten aan de filatelie". 

Henry M. Goodkind is een bekende auteur op filatelistisch 
gebied (The Hawker Stamp of Newfoundland; First Air Mail 
Stamp of the United States; United States, The 24 o. Inverted 
Air Mail Stamp of 1918; R F Overprints). Hij is sinds 1Ö49 
redacteur van het voortreffelijke tijdschrift „Collectors Club 
Philatelist", dat veelvuldig wordt aangehaald in de rubriek 
„Wij lazen voor u . . . . " 

Hij zal opnieuw jurylid zijn ter gelegenheid van de 
Aerophila in Brussel. Voorts is hij lid van het bestuur van 
de F.I.S.A. — Federation Internationale des Sociétés Aerophi-
latéliques. 

„Die Luftpost" meldt dat de bekende Zwitserse luchtpost
verzamelaar Walter von Adelson half maart overleden .is. 
Von Adelson was een luchtpostverzamelaar van de oude 
garde die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
aërofilatelie in het algemeen. Hij was ook één van de op
richters van de FISA. Enkele jaren geleden trad hij nog op 
als jurylid bij de internationale luchtposttentoonstelling in 
Den Haag. 

Aerofield meldt dat de bekende Belgische balloncomman
dant E. Demuyter begin februari, 69 jaar oud, overleden is. 
Reeds tijdens de eerste wereldoorlog was hij balloncomman
dant. Hij heeft ontelbare ballonvaarten op zijn naam staan. 
De bekende ballonrace Gordon Bennett werd door hem in 
de jaren 1920, 1922, 1923, 1924, 1936 en 1937 gewonnen. Bij 

stadsbriefkaart 2 cent kostte? Kom daar nu eens om zeg
gen we dan. 

Het Bonds Documentatie Centrum bieden wij onze har
telijke gelukwensen aan bij deze eersteling. We zien de vol
gende publikaties met belangstelling tegemoet! 

FL. 
Naar wij vernemen is Mr. Da Costa onlangs door het bestuur 
van de Stichting Het Nederlands Postmuseum te 's-Gravenhage 
benoemd tot correspondent-adviseur in de kwaliteit van post-
historicus. 

WÜ ontvingen: 
Literatur Nachrichten, Philatelie Digest, nummer 51/52, 
(1962 II), uitgave van de Bundesstelle Literatur des Bund 
Deutscher Philatelisten e.V., met medewerking van de fi-
latelistische afdeling van de stadsbibliotheek te München, 
onder redactie van Ch. Otto Müller, 8031 Steinebach am 
Wörtsee, Finkenweg 1. Prijs DM 9,50. 

Dit boekje van ruim honderd bladzijden bevat een schat 
van gegevens over personen, verenigingen, veilingen en ten
toonstellingen, boeken, tijdschriften en artikelen op filate
listisch gebied. 

How to collect topical stamps tor fun and relaxation. (Overi 
het thematisch verzanielen voor genoegen en ontspanning). 
Uitgave: American Topical Association, 3306 North 50th 
Street, Milwaukee 16, Wisconsin, USA. Prijs $ 0.50. 

Een boekje van achttien bladzijden met aanwijzingen 
voor het opzetten van een thematische verzameling, met 
voorbeelden. Voor beginners die de Engelse taal machtig 
zijn. 

Onze Bedreven, maandblad voor het personeel van De 
Vries Robbé & Co., N.V. en N.V. Betondak. 

In het decembernummer 1962 van dit blad is in het 
hart een fotomontage gemaakt over het onderwerp ruim
tevaart op (zeventien) postzegels, met een beschrijving aan 
de hand van de verzameling van de heer C. Muilenburg te 
Gorinchem. 

de laatste Gordon Bennett-wedstrijd, welke in 1939 in Polen 
gehouden zou worden, verloor hij zijn bekende ballon „Bel-
gica" waarmede hij vele overwinningen behaald had, door 
de overval van de Duitsers op Polen. 
Amsterdam, R. TOCILA 

Allerlei 
Shakespeare-postzegel zonder 'Shakespeare? 

Voor de eerste maal in de geschiedenis van de Britse poste
rijen zal Shakespeare met een postzegel worden geëerd, 
een van dubbele grootte welke volgend jaar zal worden 
uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat dè grote dichter 
en toneelschrijver vierhonderd jaar geleden werd geboren. 

In Stratford-on-Avon, Shakespeare's geboorteplaats! en 
zetel van het koninklijke Shakespeare-theater, zal onder meer 
een tentoonstelling worden gehouden waarvan de inrichting 
een miljoen gulden zal kosten. Er verschijnt in Groot-Brit-
tannië geen postzegel zonder het hoofd van Koningin Eliza
beth; dit zal ook op een Shakespeare-postzegel niet mogen 
ontbreken, maar het is nog niet zeker of Shakespeare's portret 
er ook op zal staan! (Haarlems Dagblad) 

Nieuw Brits postagentschap aan de Perzische Golf 
Op 30 maart 1963 is in Aboe Dhabi, een van de Trucial 

States aan de Perzische Golf, een nieuw Brits postagentschap 
geopend. Aanvankelijk worden daar nog de Britse postzegels 
verkocht met opdrukken van de waarden in „rupees" en 
„naye paise", die tot dusver werden verkocht door het Britse 
postagentschap te Muscat. Eerlang zal evenwel een bijzon
dere serie postzegels van Aboe Dhabi in omloop worden ge
bracht. 
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NEDERLAND 
f*tiUM«M<Mt« 

Rubriekredacteur C. H. W. Heusdens, 

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

Ontstaan van een emissie 
Het thema van de Nederlandse Zomerpostzegels wordt 

dit jaar gevormd door het zo vertrouwde beeld uit het Hol
landse landschap: de molen. Voor het behoud en de econo
mische ontwikkeling van ons land is de molen eeuwenlang 
van grote betekenis geweest. Namen de molens in onze his
torie een zeer belangrijke plaats in, nu nog worden zij be
schouwd als een karakteristiek beeld in ons landschap. 

Wanneer hier te lande de eerste molens werden ge
bouwd, is niet precies bekend. Wèl weten we, dat in ons 
land sinds het begin van de vijftiende eeuw door wind
kracht aangedreven watermolens waren en dat er enkele 
eeuwen voordien al wind en korenmolens moeten zijn ge
weest. In de zeventiende eeuw zijn de molens een steeds 
belangrijker rol gaan spelen, toen geperfectioneerde typen 
werden gebruikt voor het droogleggen van vele uitgestrek
te meren. Tegen het einde van de achttiende eeuw waren 
in ons land ongeveer negenduizend molens; thans zijn er 
nagenoeg nog duizend over. Teneinde deze voor het nage
slacht te bewaren worden tal van maatregelen getroffen. 
Zo verstrekt de overheid subsidies voor belangrijke restau
raties en van particuliere zijde is het vooral de Vereniging 
„De HoUandsche Molen" die zich beijvert voor het behoud 
van onze molens. Het treft wel bijzonder, dat deze vere
niging juist dit jaar — nu een serie Zomerzegels aan onze 
molens is gewijd — haar veertigjarig bestaan viert. 

De afbeeldingen van de verschillende molentypen op de 
zegels kwamen geheel langs fotografische weg tot stand. 
Zij werden — evenals de foto's voor de Zomerzegels 1962 — 

Cor van Weele 

vervaardigd door de bekende Amsterdamse fotograaf Cor 
van Weele aan de hand van velerlei gegevens die hem door 
deskundigen werden verstrekt. De teksten en de waarde
aanduidingen zijn eveneens van de hand van de heer Van 
Weele. 

Sommige typen molens hebben onder de houten kap een 
schot, dat dient om inregenen tegen te gaan. Deze schot
ten, de „baarden", werden rijkelijk versierd; ook de naam 
van de molen werd er op vermeld. 

De stellingmolen ontleent zijn naam aan de stelling, die 
op bepaalde hoogte rondom het molenlichaam is aange
bracht. Deze korenmolens zijn opvallend hoog, want zij 
moeten in de steden ruim boven de huizen uitsteken tenein
de de wieken voldoende wind te kunnen laten opvangen. 
Om zowel bij de wieken te kunnen komen (voor het be
vestigen van de zeilen) als bij de staart (voor het draaien 
van de kap) was men genoodzaakt een stelling of gaande
rij 'aan te brengen. De binnenruimte van de molen is zeer 
groot en is verdeeld door verschillende vloeren, „zolders" 
genaamd. Het graan wordt naar boven gehesen en op de 
stortzolder gestort. Hier vandaan zakt het naar de maal
stenen op de „steenzolder". Het meel, dat de stenen ver
laat, valt door kokers naar de maalzolder waar het in zak
ken wordt opgevangen. Onder deze zolder zijn nog zolders 
voor de opslag van graan en meel. Daaronder en op de be
gane grond bevindt zich de royale woonruimte voor het 
molenaarsgezin. 

wordt lid van 
■DE HOLLANDSCHE 

MOLEN' 
Amsterdam 

4 Ö J M R MOLENBEHOUD 

De op deze zegel afgebeelde molen is een stellingmo
len die zich in de Noordnederlandse stad Dokkum bevindt. 

De „kapitale" achtkantige watermolen van onze voor
ouders heeft een zeer roemrijk verleden. Het zijn deze mo
lens, die met hun soortgenoten van het Zuidhollandse type 
in de zestiende en zeventiende eeuw de vele meren en plas
sen hebben drooggemalen. In de molen of aan de buitenzijde 
ervan bevindt zich een scheprad. Zo'n scheprad echter kan 
het water niet hoger dan anderhalve meter opvoeren. Voor 
diepere polders loste men vroeger deze moeilijkheid op, 
door twee, drie of desnoods vier molens in serie op te s t a 
len. De molens maalden zo het water trapsgewijs naar el
kaar toe. In plaats van een scheprad werd later ook wel 
een vijzel toegepast In tegenstelling tot de standerdmolen 
is van dit molentype alleen het bovenste gedeelte, de kap, 
draaibaar. Ook ontbreekt de „staart" daar het kruien van 
de kap binnenshuis geschiedt. 

De op deze zegel afgebeelde molen staat te Bergen (pro
vincie NoordHolland) en is in werkelijkheid nog steeds in 
vol bedrijf. 

De Zuidhollandse poldermolen is wel de meest schilder
achtige van alle molentypen! De werking van het scheprad 
en dergelijke is gelijk aan die van zijn soortgenoot van 
het Noordhollandse type en ook zijn uiterlijk lijkt, opper
vlakkig beschouwd, weinig daarvan af te wijken. Toch zijn 
er een aantal belangrijke verschillen: de romp, met riet 
bedekt, is sierlijk getailleerd en staat op een stenen onder
bouw (het Noordhollandse type heeft een meer gedrongen 
vorm en meestal een houten onderbouw); de molen heeft 
een staart met daaraan bevestigd een kruirad omdat het 
kruien buitenshuis op de begane grond geschiedt. Het ge
heel is een toonbeeld van rust en kracht in het Hollandse 
polderlandschap. 

SC* 
n 

De molen, die Cor van Weele tot model diende, staat bij 
Rijpwetering, het hart van een molen en plassengebied in 
de omgeving van Leiden, 's Winters, wanneer de kanalen 
en sloten bevroren zijn, is deze molen een vast punt op het 
programma van de molentochten waaraan duizenden 
schaatsliefhebbers deelnemen. 

De standerdmolen — een korenmolen — is het oudste 
type molen. Hij bestaat uit een onderstel van metselwerk 
en kruisbalken, die een zwarte verticale spil dragen, de 
standerd. Op deze standerd, die door een aantal zware 
schoren recht wordt gehouden, rust het molenhuis. Het 
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huis is om de standerd draaibaar teneinde de wieken bij elke 
windrichting recht op de wind te kunnen zetten. In de zij
wanden van het huis zijn een paar ronde gaten; hierdoor 
blaast de wind als hij van richting is veranderd en zo wordt 
de molenaar erop attent gemaakt, dat hij de molen moet 
kruien (is draaien). Dit doet hij met behulp van de „staart" 
— een samenstel van stevige balken — aan de achterzijde 
van de molen. Een trap leidt naar het balkon en de toe
gangsdeur voor het molenhuis. Er staan nog ongeveer veer
tig standerdmolens in ons land; we moeten er dus wel zeer 
zuinig op zijn! 

De zegel toont een standerdmolen, die zich te Someren 
(provincie Noord-Brabant) bevindt. 

De wipmolen behoort tot het type der eerste poldermo
lens, die voor het droogmaken van ons vlakke land wer
den gebruikt. Voor een watermolen is het werktuig, een 
scheprad of vijzel, aan een vaste plaats gebonden. Daar
om kan het geheel draaibare molenhuis kleiner zijn dan dat 
van een korenmolen. Wegens de lengte van de wieken moet 
het onderhuis groter zijn. Het bovenhuis rust op de top 
van een piramidevormig onderhuis en wordt gesteund door 
een zware koker, waar het zich in zijn geheel omheen kan 
draaien. Deze koker heeft dus dezelfde functie als de stan
derd van de standerdmolen, maar is hier hol om de grote 
aandrijfas naar beneden door te laten. Het onderhuis biedt 
net voldoende ruimte voor de huisvesting van het molenaars
gezin. De wipmolens zijn meestal in felle, vrolijke kleuren 
geschilderd en geven het polderlandschap een levendig ac
cent. 

Cor van Weele maakte deze foto van een wipmolen in 
Hazerswoude, een plaatsje in het uitgestrekte poldergebied 
ten zuidwesten van Leiden. 

NIEUWE UITGIFTEN 
De serie ter herdenking van onze 150-jarige onafhanke

lijkheid zal op 21 november verschijnen. In welke waarden 
de zegels zullen verschijnen, is nog niet bekend, maar wij 
mogen aannemen, dat het er meer dan twee zullen zijn. 
Op 11 mei zal het honderd jaar geleden zijn, dat voor de 
eerste maal in de geschiedenis vertegenwoordigers van vijf
tien landen bijeenkwamen om te beraadslagen over de 
grondbeginselen, die tot basis zouden moeten dienen voor 
een internationale regeling van het postverkeer. Tot dat 
tijdstip had bijna elk land verschillende posttarieven en af
wijkende gewichtstrappen, niet alleen in het internationale 
verkeer maar ook in het verkeer in eigen land. Vooral de 
groei van het jwstverkeer tussen de werelddelen Europa en 
Amerika werd hierdoor ernstig belemmerd. 

Het was Montgomery Blair, de Postmaster General van 
de U.S.A., die op 4 augustus 1862 in een brief aan de Euro
pese regeringen het plan opperde de problemen rondom het 
postverkeer op een internationale conferentie te bespreken. 
Hij deed enkele suggesties, onder andere het invoeren van 
gelijke gewichtstrappen, een vereenvoudigde berekening 
van de briefport, onafhankelijk van de af te leggen afstand, 
en van de transitorechten van ieder land. 

Onder voorzitterschap van de Franse Directeur-Generaal 
der Posterijen Vandal werd op 11 mei 1863 de Parijse con
ferentie geopend. De volgende landen waren vertegenwoor
digd: Costa Rica, België, Denemarken, Frankrijk, Groot-
Brittannië, de Duitse Hanzesteden, Italië, Nederland, 
Oostenrijk, Portugal, Pruisen, Sandwich-eilanden, Spanje, 
U.S.A. en Zwitserland. De delegaties van deze landen ver
tegenwoordigden 400 miljoen inwoners met 90 pet. van de 
wereldhandel en 95 pet. van het totale briefpostverkeer. 

Aan het slot van de conferentie werden 31 algemene 
richtlijnen vastgesteld, die voor de deelnemers weliswaar 
niet bindend waren, maar toch als basis hebben gediend 
voor nieuwe ontwikkelingen in het internationale postver
keer. De Parijse conferentie heeft in belangrijke mate bij
gedragen tot de totstandkoming van het wereldpostverdrag, 
dat op 9 oktober 1874 tussen 22 landen te Bern werd geslo
ten en dat de oprichting van de U.P.U. betekende. 

Ter gelegenheid van deze voor het postvervoer zo belang
rijke Parijse conferentie wordt een bijzondere postzegel uit
gegeven. 

Deze zegel, naar het ontwerp van de kunstenaar Wim 
Crouwel te Amsterdain, is gedrukt in de kleuren blauw en 
groen, waarin een cirkel in wit is uitgespaard. De tekst, 
„30 CENT" en „100 JAAR INTERNATIONAAL POSTAAL 
OVERLEG 1863-1963" en „NEDERLAND" is zwart gedrukt. 
De zegel zal verkrijgbaar zijn van 7 mei tot en met 6 juli en 
blijft voor frankering geldig tot en met 31 december 1964. 
De bijgaande afbeelding is gemaakt, naar het ontwerp. 

Technische gegevens: -^QQ 
beeldgrootte: 22 x 33 mm ^ " ^ ^ ^ 
zegelgrootte: 25 x 36 mm k ^ ^ ^ ^ ^ P i 
kamtanding: 12% : 14 k ^ H ^ ^ 
velUen van: 10 x 10 = 100 zegels ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
papier: zonder watermerk ^ ^ H i ^ ^ H 
gomming: normaal ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
druktechniek: offset 
drukker: Joh. Enschedé en Zonen, Grafische Inrichting 

N.V. te Haarlem. 

Afwy kingen 
De heer Th. H. G. Jansen toonde ons een Kinderpostze

gel 1962, waarde 12 cfent, nummer 27 van etsing Rl, die op 
de rok van het meisje een afwijking in de vorm van een let
ter „J" van ongeveer anderhalve millimeter lengte ver
toont. Deze afwijking was op verschillende vellen aange
troffen. 

Op 25 april kwam in 's-Gravenhage bij J. K. Rietdijk N.V. 
in veiling een nog niet bekende afwijking van de 12 cent 
Telefoonzegels 1962, een „hoogst merkwaardige mechani
sche beschadiging van een normale zegel waardoor een 

grillig gevormde landkaart ontstond terwijl de zwarte 
tekst gedeeltelijk aanwezig is. Echt gebruikt op brief stuk 
met machdnestempel Rotterdam 5.12.62". (Opbrengst: ƒ 140,—). 

Filatelistenloketten 
Gevestigd bij wijze van proef gedurende zes maanden: 

IJmuiden, opengesteld iedere tweede dinsdag van 17.00 uur 
tot 18.00 uur. 
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Het loket te Tilburg is voortaan opengesteld iedere tweede 
en vierde dinsdag van de maand van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

P l a a t - e n e t s i n g n u m m e r s 
Gedurende het eerste kwartaal van 1963 werden de volgende plaat-
en etsingnummers gebruikt: 
Portzegel 95 cent 
Frankeerzegel 4 cent Landschap 

Frankeerzegel 6 cent Landschap 
Frankeerzegel type Koningin, 12 cent 

Frankeerzegel type Koningin, 50 cent 
Frankeerzegel type Koningin ƒ 2,50 

Nummers: 
etsing 2 
etsing LR r 
etsing LR 2 
etsing A 
etsing 2 
etsing LR 28 
etsing A 
etsing B 
etsing LR 8 
plaat 9 en 10 

Kroonduifwaarden, te weten 1, 5, 7, 10, 12, 15, 17 en 20 cent. 
De oplage is ten hoogste vijfduizend exemplaren. 
3e. De gehele voorraad UNTEA-zegels, die op 1 mei nog 
niet is verkocht, ook de exemplaren aanwezig in New York 
en te Geneve, zullen onder toezicht van de VN-accountants 
worden verbrand. 

SURINAME 
Antihonger-actie 

De beide zegels van de antihonger-actie, die op 21 maart 
zijn uitgegeven in de waarden 10 en 20 cent, hebben de af
meting 36 X 35 mm en de tanding 14 :12%. Ze zijn gedrukt 
in vellen van honderd in fotogravure door Enschedé te 
Haarlem. 

Ned. Nieuw-Guinea (tot i mei i963), 
Unie-Staten, Ned.-lndië en 
Rep. Indonesia (tot 20-12-1948) 

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

Gelegenheidsstempels 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Hotel-zegel Bonaire 
Ter gelegenheid van de opening van een hotel op het eiland 

Bonaire zal een nieuwe hotel-zegel verschijnen in de waarde 
van 20 cent, kleur bruin. 

Ter gelegenheid van de internationale postzegeltentoon
stelling die in 1964 op Curagao zal worden gehouden, wil 
men de drie hotel-zegels van Aruba, Bonaire en Curagao, 
in afwijkende kleur (en in blokvorm?) in januari 1964 uit
geven. 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA — IRIAN BARAT 
Met ingang van 1 mei zouden op Nieuw-Guinea nieuwe 

postzegels verschijnen, naar verluidt Indonesische met de 
opdruk IRIAN BARAT. Hoewel de eerste mei een officiële 
feestdag is, zouden de postkantoren geopend zijn voor het 
verstrekken van eerstedagstempels. 

Op 1 oktober 1962 heeft Nederland het bestuur over (het 
voormalige) Nederlands Nieuw-Guinea overgedragen aan de 
VN, op welke datum de koerserende Nederlands Nieuwgui-
nese postzegels verschenen met de opdruk UNTEA — United 
Nations Temporary Authority — (= tijdelijk gezag van de 
Verenigde Naties). Op 1 januari 1963 werd de Nederlandse 
vlag voorgoed vervangen door de Indonesische en op 1 mei 
1963 heeft de V.N. het bestuur én het grondgebied van 
Nieuw-Guinea (Irian Barat) aan Indonesië overgedragen. 

De Nederlands Nieuwguinese zegels met opdruk UNTEA 
worden gerekend tot de postzegels van Nederlands Nieuw-
Guinea. 

Medio april was de postzegel van 1 cent met opdruk 
UNTEA uitverkocht. Alle andere waarden waren toen nog 
verkrijgbaar. De zegel van 1 cent was nog verkrijgbaar in 
New York, waar half april honderdduizend series filate-
listisch te koop zouden zijn geweest. 

LAATSTE NIEUWS UIT NIEUW-GUINEA 
Uit Hollandia werd van een van de thans afgetreden PTT-

functionarissen een brief ontvangen gericht aan het bestuur 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen, 
waarin deze verzoekt het volgende ter kennis te brengen 
van de Nederlandse verzamelaars als antwoord op vele 
vragen, die hem bereikten, doch die hij niet alle persoonlijk 
kon behandelen. 
Ie. Er zullen geen „Freedom from Hunger"-zegels worden 
uitgegeven. 
2e. Er bestaan zegels met een kleine UNTEA-opdruk. Deze 
opdruk is in Hollandia op de Staatsdrukkerij vervaardigd 
om te voldoen aan de grote vraag naar zegels. De kleine 
opdruk kan alleen voorkomen bij de Paradij svogel- en de 

Antwerpen 16-3-1963 

Brussel 20, 21-3-1963 

Brussel 
Gent 

23, 24-3-1963 
23, 24-3-1963 

Charleroi 23-3/7-4-'63 
Bergen (Mons) 8/15-4-'63 
Kortrijk 8/14-4-'63 
Gent ll/15-4-'63 

„Dag van de Aerofilatelie-Aero-
fil". 
„FAO-campagne ter bestrijding 
van de honger". 
„Het hart open op de wereld". 
„Koninklijk St. Michel Gilde (eer
ste dag van uitgifte van de serie 
schermkunst). 
Lente Foor. 
Postzegeltentoonstelling. 
Postzegeltentoonstelling. 
Wereldkampioenschap Jongeren 
(schermers), ingericht door de 
Koninklijke Gilde St. Michel. 

Automobielpost 

Quiévrain 28-4-'63 Bloemenmarkt. 

Filatelistisch leven 
Ter gelegenheid van de Dag van Postzegel werd niet alleen 

een speciale postzegel uitgegeven (zie aprilnummer) maar 
ook een bijzonder stempel gebruikt in negen steden op zondag 
7 april. De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegel
kringen hielcj, in samenwerking met de lokale verenigingen, 
propagandatentoonstellingen. De verkoop van de bijzondere 
postzegel (oplage negen miljoen stuks) was zeer gunstig en 
vele filatelisten meldden zich als lid aan voor de bestaande 
kringen. 

Ter gelegenheid van de honderdste verjaring van het „Rode 
Kruis" zal, in de herfst van dit jaar, een reeks van zes bij
zondere zegels uitgegeven worden waarvan de toeslag ten 
goede zal komen aan het „Rode Kruis van België". 

Het Rode Kruis van België koestert ook het plan een zeer 
belangrijke historische en documentaire tentoonstelling te 
houden te Brussel. Een der voornaamste afdelingen van deze 
tentoonstelling zal gewijd zijn aan de filatelie. 

De wisselbeker, geschonken door de Raad van Europa met 
als' doel de Europese gedachte te verspreiden bij de jonge 
Belgische postzegelverzamelaars, zal in september voor de 
zesde maal betwist worden. 

Deze prijskamp, die voorbehouden is aan de jeugdafde
lingen en aan de jeugdkringen, zal als onderwerp hebben 
„Illustreer door postzegels (één blad per land) de monumen
ten der zes landen van „Klein Europa". 

Tussen de Belgische kringen worden steeds nauwere 
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DE KRITIEK OP DE ZEGELS MET PLAATJES 

Nu van de zijde van ontwerpers-grafici en letterkunstenaars kritiek 187 
is uitgeoefend op de reeds voor enkele waarden tot stand gekomen 
vervanging van de 'cij'ferzegels' (de permanente zegels voor de la
gere waarden) van onze grote letterontwerper J a n van Krimpen, 
door zegels met 'plaatj'es', klemt het te meer de met deze vervanging 
samenhangende problemen aan een ernstig onderzoek te onder
werpen. 
De kritiek is niet mals, men neemt geen blad voor de mond. Dooyes 
schreef in het oktobernummer 1962 van het Drukkersweekblad: 
'Vernieuwing is goed, maar het moet geen achteruitgang beteke
nen.' En verder: 'Maar van Van Krimpens stijlvolle abstracties naar 
de molentjes - en straks misschien ook naar de klompjes? - nee daar
over kan ik beslist niet juichen.' De redacteur van de Revue der 
Reclame is niet minder geschokt en zegt 'Men wil meer reclame 
voor Nederland maken door postzegels uit te geven die de functie 
hebben van kleine prentbriefkaarten (molens, klompen?). Dit in 
het kader van de Holland-Promotion? De plaatjesgedachte kan ik 
uit reclame-oogpunt wel enigszins begrijpen, maar om hiervoor een 
grafisch unieke en klassiek geworden zegel te laten verdwijnen, vind 
ik erg'. Ook het bestuur van de afdeling grafische ontwerpers van de 
GK/(Vereniging van beoefenaars der gebonden kunsten) gaf door 
een brief aan de Centrale Directie P T T van grote verontrusting blijk. 
Van vele zijden werden echter waarderende stemmen vernomen. En 
deze waardering komt zeker niet alleen van diegenen, die de Van 
Krimpen-zegels niet naar waarde kunnen schatten en slechts op ge
zag aannemen, dat het meesterwerkjes op grafisch gebied zijn. Men 
zou dan ook de voorstanders en tegenstanders kunnen verdelen in 
groepen, waarbij de eerste groep zich richt naar de hedendaagse 
verlangens: de postzegel te maken tot een object dat, naast de functie 
van betaalmiddel, goed verzorgde beelden draagt van het levens
patroon van het land van herkomst, terwijl de tweede groep zich bij 
uitstek occupeert met de gedachte dat de zegel aan zijn officiële 
status verplicht is een grafisch-typografisch geheel te zijn. 
Het is begrijpelijk dat de kritiek zich in hoofdzaak concentreert bij 
de typografische ontwerpers en de vrienden van het boek en de let
ter. Van de schilders-ontwerpers kwam geen blijk van afkeuring. 
Het is wel zeker dat de typografische ontwerper en boekkunstenaar 



188 zich heden ten dage, evenals Van Krimpen, verzetten tegen de voor
stelling op de postzegel, wanneer deze niet geabstraheerd is of tot 
teken geworden. Hij is streng in de leer en het is zijn goed recht. 
Echter staat hijzelf eveneens bloot aan kritiek. Hem wordt weer van 
verschillende zijden verweten soms een kleine affiche te maken in 
plaats van een zegel. Mijns inziens is het zeer moeilijk om op het 
uitgestrekte gebied van de grafische kunst de grenzen precies te 
trekken. De zucht tot te nauwe afbakening kan tot 'Principien-
reiterei' leiden waarvoor men zich dient te hoeden. 
Wij hebben ons erbij neer te leggen dat de postzegel wordt gebruikt 
als een middel om het eigene van het nationale leven van een land 
bekendheid te geven. De pogingen om dergelijke zegels composito
risch te verantwoorden en de eisen in acht te nemen die voor dit 
officiële waardepapier gelden, zijn naar mijn mening in verschillen
de landen met meer of minder succes bekroond. Zo werden de 
Zwitserse lage waarden, door de beroemde graveur Bickel gestoken 
en in plaatdruk uitgevoerd, in de landen der wereld evenzeer ge
waardeerd als de Van Krimpen-zegels. Onze nieuwe zegels zijn 
echter in rasterdiepdruk uitgevoerd in twee tonaliteiten, de belette
ring is naar keuze van de kunstenaars. De opmerking van een der 
critici dat Nederland nu ter navolging van Zwitserland landschap
pen op de permanente zegels gaat afbeelden en de belettering dan 
wel een grotesk zal worden, lijkt mij minder gelukkig. De composi
torische verantwoording van de Nederlandse zegels is een 'eigen 
experiment' met de daaraan verbonden speciale eisen. Het gevaar
lijkste onderwerp: 'Het polderlandschap met molens', dat voor de 
door ons land reizende vreemdeling altijd al in hoge mate karakte
ristiek blijkt te zijn, werd het eerst in behandeling genomen. 
Hoe ontstond eigenlijk de Nederlandse kritische houding tegen de 
molen als object in de grafische- en beeldende kunst in het algemeen ? 
O m dit 't beste uit te drukken met lelijke woorden: de molen is door 
briefkaarten en prullaria in aardewerk verkitscht, versentimentali-
seerd en daardoor gedegradeerd. 

En toch is de molen een bouwwerk waaraan veel van onze huidige 
bouwkunst niet kan tippen. Rembrandt en vele andere kunstenaars 
hebben molens op karakteristieke of monumentale wijze weerge
geven. P T T heeft het aangedurfd de zomersene van 1963 aan de 



Nederlandse molen te wijden. Wij mogen dan op dit ogenblik ver
liefd zijn op de kasbah en de Marokkaanse bouworde, daarmee is 
onze molen nog niet tot een minderwaardig produkt geworden 
maar integendeel tot een structuur van grote intelligentie en een 
prachtig silhouet in het vlakke landschap. 

DE AANLEIDING TOT HET V E R L A T E N VAN DE GIJ FERSERIE 
EN DE B E D E N K I N G E N D A A R T E G E N 

Reeds in het begin van 1958 werd van verschillende zijden aan
drang uitgeoefend op de Centrale Directie P T T om de zogenaam
de permanente zegels voor de lagere waarden, in 1947 door onze 
grote letterkunstenaar J a n van Krimpen ontworpen, te vervan
gen door zegels, die door hun voorstellingen iets meer van het Ne
derlandse levenspatroon zouden kunnen vertellen. Deze verlangens 
werden niet alleen door particulieren geuit, ook van officiële zijde 
werd pressie in deze richting uitgeoefend. Ten slotte besloot de Cen
trale Directie deze zaak ter hand te nemen en de esthetisch advi
seur op te dragen de mogelijkheden te onderzoeken om tot een serie 
voorstellingen te komen die voor ons land als representatief zouden 
kunnen gelden. De esthetisch adviseur kwam hiermede in een zeer 
moeilijke positie. Hij bewondert de zegels van Van Krimpen; het 
zijn wellicht de zuiverste werkjes van typografische kunst die op dit 
zeer kleine formaat ooit zijn totstandgekomen. 
De maten van onze permanente zegels zijn geschikt voor een beelde
naar of voor een cijfer, maar ze zijn eigenlijk te klein voor andere, 
meer gecompliceerde, voorstellingen. Wil men namelijk iets ken
merkends van land en volk uitbeelden, dan kan men niet volstaan 
met een enkel object weer te geven, maar men moet zoeken 
naar composities waarin meer elementen tot een pakkend beeld 
worden verenigd. Een tweede bezwaar is dat in de naam perma
nente zegel reeds opgesloten ligt dat deze een groot aantal jaren 
geldig dient te blijven. Tegenover de saaiheid die men de cijfer-
zegels verwijt (zonder begrip op te brengen voor de volmaakte typo
grafie die zo bij uitstek geschikt is om het zakelijk betalingsbewijs op 
verantwoorde wijze vorm te geven), zal een voorstelling, een plaatje 
zoals tegenstanders minachtend zeggen, in aantrekkelijke kleuren 
gedrukt, zeker de aandacht trekken en de voorkeur verkrijgen. Maar 
men raakt er spoedig op uitgekeken. Snellere vervanging door een 
nieuwe afbeelding ligt voor de hand. De handhaving van het 
principe 'permanente zegel' en het vasthouden aan de bijzondere 
maat daarvan, maakt het wel zeer moeilijk de geschikte vorm voor 
een nieuwe zegel te vinden. 
Last not least: door met de cijferzegels als zodanig te breken wordt 
een traditie van meer dan tachtig jaren plotseling beëindigd. 
Ik heb eens geschreven dat de postzegel qua vorm en wijze van ge-
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bruik een 'antiek en conventioneel' betaalbewijsje is en desondanks 
een actieve en verblijdende rol speelt. De taak van betalingsbewijs 
voor door de Staat te verrichten diensten deelt hij echter tegenwoor
dig met andere taken zoals het verzamelen van gelden voor velerlei 
goede doeleinden en het uitdragen van het nationaal leven naar 
andere landen. Het is juist de tegenstelling met het karakter van de 
permanente zegels die de bijzondere uitgiften door formaat en voor
stelling doet afwijken. Door het uitdragen van allerlei nationale 
aspecten op te leggen aan de lagere permanente waarden, wordt de 
scheiding tussen permanente en bijzondere uitgifte opgeheven. 
Een bedrijf dat ten dienste staat van de gemeenschap kan en mag 
echter niet blind zijn voor de verlangens van de gebruikers van de 
postzegel. Het zoeken naar oplossingen voor de zo moeilijke vraag 
naar nieuwe zegels heeft enkele jaren in beslag genomen ("1958-1962). 
In het najaar van 1962 is dan de zes cents zegel, die voor naar het bui
tenland te zenden drukwerk wordt gebruikt, uitgekomen. 

DE G E S C H I E D E N I S VAN O N Z E P E R M A N E N T E Z E G E L S 

Alvorens echter iets meer te vertellen over het wordingsproces van 
deze postzegel en de twee zegels die hierop volgen, zou ik in het 
kort de geschiedenis van de cijferzegel willen memoreren. 
Toen in het jaar 1869 voor het eerst een postzegel ter frankering van 
drukwerken en couranten verscheen, werd deze nog niet van een 
voorstelling met een groot waardecijfer voorzien. Deze eerste zegel 
van het nieuwe type droeg, in tegenstelling tot de hogere waarden 
met de beeldenaar van het Staatshoofd, de afbeelding van de keer
zijde van de munt : het rijkswapen met kroon omgeven door een 
lauwerkrans. In de rechthoek bleef boven en onder de cirkel plaats 
voor de tekst 'Nederland' en de waarde-aanduiding. De cijferzegel 
echter stamt uit 1876. Evenals in 1869 staat een cirkel centraal in 
de rechthoek, deze omsluit nu echter het waardecijfer. Het is boei
end om te zien hoe in de loop der jaren deze cirkel in een ovaal ver
anderde toen de zegel liggend werd en vandaar weer naar een ge
broken cirkel evolueerde. Totdat Van Krimpen in 1947 zijn cijfers 
royaalweg in de rechthoek plaatste en voor het compositorisch even
wicht, als tegenhangers van zijn horizontale belettering, twee sier
lijke zuiltjes van arabesken aanbracht (vergelijk de eerste Engelse 
postzegel!). Technisch zullen de cirkel en de rechthoek, die zo lange 
tijd de vorm van het cijfertype bepaalden, een belangrijke betekenis 
gehad hebben. Bij de houtgravure en de boekdruk werkte men 
namelijk met verschillende blokjes die samengevoegd werden. Zo 
kon men de cirkel opnieuw van een cijfer voorzien zonder dat daar
bij de randmotieven overgemaakt behoefden te worden. Ook kon 
men nieuwe randmotieven vervaardigen en het centrale blokje 
handhaven. De rand-ontwerpen zijn, naarmate de tijd voortschreed, 



steeds grover en banaler geworden; de gevoelige tinten van de boek
druk maakten echter veel goed. 
In 1924 veranderde het beeld van de zegel geheel, hoewel de ont
werper Chris Lebeau met zijn liefde voor de houtsnede en de hout
gravure (men leefde in de tijd van de hernieuwde aandacht voor het 
ambacht!) stellig aan een boekdrukprocédé gedacht heeft en bij zijn 
ontwerparbeid de typische eigenschappen van de houtsnede hoog
hield. Maar de voorstelling van de cijferzegel die Lebeau ontwierp 
ademt de nieuwe tijd die niet meer statisch is maar dynamisch. 
Symboliseringen van de snelheid omgeven het waardecijfer waar 
eerst de wat stoffige krullen van de negentiende eeuwse omlijstingen 
fungeerden. De technische uitvoering in offset was up to date en 
werd tevens een succes wat de kleur betreft. Lebeau zal zich daar 
zeker bezorgd over hebben gemaakt, want in boekdruk uitgevoerd 
zou zijn postzegel ongetwijfeld een heel mooi effect hebben ver
kregen. 
Dat Mr. Van Royen, de toenmalige algemeen secretaris van PTT, 
zich ter verkrijging van een nieuw cijfertype tot Chris Lebeau 
richtte was geen wonder. Deze laatste had al jaren lang op vele 
gebieden van de gebonden kunsten zijn beste krachten gegeven en 
bovendien in het bijzonder aan de postzegelprijsvraag van 1920 
medegewerkt. Al mocht hij dan geen prijs verwerven, zijn'bijzon-
dere aanleg voor het oplossen van problemen verbonden aan de 
postzegelopdracht was echter reeds eerder door Mr. Van Royen 
opgemerkt. Als gevolg hiervan kreeg hij het verzoek een luchtpost
zegel te vervaardigen, die in 1921 werd uitgegeven. De ervaring 
bij deze opdracht verworven, heeft er zeer toe bijgedragen dat de 
'duifzegel' van 1924 een uitgesproken succes is geworden. De serie 
bleef ook bij de nieuwe uitgifte van 1926, met een aantal nieuwe 
waarden aangevuld, esthetisch zeer voldoen. Echter bleek het op 
den duur moeilijk de bezwaren van het tintverschil dat bij de ver
schillende oplagen merkbaar was, geheel te ondervangen. 
De veel latere uitgifte van 1941 vond in rasterdiepdruk plaats, een 
omzetting zo knap verzorgd, dat de zegels bijna niet met de vorige 
verschilden, wat de kleur en de kracht van het beeld betreft. Helaas 
zou de duif weldra achter de tralies verdwijnen (guilloche-opdruk 
van de bezetter). 

DE ZEGELS VAN JAN VAN KRIMPEN 

Voor onze postzegels is 1947 een groot jaar geweest. Toen verscheen 
de mooie koninginne-beeldenaar van S. L. Hartz, gecompleteerd 
met tekst, cijfers en versierende omsluiting door J a n van Krimpen. 
Van deze ontwerper verschenen in hetzelfde j aa r de eerste typen 
van de zegels voor de lagere waarden. Het ligt niet in mijn bedoe
ling nogmaals alle merites van deze postzegels te vermelden. Ze 



192 mogen, evenals de reacties van buitenlandse zijde, algemeen bekend 
worden geacht. Toen Van Krimpen zijn cijferzegels tekende had hij 
een enorme ondervinding als ontwerper opgedaan. Hij was ongeveer 
vijfenvijftig jaar en op het toppunt van zijn kunnen. Doordat het 
waardecijfer in de zuiver afgewogen compositie de grootst mogelijke 
plaats inneemt en met tekst en randversiering op het witte papier 
uitgespaard blijft tegen de effen kleur, bereikte Van Krimpen 
een maximum aan effect. Voorts lijkt de postzegel groter dan 
hij in wezen is, niet alleen door het forse cijfer, maar eveneens 
door de uitstraling van het wit. De zegels zijn typisch ontworpen 
voor één cijfer. Het ligt voor de hand dat zodra er door eventuele 
tariefsverhogingen een getal van twee cijfers nodig zou zijn, een 
nieuwe compositie door Van Krimpen zou zijn overwogen, lie
ver dan de cijfers verkleind in het gegeven schema te dringen. Dit 
vraagstuk is nog vóór Van Krimpens plotselinge dood in verband 
met een eventueel tien cents zegel aan de orde geweest. 

DE N I E U W E O N T W E R P E N V O O R P E R M A N E N T E Z E G E L S 

Oriënterend werk. Toen in 1958 de mogelijkheden voor het creëren 
van een nieuwe reeks permanente zegels door de esthetisch advi
seur moesten worden overwogen, gaf deze aan de graficus Harry 
Disberg (toen werkzaam bij de Dienst voor Esthetische Vormgeving) 
opdracht een reeks schetsen te maken van typisch Nederlandse 
gegevens. De studies van Disberg resulteerden in enkele zeer inte
ressante bladen met tientallen afbeeldingen. Combinaties van be
langrijke facetten van onze grote steden, havens, bruggen, land
schappelijke afbeeldingen, zeventiende-eeuwse grachtenhuizen, mo
lens enz. Afbeeldingen tot de simpelste vorm teruggebracht, vaak 
ornamentaal, symbolisch. 
Ondanks de kwaliteiten van deze schetsontwerpen, was het na her
haalde besprekingen ter Centrale Directie wel duidelijk dat men op 
deze wijze het gestelde doel niet voldoende benaderde. De ontwer
per was daarna nog enige tijd bezig enkele van zijn tekeningen een 
algemener, minder incidenteel karakter te geven, maar kwam daar
door in ernstig conflict met zijn opvattingen tot abstrahering der 
dingen. Het interessante en bijzonder goed afgewogen werk van 



N E D E R L A N D 
Disberg is in portefeuille gebleven tot nader order. Wel hadden deze 
studies en vele besprekingen geleid tot een bepaalde begripsvor
ming, waaruit wederom nadere opdrachten tot stand kwamen aan 
de kunstenaars R. Draijer, A. van der Vossen en J a n van Heel. De 
onderwerpen waren nu voor de eerste drie zegels vastgelegd, name
lijk het Nederlands polderlandschap voor de zes cents zegel, de 
koeltorens van de Staatsmijnen voor de vier cents en de Deltawerken 
voor de tien cents zegel. 
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NEDERLAND 

Uitwerking van de voorstellingen. Het is voor een leek niet gemakkelijk 
te begrijpen, dat de voorbereidingen tot het maken van deze post
zegels zo langdurig moesten zijn en dat zoveel studies en stadia van 
ontwerpen nodig waren om tot een eindresultaat te komen. 
Van de drie onderwerpen leverden de torens van de Staatsmijnen 
(A. van der Vossen) de minste moeilijkheden op. Voor de Delta
werken moest men verschillende malen bij Waterstaat te rade gaan. 
Van Heel maakte een aantal variaties op een thema waaruit het 
uiteindelijk ontwerp voortkwam. 
Draijer had met zijn polderlandschap de grootste moeilijkheden: 
van zeven verschillende versies werd er ten slotte een gekozen. 
Natuurlijk was het aan alle belanghebbenden en medewerkers 
bekend dat, wanneer er kritiek op deze postzegel van het polder
landschap met molens zou komen, men deze kon verwachten van 
typografische ontwerpers en minnaars van de grafische kunsten. 
Toch is het duidelijk dat Draijer in zijn ontwerp alle sentimentali
teit heeft vermeden, alle toevalligheid van het aardige plaatje. Hij 
heeft integendeel (en hij deed dit niet voor de eerste maal) een 
samenvatting gezocht van de karakteristieken van dit Hollandse 
landschap. 'Fuggi l'interminabile pianura', zo bezingt de Italiaanse 
dichter De Amicis 'het naar de verre horizon wijkende land' van de 
polder. De strakke banen van het water, de natte drassige grasgrond 
ertussen, grazend vee en de silhouetten van de molens, zijn eerder 
dramatisch dan liefelijk. Draijer heeft dit uitstekend begrepen en in 
alle eenvoud weergegeven. Zo moet ook de vreemdeling, die door 
ons land reist dat beeld in zich opnemen. Dit is geen plaatje zonder 
meer, het is een zeer bewust doorwerkte compositie waar alle lijnen 
en vlakken hun waarde en betekenis hebben. De verdeling van de 



194 hemel in twee toonvlakken, het oplopen van de grenslijn van een 
sloot boven de tekst Nederland, de geïsoleerde lijn van de horizon, 
dit alles heeft Draijer zo en niet anders bedoeld. Interessant is het 
aan de hand van de verschillende ontwerpen de schilder te volgen 
naar de grootste concentratie. De laatste versie ' verschilt alleen van 
de vorige * door het terugkomen van de grazende dieren. Een conces
sie om te grote strengheid te vermijden. En men lette er eens op hoe« 
het lichte gedeelte van de watervlakken rustiger en grootser is ge
worden, doordat de bijna horizontaal liggende lijn die even boven 
de voet van de onderste molen ligt naar links over de hele compo
sitie is doorgetrokken. 
Ik schreef reeds dat het formaat van deze zegels zich ternauwernood 
leent tot de uitbeeldingen die men met deze reeks voor ogen heeft. 
Maa r hoe men ook over de zegel van Draijer denkt, het is een feit 
dat hij erin slaagde de geweldige ruimte op dit minimale oppervlak 
te suggereren. 
Voor A. van der Vossen gold deze moeilijkheid in mindere mate, al 
moest ook hij zijn voorstelling (zie hiernaast) tot de essentiële dingen 
terugbrengen. Maar J a n van Heel heeft met overeenkomstige vraag
stukken te maken gehad. Zie in twee van zijn eerste ontwerpen {a en b) 
zijn suggestieve pogingen om de ruimte uit te beelden. Ze geven een 
algemeen beeld van ons waterland en het dijkwerk. De pijpleiding 
van b werkt door haar perspectief bijzonder dieptebeeldend. Ook 
de versie c is in dit opzicht interessant. Toch rezen bij deze symboli
serende uitbeeldingen bezwaren van technische aard. Na overleg 
met Waterstaat kwam er een geheel nieuwe versie waarbij de ruimte
werking niet meer door perspectivische lijnen in het beeldvlak con
vergerend werd gezocht, maar door drie achter elkaar liggende 
horizontale plannen. Het gevolg was dat zandzuiger en kraan in ont
werp d te klein werden en op postzegelformaat hun werking misten. 
In het eindresultaat (e en f) is ondanks het dichterbij halen van de sche
pen en de vereenvoudiging van het stuk opgespoten grond, dank zij 
een andere verdeling van de stroken water, voldoende ruimtelijke 
suggestie behouden gebleven. Interessant moet het hier voor de leek 
zijn te zien welke versimpeling de tekening (weglating van details en 
vergroting van vlakken) moest doormaken om op de zegel voldoen
de tot zijn recht te komen. 



N E D E R L A N D 

De kleur. Oorspronkelijk is er, in verband met de gewenste leven
digheid en aantrekkelijkheid, gedacht aan tweekleurige zegels. De 
uitwerking daarvan stuitte echter, in verband met de enorme oplaag 
van de zes cents zegel en de noodzakelijkheid van gelijke aanpak 
voor de eerste drie zegels, op grote moeilijkheden. O m toch 
tegemoet te komen aan het verlangen tot een iets rijker effect, 
werd besloten een zeer lichte ondertint te drukken waardoor 
het wit van de perforatierand kwam te vervallen en de witten 
in de tekening verzacht werden. De opdruk van de gekozen zegel-
kleur zou daardoor iets meer compactheid verkrijgen. De drie 
postzegels hebben dus ieder een aflopende ondertint en geen 
witte perforatierand; hierdoor krijgt de serie tevens een typische 
eigen sfeer. De kleuren zijn tot dusver groen, blauw en rood, op 
verschillende grijsachtige toon gedrukt. 
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CONCLUSIE 

Wat is nu de conclusie die men kan trekken uit de verandering die 
zich op deze wijze in het ons zo vertrouwde beeld van onze post
zegels openbaart ? Enerzijds staat het wel vast dat het mogelijk is een 
boeiende reeks postzegels voor de lagere waarden te maken waarin 
enkele zeer specifieke en spectaculaire Nederlandse objecten een 
plaats kunnen vinden. Drie van deze zegels zijn na diepgaande 
studie en zorgvuldige voorbereiding tot stand gekomen. Ze hebben 
een volkomen eigen karakter en wijken bijvoorbeeld sterk af van de 
Zwitserse lage waarden, zowel door expressie als door druktechniek. 
Van de zijde van Holland-Promotion zal men deze zegels enthou
siast kunnen begroeten. En toch is de kritiek van de grafische ont
werpers verenigd in de GKƒ voor een groot deel gerechtvaardigd. Zij 
betreuren het verdwijnen van een serie postzegels, die tot hoogte
punten van het traditionele 'cijfertype' zijn geworden. (Het is inte
ressant om een van Van Krimpens zegels eens naast een oud cijfer-
zegel te leggen bijvoorbeeld Bayern 6 Kreuzer 1849 ^^ te constate
ren hoe zeer het karakter 'waardepapier' in beide opvattingen 
overheerst). Zij kunnen zich echter zeer wel verenigen met de ge
dachte dat men na een zekere periode, in dit geval vijftien jaar, wil 
veranderen. Hun gevolgtrekking is: geef dan een jongere ontwerper 



de kans binnen het raam van het traditionele type iets nieuws te 
ontwikkelen. Ik heb reeds gesteld dat inderdaad de logische gang 
van zaken is dat tegenover de bijzondere uitgiften die zo bij uitstek 
geschikt zijn door de wisselende terreinen die erop worden uitge
beeld, door hun afmetingen en door de mogelijkheid van meer-
kleurigheid, de permanente zegels de waardigheid van het officiële 
betaalmiddel blijven onderstrepen. Daar de hogere waarden steeds 
de beeltenis van het Staatshoofd dragen, zou het de voorkeur ver
dienen dat ook de lagere waarden vasthielden aan een grondge
dachte, te meer omdat permanentie toch een groot aantal jaren 
moet betekenen. Men zou zich moeilijk kunnen voorstellen dat bij
voorbeeld onze muntstukken plotseling zouden worden gebruikt 
voor andere doeleinden dan die van betaalmiddel. 
Dat de nu ontwikkelde zegels heel veel jaren mee zullen gaan, wil er 
bij mij niet in. Men zal gaan verlangen naar nieuwe beelden en 
daarbij komt onvermijdelijk de gedachte op of ook in de toekomst 
de permanentie voor de lagere waarden gehandhaafd zal kunnen 
worden. 



vriendschapsbanden gelegd; zo kan men een verbroedering 
noteren tussen de leden van de Koninklijke Kring Matador 
van Antwerpen en de Cercle philatélique de l'Ourthe van 
Tilff (Luik) met wederzijds bezoek. 

De heer Plancquaert, ondervoorzitter van de Société Royale 
de Timbrologie van Brussel, gaf een zeer geslaagde voor
dracht in de Koninklijke Kring Matador te Antwerpen over 
de eerste zegels van Peru, en de heer J. F. Jordens, voorzitter 
van de Koninklijke Kring Matador, gaf op zijn beurt een 
prachtige uiteenzetting, met kleurendia's, in de Société Royale 
de Timbrologie over de eerste emissies van België. 

Dit is een verheugend verschijnsel dat de bloei van de 
Belgische filatelie ten goede komt. Het aantal filatelisten 
groeit van dag tot dag aan en men kan hun aantal op onge
veer 150.000 schatten. 

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

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

Nuwe watermerk: die nuwe watermerk „R.S.A." is nou 
amptelik geregistreer en daar is reeds tenders gevra vir 
die maak van die papier. Waarskynlik sal 'n hele aantal 
seëls van die gewone stel teen die einde van hierdie jaar 
alreeds op die nuwe papier verkrygbaar wees. 

S.A.N.A.E.: die jaarlikse reis na die Suid-Afrikaanse suid-
pool stasie in Queen Maudland is op 4 Februarie met die 
terugkoms van die R.S.A. ekspedisieskip in Kaapstad be
ëindig. Die stempel wat op die briewe gebruik is was die
selfde as op die vorige reis, nl. die Pikkewynstempel, met 
datum 16.1.A63. Party stempels is egter baie swak afgedruk 
omdat daar hierdie slag nie 'n professionele amptenaar saam-
gegaan het nie. 

Gougheiland: Die pos wat in Januarie na Gougheiland 
verstuur is het 'n groot verrassing opgelewer. By die ont-
vangs hiervan in Suid-Afrika blyk dat sulke briewe nie 
minder as vyf verskillende stempels ontvang het nie. Be-
halwe die gewone Gougheiland stempel in blokletters (hier
die keer in swart!), is daar die stempel „Gough Island — 
M.V. Tristania". Vervolgens is die briewe oorgebring op 
die S/S Argentina, in Nieu-York, met 'n groot ronde stempel 
uit die „Captains Office" en op die agterkant 'n 9 cm 
stempel met 'n afbeelding van die skip, en die toevoeging: 
„S.S. Argentina, on the sea-safari cruise, South America 
Africa Mediterranean". Die stempel is in donkerblou. 

Tenslotte het die pos by aankoms in Kaapstad die stempel 
Paquebot/Kaapstad, met datum 11 Maart 1963 en selfs die 
uuraankoms: 12.30! Dit is 'n baie interessante koevert, vir 
wie daarvoor belangstelling het. Daar is maar min van hier
die koeverte verstuur en die vraag in Suid-Afrika daarna 
is groot. 

Die R.S.A. het in April weer na Gougheiland gegaan, maar 
hierdie keer sal dit die pos self terugbring. Die briewe sal 
dan waarskynlik die Gougheiland stempeltj ie met die Kaapse 
ontvangstempel ontvang. 

Klein gaatjies: die volgende waardes het nou ook met 'n 
tanding in klein gaatjies verskyn: 2, 3, 5, en 10 cent. 
Almal is skaars. 

Paas- en Kersseëls. Suid-Afrika behoort nie tot daardie 
lande nie wat elke maand 'n nuwe stel seëls laat verskyn, 
met lugpos, getand en ongetand, en in 'n beperkte aantal 
blokke nie. Ons het ons gewone herdiukke wanneer huUe no
dig is, en daar is dan soms elenaardighede. Partymaal verskyn 
daar 'n nuwe seëltjie, gewoonlijk vir die herdenking van 
die een of andere geskiedkundige gebeurtenis. Net die Voor-
trekker-seëls en die Hugenote-herdenkingseëls van voor die 
tweede wereldoorlog was seëls met besondere toeslag. Deur
dat hierdie seëls egter ook oor alle klein poskantoortjie en 
pos-agentskappe in die verste uithoeke van die uitgestrekte 
land verdeel moes word, het dit administratief teveel be-
slommeringe veroorsaak. Ons hou ons nou liewers aan spe-
siale jaarlikse Paas- en Kersseëls, soos huUe in Europa in 

sommige lande ook bekend is. Daardie seëls is wel geen 
posseëls nie, maar hulle word deur die staatsdrukkery ge-
druk en hulle bring jaarliks bale geld in vir die mediese 
fondse waarvoor hulle bedoel is. Dikwels word hierdie seëls 
langs die posseël geplak, en in sulke gevalle word dit saam 
met die posseël afgestempel. Die posadministrasie is nogal 
nugter hieroor. Ook 'n Paas- of Kersseël kan nie weer ge
bruik word wanneer dit eenkeer afgestempel is nie, net so 
min as wat dit met 'n posseël die geval is. Laat ons dus 
maar die sekere vir die onsekere neem! Daar word egter 
geen spesiale moeite gedoen om die seëls af te stempel nie. 
Wanneer hulle op 'n ander plek van die koevert geplak 
word, word hulle nie gestempel nie. 

Suid-Wes-Afrika: daar het op 16 Maart twee nuwe seëls in 
hierdie gebied verskyn. Die 15d. waarde as aanvulling tot 
die gewone gebruikseëls. Verder 'n spesiale 3c. seël om 
die amptelike opening van die groot irrigasie resevoir, die 
Hardap Dam, naby Mariental te vier. Daar was op die 
eerste dag 'n spesiale afstempeling vir eerste-dagkoeverte. 
Albei seëls toon die waterdam. 

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

NEDERLAND. Volgens de dagbladpers zou de eerste „vlucht" 
op het Europese vasteland van de Britse Hovercraft zijn ge
schied op 17 en 18 april te Amsterdam Hoewel hierbij 
geen officieel postvervoer is voorzien, bestaat altijd de mo
gelijkheid dat eniige stukken aan de piloot werden over
handigd voor vervoer tijdens deze vluchten. 

Met de eerste vlucht van de Sabena op 5.4.1963 van Brussel 
naar Hannover is ook post verzonden uit Nederland. Alle 
post werd voorzien van een speciaal stempel (zie afbeelding). 

^ B R U S S E L ' ö 
^ B R U X E L L E S 
I 5-4 1963 ~ 
^ HANNOVER ^ 

BELGIË. Zie onder Nederland. 
HONGARIJE. Op 2.4.1963 opende de nationale Hongaarse 
luchtvaartmaatschappij de eerste dienst van Boedapest naar 
Zürich met het straalvliegtuig 11-18, waarbij een speciaal 
stempel gebruikt werd. 
LUXEMBURG. De nieuwe Luxemburgse luchtvaartmaat
schappij slaat haar vleugels steeds verder uit. Op 6.4.1963 
werd de eerste vlucht gemaakt van Luxemburg naar Zürich. 
De post werd voorzien van een speciaal stempel. 
NIEUW ZEELAND. Ter gelegenheid van de eerste vlucht 
per straalvliegtuig van de BOAC van Auckland naar Londen 
op 6.4.1963 werd alle hiermede verzonden post voorzien van 
een speciaal stempel. 

Een enkele cirkel met als tekst FIRST FLIGHT COMET 
JET SERVICE. AUCKLAND N.Z./NEW ZEALAND/LONDON/ 
datum. 
OOSTENRIJK. De AUA opende op 1.4.1963 verschillende 
nieuwe diensten: van Wenen via Frankfurt naar Parijs en 

van Wenen via Frankfurt naar Londen. De post vervoerd 
op beide diensten kreeg een speciaal stempel van gelijk 
type zodat ik slechts dat van Wenen-Londen afbeeld. Voor 
de vlucht Wenen-Parijs is alleen de tekst aangepast. 
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POSTWAARDESTUKKEN STEMPELS 
Rubriek-redacteur J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.-H. Rubriek-redacteur Drs. A. M. A. van der Willigen 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

Nederland. In „Die Ganzsache" van maart 1963 wordt nog 
eens geschreven over de couverten van de Filatelistische 
Dienst te 's-Gravenhage, die als postwaardestukken wer
den beschouwd. De heer Mulders, secretaris van de Ne
derlandse Vereniging van Poststempel- en Poststukken
verzamelaars bestrijdt deze lezing met een aantal ons in
ziens steekhoudende argumenten. De heer F. A. Beyer kan 
zich daarmede niet verenigen en geeft tegenover deze kri
tiek opnieuw zijn zienswijze en houdt vol dat het post
waardestukken zijn. Wij delen echter de mening van de heer 
Mulders, dat het hier gaat om de voorafstempelingen en 
niet om postwaardestukken. 

-Nederlands Nieuw-Guinea. In het januarinummer schreven 
we over zaken, die ons ter ore gekomen waren; thans 
hebben we met de opdruk UNTEA de volgende stukken 
onder ogen gehad: 1. Briefkaart, 7 cent. Koningin Juliana, 
sepia; 2. Verhuiskaart. Het blauwe formulier met opge
plakte zegel, vijf cent paradijs vogel, bruin en geel. De ze
gel is overgedrukt. Met opgeplakte zegel aan de loketten 
verkrijgbaar geweest. 3. Aerogram 15 cent. Koningin Ju
liana groen, alleen Nederlandse tekst. 4. Aerogram 35 
cent. Koningin Juliana, violet, Nederlandse en Franse 
tekst. Van de aangemaakte aërogrammen met „Ruimte 
voor sluitklep" zagen wij noch ongestempelde, noch met 
UNTEA overgedrukte. Willen verzamelaars die ze tegen
komen, deze aan mij melden? Gaarne. 
Brazilië. In „Die Ganzsache" van maart 1963 wordt een 
opstelling gegeven van de in 1958-1963 verschenen gelukwens-
enveloppen (met afbeeldingen, uitgifte voor Kerstmis en 
nieuwjaar) en van de buizenpostbladen van 1910-1939. 
Ehiitsland. Voor verschijning in apnl 'mei wordt aangekon
digd de .aflevering 6A van de Neuer Ganzsachen Kata
log. Deze zal bevatten: aanvullingen en errata op de afle
veringen 2 tot en met 6. Speciale aandacht wordt besteed 
aan aanvullingen van West-Duitsland, Berlijn, Deutsche 
Demokratische Republik en een opgave van de geïllustreer
de briefkaarten van West-Duitsland in 1962 en 1963 versche
nen. Prijs nog onbekend. 
West-Duitsland. Briefkaart 15 pfg., Luther, blauw met afbeel
dingen. Serie 12 (1962) met acht verschillende, waarvan vijf 
van Gelsenkirchen en serie 1 (1963) met acht verschillende, 
waarvan vijf van de Messe te Hannover. Oplage van iedere 
kaart 20.000 
Privé-uitgiften: 10 pfg, Dürer, olijfgroen. Twee kaarten 
voor de Speyersche Karnavals-Gesellschaft met carnaval--
afbeeldingen; idem één kaart voor de Fünfte Oberfrän
kische Briefmarkenausstellung te Hof (Saale); idem één 
kaart van 8 pfg, Gutenberg, lila, voor de 80-jarige Wür
ttembergische Philatelisten Verein te Stuttgart, couvert 
van 10 pfg., Dürer, olijfgroen a. met Dom van Bamberg; 
b. 25 jaar Mozarthuis te Augsburg en c. voor de Fünfte 
Oberfränkische Briefmarkenausstellung te Hof (Saale); 
luchtpostbriefkaart 15 pfg., Luther, blauw voor de Brief
markenschau te Bremen. 
Bij uitzondering vermelden we een aantal van deze op privé-
bestelling aangemaakte uitgiften, doch voor een uitvoerige 
vermelding van West-Duitsland, Berlijn en D.D.R., verwij
zen wij naar ,,Die Ganzsache", die veel vollediger kan zijn. 
Israël. Briefkaart 0.06 olijf, waardestempel zonder aandui
ding van tanding. 
Polen. Briefkaart 40(60) gr., roodbruin, zwart en wit. 800 
jaar Miechow (X,62). 
Zweden. Envelop 10 op 15 roodbruin; postblad 35 ö. blauw; 
briefkaarten 25 ö. bruin en 30 ö. violet. 

AËROGRAMMEN 
Australië. 10 d. Koningin Elizabeth II en Prins Philip, rood. 
E II R / ROYAL VISIT 1963. 
Israël. 0.12 blauw, springend hert en lauriertak. 
Finland. 0.40 (0.45) blauw. 

Gelegenheidsstempels 
In het aprilnummer konden wij nog juist het stempel 

afbeelden dat gebruikt is op de semi-officiële eerstedag-

NATIONALE JEUGD-
LUCHTVAARTDAGEN 
! ^ f 1963^i>|>-
VLIEGBASISyPENBURGl 

' * ' ^ 0 M E R Z E 6 ^ 

enveloppen met de nieuwe Zomerpostzegels. Hierbij afbeel
dingen van twee andere gelegenheidsstempels. 

Machinestempels 
Tijdens de nationale postzegeltentoonstelling Bretep te 

Breda werd het hierbij afgebeelde machinestempel gebruikt. 

r <-rn * 

OVER DE OOSTGRENS 
Franje 

Wanneer een verzamelaar van oude, „klassieke" zegels een 
„randstuk" ontdekt is hij in de wolken. Er behoeft niet eens 
iets op de rand te staan. Het feit alleen dat die er nog aan 
zit doet de zegel reeds aanmerkelijk in waarde stijgen. Bij 
de moderne uitgaven let men er minder op. Een zegel met 
de rand er nog aan past niet in de vakjes van het album en 
slechts zelden ziet men in een verzameling nog moderne 
zegels „met rand". Eigenlijk is dat jammer, want die rand 
kan ons soms heel veel vertellen. Soms is het alleen maar 
interessant. 

Neem nu eens die oude 20,— Mark van 1921 van afbeel
ding 1. U ziet daar rechts boven „oben" staan. De kleur van 

dat woord is groen, dezelfde als van de „onderdruk" van de 
zegel. We kunnen hieruit zien dat de zegel toen in twee druk-
gangen gedrukt werd. Het woordje „oben" was een hulp
middel voor de drukker waardoor hij kon zien hoe de vellen 
na de eerste drukgang moesten worden ingelegd voor de 
tweede drukgang. Geholpen heeft het echter toch niet altijd, 
want de zegel komt voor met kopstaande onderdruk. On
danks de uitdrukkelijke aanwijzing welke kant boven gelegd 
moest worden. 

Bij de daarna volgende inflatie had men heel veel zegels 
nodig. Waarden die achterhaald waren werden door over
druk verhoogd; dan ziet u nieuwe randcijfers,over de oude 
heen gedrukt, afbeelding 2. Omdat men geen tijd had nieuwe 
platen te maken werden van de oude platen zegels gedrukt 
met de bedoeling ze meteen weer over te drukken. In die 
gevallen liet men bij de eerste druk de randcij fers maar 
weg en werden pas bij het overdrukken randcijfers gezet. 
Afbeelding 3. Verschillende „O.P.D.'s" werden bij het over
drukken uitgeschakeld; de daarvan afkomstige zegels zijn her
kenbaar aan de met balken of strepen overgedrukte randen. 
Afbeelding 4. 
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Een heel belangrijke aspect noemden we nog niet. Van 
ongeveer 1919 af ging men in Duitsland — de behoefte aan 
postzegels werd steeds groter — de zegels behalve in de 
vanouds gebruikelijke plaatdruk ook in rotatiedruk ver
vaardigen. Deze laatste zegels, gedrukt op lange papierbanen 
door een cilinder, zijn dadelijk te herkennen aan de strepen 
op boven- en onderrand. Afbeelding 5 a en b. De drukcilin-
der bleef steeds in contact met de papierbaan en na het 
drukken werden de vellen doorgesneden midden door de 
strepen heen. Plaat- en rotatiedruk komen bij de Duitse 
zegels tot op de huidige dag naast elkaar voor, waarbij in 
het bijzonder de veel gebruikte lagere waarden vaak in rota
tiedruk vervaardigd zijn. Afbeelding 6 a en b. 

volledige catalogisering van alle variëteiten in randstukken 
van Duitse zegels te geven. Dat kunt u wel vinden in een 
speciaalcatalogus. Als ik goed ben ingelicht zal er te zijner 
tijd een nieuwe uitgebreide speciaalcatalogus van Duitsland 
uitgegeven worden door Michel. Doel is slechts u eens iets 
te vertellen over de „franje" van de zegels, die soms toch 
nog interessantere aspecten vertoont dan men op het eerste 
gezicht zou denken. En daarom, krijgt u zegels met rand in 
handen, scheur deze er niet meteen af. Ook bij moderne 

[ 94.- j 

tS-W^Bb 
! 

6b 

Een ander onderscheid dat men kan maken is of de 
bovenrand al of niet „doorgetand" is. Bij de zegels in rotatie
druk is dit altijd het geval, bij de zegels in plaatdruk niet. 
Afbeelding 7. Bij de zogenaamde Kontrollratsausgaben. Yvert 
1/27 en 32/48 kan men van één waarde vaak drie variëteiten 
naast elkaar vinden, rotatiedruk, plaatdruk niet doorgetand 
en plaatdruk doorgetand, waarbij de laatste in het algemeen 
het minste voorkomt, al kan hier geen vaste regel voor ge
geven worden. 

Een merkwaardige rand vindt men bij Yvert 27/28 (Bonds
republiek). Hier is de telling soms niet zoals gebruikelijk in 
Mark maar in Pfennig uitgedrukt, hoewel ook zegels met 
normale telling voorkomen. Afbeelding 8 a en b. 

Als laatste bijzondere rand noemen wij nog Yvert 44, 
waarvan twee oplagen bestaan, die niet alleen in kleur af
wijken. Ook de randen zijn geheel verschillend zoals u ziet 
uit afbeelding 9 a en b. Als u het aan de kleur niet zien kunt 
is een randstuk een zekere aanwijzing welke oplage u voor 
u hebt. 

Er is over de randen nog wel meer te vertellen. Wij noemen 
volledigheidshalve bij voorbeeld nog even de H.A.N. (Haus 
Auftragsnummern) te vergelijken met de plaatnummers op 
i^ederlandse zegelvellen. Doch het is niet de bedoeling een 

zegels kunnen onder de randstukken soms kleine zeldzaam-
heden schuilen. Ik noem u er slechts één. De 5 Pf. Heuss op 
luminescerend papier in plaatdruk. Probeert u er maar eens 
eentje te vinden. Als u er een in Duitsland bestelt zult u 
er een tientje voor moeten neerleggen! Als u het tenminste 
nog geleverd krijgt. 

FL. 

POST UIT PARIJS 

Ook de Franse verzamelaars willen niets liever dan een 
vrije ruil met het buitenland. Maar, hoewel de vereenvou
diging van de douanetarieven tussen de landen van de 
Europese Economische Gemeenschap (EEG) steeds meer 
merkbaar wordt, is een vrij verkeer van zegels tussen de 
Europese verzamelaars nog niet mogelijk. Ziehier de voor
waarden die de Franse douane de (Franse) verzamelaars 
nog stelt: Bij uitvoer moeten alle zendingen een groen eti
ket hebben, waarop de waarde van de zegels nauwkeurig 
is aangegeven. Bij invoer kunnen zendingen tot een waarde 
van 500 franc vrij zonder enige formaliteit worden inge
voerd. Bij ontvangst moet 14 pet. invoerrechten worden be
taald. Boven de 500 franc is echter een formulier (D3) nodig. 
Boven de 10.000 franc moet de importeur een invoervergun
ning hebben. Voor landen die niet tot de EEG behoren, zijn 
de voorwaarden nog iets scherper. Ten slotte zijn zendingen 
onder de 25 franc-waarde vrij van formaliteiten. Mochten 
er onder de lezers zijn die hun Franse ruilrelaties over 
deze voorwaarden willen inlichten, dan kunnen zij hen hier
mede wellicht van dienst zijn. 

Het type 25c. Gallische Haan blijkt in drie verschillende 
vormen te worden uitgegeven, die de verzamelaars al stof 
tot discussie en specialisatie hebben gegeven. Daar is eerst 
de oorspronkelijke uitgave in vellen: dan de oplagen die ge
drukt zijn voor de rouletten, met op elke tiende zegel een 
rood controlenummer op de rugzij de; ten slotte zijn onlangs 
carnets van acht stuks verschenen. Deze carnets zijn tot 
dusver slechts verkrijgbaar via de postzegelautomaten. Ze 
werden in 1962 gedrukt, doch pas eind maart 1963 in cir
culatie gebracht. De verschillen met het carnet van het 
type 25c. Decaris zijn onder andere dat de acht zegels door 
randstrookjes van elkaar gescheiden zijn, waarbij in som
mige carnets ook weer controlenummers, gedrukt op deze 
randen, werden gevonden Men ziet, ideaal wild voor 
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specialisten om de jacht te gaan openen, want in de fila
telie kennen wij, gelukkig, nog geen gesloten jachtseizoen!! 

„Het lijkt wel alsof de Administraties van de Posterijen 
profijt willen trekken van de grote belangstelling waarin 
de postzegels zich verheugen. In alle landen worden steeds 
meer zegels uitgegeven, vooral na de oorlog. Vele nieuwe 
series zien het licht onder het voorwendsel van weldadig
heid, honderdjarige herdenking, zoveeljarig bestaan, ten
toonstellingen, luchtvaart, bijeenkomsten, sportmanifesta
ties, enzovoort. Het jachtterrein van de verzamelaar wordt 
voortdurend uitgebreider en men moet welhaast miljonair 
zijn om alle nieuwe uitgiften van de gehele wereld bij te 
houden. De gemiddelde verzamelaars die in aantal het be
langrijkst zijn, worden verplicht hun verzamelingen te be
perken tot een enkel land of tot een bepaalde reeks 
typen Zij zien tot hun ergernis de steeds stijgende 
stroom van nieuwe uitgiften, die een voortdurende bedrei
ging van hun portemonnee betekent. 

Het is wellicht dienstig tegen deze ontwikkeling een waar
schuwing te laten horen en nieuwe uitgiften slechts met de 
grootste voorzichtigheid te laten verschijnen, teneinde niet 
het risico te lopen de kip met de gouden eieren te slachten . . . " 

Deze regelen, die bijzonder actueel klinken, zijn geschre
ven door de directeur van de drukkerij van de Franse 
postzegels, in een boekje, anno 1933, dus dertig jaar gele
den . . . . ! ! 

Een moderne Franse filatelist voegt hieraan nog toe: „In 
de hedendaagse filatelistische literatuur vindt men meer en 
meer verhandelingen over flora, fauna, ruimtevaart en
zovoort dan over „echte" filatelistische onderwerpen. 
Als summum van „moderne opvattingen" dan nog het 
„postfris-zonder-plakker". Hoeveel zegels van vóór 1930 
zouden er bestaan,-die nog nimmer een plakker hebben ge
zien? Laten wij toch realistisch onze filatelie blijven be
oefenen en proberen ons wat beter in de werkelijke meri
tes en aspecten van het postzegelverzamelen te verdiepen 
en te bekwamen. Dit zal ons op den duur een betere en 
blijvende bevrediging geven . . . " 

Aldus een opvatting die in Frankrijk opgang m a a k t . . . . 

BRIEF UIT LONDEN 
De tiende „Stampex" 

Toen Signor Pietro Annigoni op vrijdag 15 maart de tien
de „Stampex" opende, stond hij voor een kopie van zijn 
reeds beroemde doek van Koningin Elizabeth, waarnaar 
reeds vele Britse postzegels zijn gemaakt. De kopie was 
door een van zijn leerlingen geschilderd en geleek zo op 
het originele werk, dat het schilderij voor het lieve bedrag 
van ƒ 12.500,— was verzekerd. Te midden van honderden 
zegels van het Britse Gemenebest, die alle een afbeelding 
van de Koningin naar zijn schilderij tonen, verklaarde 
Signor Annigoni, dat hij geen postzegelverzamelaar is doch 
wel de schoonheid van vele zegels als kunstwerk kan be
grijpen. Hierna bood Susan Lewy, dochter van de secretaris 
van het tentoonstellingscomité, een album van alle Anni-
goni-zegels aan met een alleraardigst toespraakje (wan
neer men weet, d a t S u s a n vier jaar is!). Hierop nam Signor 
Annigoni fluks het vliegtuig dat hem naar het zonnige zui
den terugbracht. 

De zilveren Postkoets, sinds jaren de ereprijs, ging dit 
jaar naar de Tynemouth Philatelic Society voqr haar in
zending Britse Gemenebest-afstempelingen. In de thema
tische afdeling ging de eerste prijs naar een collectie 
„Ruimtevaart". 

Schenking van 100.000 postzegels 
De Britse Posterijen hebben aan het Britse Museum in 

Londen alle sinds 1874 van de U.P.U. te Bern ontvangen 
dubbele postzegels afgestaan. Het aantal zegels wordt ge
schat op 100.000. Het Britse Museum zal ieder jaar een 
kwart van de zegels tentoonstellen. Na vier jaar kan een 
ieder de verzameling dus bezichtigd hebben. Van alle nog 
van de U.P.U. te ontvangen postzegels zal het Museum 
een exemplaar krijgen. Met de beroemde Tapling Collectie, 
reeds in het bezit van het Museum, en enkele andere ver

zamelingen, betekent dit bezit de grootste filatelistische ver
zameling ter wereld. Zij overtreft zelfs die van de bekende 
Smithsonian Institution te Washington. Gelukkig, dat wij in 
dit land — al is het dan op filatelistisch terrein — nog er
gens het „grootst" zijn! 

Nieuws van Tristan da Cunha 
Nu de oorspronkelijke bewoners van Tristan da Cunha 

aanstalten maken naar hun eigen eiland terug te keren 
en een groep kwartiermakers reeds onderweg is, menen 

vele filatelisten, dat de laatste gebruiksserie van Tristan 
wederom in omloop zal komen. Dit is echter onmogelijk; 
de drukplaten zijn onherstelbaar vernietigd onder toezicht 
van het Kroonagentschap (zie foto). Op 13 april kwam een 

tijdelijke serie uit, dertien waarden van de koerserende 
postzegels van St. Helena met opdruk „Tristan da Cunha 
Resettlement 1963". (Afbeelding). 

De postzegels van Swaziland 
Swaziland is ongevee'r zo groot als Wales, het wordt in 

het noorden, westen en zuiden begrensd door de Zuidafri-
kaanse Republiek, in het oosten door de provincie Natal 
en door Portugees Oost-Afrika. Alleen het Lage Veld is 
vruchtbaar gebied. De bevolking is zeer gemengd van oor
sprong; pas sinds het begin van de negentiende eeuw is 
van een Swazi-stam sprake. In 1881 en 1884 werd de onaf
hankelijkheid van het gebied gewaarborgd door de rege
ringen van Engeland en Transvaal; sinds 1894 voerde de 
Zuidafrikaanse Republiek de administratie, totdat het ge
bied in 1906 een Brits protectoraat werd. 

De eerste postzegels waren die van de Zuidafrikaanse 
Republiek met opdruk „Swazieland" in zwart, (afbeel-
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ding 1), ze verschenen in zeven waarden op 18 oktober 1889. 
Het originele ontwerp was van J. Vürtheim, de zegels wa
ren uitgevoerd in boekdruk door Joh. Enschedé en Zonen. 
Bij het uitbreken van de Boerenoorlog werden de zegels 
ingetrokken en het duurde tot 1933 voor een nieuwe reeks 
verscheen. Op 2 januari van dat jaar kwamen de eerste, 
voor Swaziland gedrukte, postzegels in omloop, tien waar
den; gedrukt door Thomas De La Rue & Co. Ltd., het 
watermerk was CA. De ontwerper was dominee C. C. Tug-
man (afbeelding 2). Het vlechtwerk aan de bovenkant der 
zegels stelt „riempies" voor, riemen van ossehuid, aan 
beide zijden van de beeltenis komen Swazi-schilden voor. 
Vier waarden werden van de opdruk „Official" voorzien, 
doch doordat de toestemming tot het gebruik daarvan werd 
ingetrokken, kwamen ze nimmer in omloop. 

De herdenking van het zilveren jubileum van Koning 
George V in 1935 en de kroning van George VI in 1937 wer
den op de gebruikelijke wijze filatelistisch herdacht. 

Een nieuwe gebruiksserie met de beeltenis van Koning 
George VI kwam op 1 april 1938 uit; ditmaal elf waarden 
(afbeelding 3). Deze zegels bleven, zij het met geringe 
kleur- en perforatie-afwijkingen, tot 1956 in omloop. Inmid
dels was de Victorie in 1945 herdacht door een opdruk op 
de Zuidafrikaanse herdenkingszegels. In 1947 kwam ter ge
legenheid van het koninklijk bezoek een bijzondere emissie 
uit (afbeelding 4). Hierna verschenen nog als bijzondere 
zegels: Silver Wedding (1948), 75 jaar U.P.U. (1949) en de 
kroning van Koningin Elizabeth (1953). 

Een nieuwe gebruiksserie kwam in juli 1956 uit, ditmaal 
twaalf waarden. Toen in 1961 het decimale muntstelsel werd 
ingevoerd werden de koerserende zegels met een opdruk 
van de nieuwe waarde voorzien. Deze is, evenals in de 
Republiek Suid-Afrika de Rand, verdeeld in 100 cents, 1 R. 
is 10/-. In deze opdrukken komen nogal wat afwijkingen 
voor. 
Ten slotte verscheen op 24 april 1962 de huidige serie, 
gedrukt door dezelfde drukkerij die de eerste postzegels 
aanmaakte, namelijk Joh. Enschedé en Zonen. Er zijn zes
tien waarden, alle met afbeeldingen van het land en de 
beeltenis van de Koningin. De waarde is vanzelfsprekend 
in cents en Rands. De druk is uitgevoerd in rotogravure. 
Wij beelden enkele van deze zeer verzorgde zegels af (af
beeldingen 5 en 6). 

Internationale Reddingboot Conferentie 
Ten slotte de afbeeldingen van de drie zegels die op 31 mei 

zullen worden uitgegeven ter gelegenheid van de negende 
Internationale Reddingboot Conferentie te Edinburgh in 
Schotland. 

Londen, mei 1963 CHRISTIAN HOUSTON. 

Rubriek-redacteur H. L. i. Weidema, 

Jan Vethstraat 9, Arnhem 

In de Schweizer Briefmarken Zeitung van maart geeft 
Friedrich Bieri een overzicht van de Zwitserse luchtpost 
in de afgelopen vijftig jaar. Het was op 9 maart 1963 juist 
vijftig jaar geleden, dat Oskar Bider de eerste postvlucht 
uitvoerde op het traject Bazel - Liestal. Deze Zwitserse 
luchtvaartpionier had reeds vermaardheid verkregen door 
de Pyreneeën over te vliegen van Pau naar Madrid op 
23 januari 1913. Voor de eerste Zwitserse postvlucht werden 
twee (semi-postale) zegels uitgegeven en werd voor het eerst 
een speciaal luchtpoststempel gebruikt. Deze eerste vlucht 
werd nog in 1913 door andere gevolgd, ook met speciale 
zegels en stempels. Het uitbreken van de eerste wereldoorlog 
heeft de verdere ontwikkeling van deze luchtpost geremd. 
Bider en zijn kameraden vormden het begin van de Zwitserse 
luchtmacht, die bij het uitbreken van de oorlog wel over 
bekwame vliegers, maar niet over bruikbare toestellen be
schikte. Bider stierf, 28 jaar oud, op 7 juli 1919, toen zijn 
vliegtuig in Dübendorf neerstortte. 

In hetzelfde nummer vertelt Robert Breuer in zijn „Brief 
aus New York" over de strijd, die de American Philatelie 
Society voert tegen onnodige uitgiften. Deze 15.000 leden 
tellende vereniging heeft een commissie ingesteld, die iedere 
nieuwe emissie op zijn postale merites beoordeelt. Deze 
commissie heeft nu zijn goedkeuring onthouden aan het El 
Al-blok van Israël en aan het vijftig jaar Pro Juventute-
blok van Zwitserland. Deze uitgiften zijn er alleen maar 
om PTT-administraties te verrijken; daarom moeten serieuze 
Amerikaanse verzamelaars er van af zien deze blokken aan 
te schaffen, zo zegt de commissie in een toelichting. De ver
eniging voert haar strijd consequent: de bekende firma 
Minkus, agent van de Zwitserse PTT voor de U.S.A., en een 
geregelde adverteerder in het blad van de Society, de Ameri
can Philatelist, kreeg haar advertentie-opgave terug met het 
verzoek deze eerst te willen wijzigen. Een storm van protest 
is natuurlijk opgestoken tegen deze „censuur", zowel van de 
zijde van de handel als van de verzamelaars. Voor zover 
deze afkeuring het Zwitserse blok betreft, schijnt de actie 
volkomen gefaald te hebben: de verkoop van dit blok is 
tot recordhoogte gestegen. 

In vrijwel alle buitenlandse bladen vinden we telkens 
weer protesten tegen de hedendaagse emissie-politiek van 
vele landen. In La Philatelie Fran$aise schrijft Mare Bou-
tinet: „De kruik gaat zolang te water tot hij breekt". Hij 
wijst er op, dat in Frankrijk van 1849 tot 1930 268 zegels zijn 
uitgegeven, dus in tachtig jaar, terwijl in de volgende dertig 
jaar er meer dan 1000 gevolgd zijn Zo doorgaande zullen 
er over twintig jaar meer dan 2000 Franse zegels zijn. 

In Der Sammler Dienst vinden we van de hand van S. 
Muller: „Der unselige Neuheitenrummel geht weiter". Hij 
protesteert speciaal tegen het verbinden van de Europa-
gedachte aan allerlei rommel, ten einde de Europa-verzame
laars te strikken. Na de Britse eilanden zijn nu de Griekse 
eilanden aan de beurt met het uitgeven van vignetten die 
voor postzegels moeten doorgaan. Ook in Oostenrijk maakt 
men het erg bont. Eerst in 1961 het hoogste postkantoor van 
Europa, in 1962 het diepste postkantoor van Europa. Dit 
jaar zal het weer wat anders en zo mogelijk nog erger zijn. 
In Hochburg zal een nieuw orgel ingewijd worden, genoemd 
naar Franz Gruber, de componist van „Stille Nacht". Er zal 
een poststempel komen met de tekst „Europa dankt dem 
Komponisten der Weihnachtliedes". Dit is zuiver bedrog ten 
koste van de Europa-vefzamelaars, want Gruber componeer
de zijn lied niet alleen voor de Europeanen. Maar voor een 
stempel „Die Welt dankt dem Komponisten. . ." heeft nie
mand interesse en dus brengt het geen geld in het laatje! 

In hetzelfde blad lezen we ook nog, dat een Zuidduitse 
postzegelhandelaar de zogenaamde „Sperr"-waarden van de 
D.D.R. bij tien en honderd tegelijk aanbiedt tegen lage pri j
zen. Hoe de handelaar aan deze zegels komt, staat er niet bij. 
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MAAND 

W ^ Redacteur J Th A Friesen, 

> » ^ Handelstraat 73 II  Hengelo  Tel 7377 

EUROPA 
A L B A N I Ë 

20 4 '63 Vogelsene 

RPESHQIPERISE 

9 4 
5 pf 

10 pf 

20 pf 

0,5 1 Podiccps C n s t a t u s 
3 1 Aqui l a crysactus 
6,5 1 Pe Roix Perd ix 

I I 1 Te t r ad Urogalus 

D E N E M A R K E N 
14 5 '63 Opening nieuwe luchthjn (De Bij lijn) 

15 o Lijnenfiguur met vogel 

D U I T S L A N D ( O O S T  ) 
63 Beroemde Duitse kunstenaars 
geel en zwar t Por t re t van J o h a n n Gottfried 
Seume (1763 1810) en scène ui t werk Wande 
l ing naar S y r a c u s e ' ' 
groen en zwart Por t re t Friedrich Hebbel {1813 
1863) en scène ui t drama , ,Maria Magdalena 
rood en zwar t Por t re t Georg Buchner (1813 
1837) en scène ui t het drama , W o y z e c k " 

25 pf b lauw en zwar t Por t re t Richard Wagner (1813 
1883) en scène ui t opera De Vliegende Hollan 
d e r " 

D U I T S L A N D ( W E S T  ) 
26 4 '63 Serie flora en filatelie 

10 pf groen, vio le tb ru in vio le t , roze en zwart Fr i t i l 
lar ia meleagris L 

15 pf bru in groen, vio le t , geel, oranje en zwart 
Cypr iped ium caldeolus L 

20 pf rood , b l a u w , groen, geel en zwart Aquilegia 
vulgar is L 

40 pf blauw groen, grijs en zwart Eryng ium mari t i 
m u m L 

F I N L A N D 
8 5 63 Honderd j a a r Rode Kruis 

10 en 2 p 20 en 3 p , en 30 en 5 p Handen ui tges t rekt 
naar symbool Rode Kruis 

I 6 63 Aanvul lende gebruikswaarden 
5 P Type leeuw 

60 p Type kasteel 
30 7 63 Vierde vergadering Lutherse wereldfede 

ra t ie 
10 p Doornenkroon met middeleeuws consacrenngs 

kruis 

30 p Hoofd van Christus 
10 10 *63 Nieuwe luchtpostzegel 

3 — m Vliegtuig boven wolken 

G R I E K E N L A N D 
25 4 63 Antihonger act ie 

2^4 d r o o d b r u m , blauw en zwart Kop van Demeter , 
godin van de l andbouw 

4Ï4 d geel , blauw en zwart Wereldbol en twee 
korenaren 

I T A L I Ë 
30 3 '63 Eeuwfeest I ta l iaanse Alpinistenvereniging 

Z15 1 bru in en blauw Bergen., embleem en alpinis ten 
gereedschap 

4 4 '63 Vijftig j a a r na t iona le verzekering 

CLIBALPINO tTAllANO ^ 

30 1 groen en zwar t Kaar t van I t a l i ë , jaar ta l len 
1913 1963 en beginle t ters I N A 

N O O R W E G E N 
32 4 '63 Nieuwe gebruikszegels 

25 o g r o e n , 4 0 o r o o d e n g o o b l a u w Gestileerde dieren 

R O E M E N I Ë 
1 6 2 '63 Der t ig j a a r spoorweg en industr ies taking 

I 75 1 Scène van stakingsstri jd in 1933 
21 3 '63 Antihonger act ie 

40 b b lauw Trac to rmach in i s t en t rac toren aan het 
werk in de l andbouw 

55 b geelbruin Boerin met korenschelf en maaier 
dorser in korenveld 

1,55 1 steenrood Kind m e t glas melk en koe die elek 
t r isch gemolken wordt 

1.75 1 donkergroen Boer in m e t mand druiven en 
terraswijngaard 

25 4 '63 Landbouwprodukten 
35 b geel , rood , groen en geelbruin Tomaten 
40 b oranje geel b l a u w , geelgroen en violet Spaanse 

peper 
55 b rood geel , groen en blauw Radijs 
75 b rood , violet bru in groen en geel 
1,20 1 geel groen, roodbruin en oranje 
3 25 1 groen geel , rood , blauw en zalmkleur Kom

kommer 

S O V J E T  U N I E 
28 2 '63 Leden van de Academie van Wetenschap 

pen 
4 k Por t re t geleerde M A Pavlov 
4 k Por t re t I V Koer ts ja tov 

28 2 '63 Sportwedstr i jden voor vakverenigingen 
4 k oranje b lauw en zwar t Romeins cijfer V gesti 

leerde sneeuwvlok en wintersportbeoefenaars 

■ ■»■■■»■»■»■■y 

■  * *  " " ' 

19 3 '63 Vervolg leden Academie van Wetenschap 
pen 
4 k Por t re t van geleerde V I Vernadsky 

20 3 '63 Overwinning ijshockeyers 
6 k Zege! Yver t 2501 met opdruk , .Sovjetrussische 

hockeyspelers de wereldkampioenen Stock 
holm 1 9 6 3 " 

24 3 '63 Vijfenzeventigste geboortedag V Kingi 
sepp 
4 k Stadsgezicht en por t re t van deze Sovjetrussische 

leider 
24 3 '63 Honderds te geboortedag van Rudolf 

Blauman 
4 k Por t re t van deze Lett ische schrijver 

V A T I C A A N 
8 5 '63 Serie van twee waarden ter herdenking van 

de toekenning van de Balzan prijs voor de vrede aan de 
Paus 
15 1 en 60 1 Joannes X X I I I zi t tend op zijn t roon 

BUITEN EUROPA 
A L G E R I J E 

21 3 '63 Antihonger act ie 
25 c Wereldbol , korenaren , nat iona le vlag en vier 

hongerende mensen in de woestijn 

A R G E N T I N I Ë 
6 4 '63 Antihonger actie 

4 p Kind met bord eten en kroes melk en F A O 
embleem 

B I R M A 
21 3 '63 Antihonger act ie 

Opdruk op zegels Yvert 57 en 62 (10 en 50 p ) m e t 
, ,Freedom from H u n g e r " 

B O E R O E N D I 
21 3 '63 Anithonger act ie 

4 , 8 en 15 f H a n d strooi t graan over k a a r t v a n Afrika 

B R A Z I L I Ë 
15 3 '63 In te rna t iona le aeronautische t en toon 

stel l ing 
21 er Ruimtevaa r tu igen , m a a n en planeten 

C A M B O D J A 
21 3 '63 Antihonger act ie 

3 en 6 r Berg maïs en graan en F A O symbool 

C A N A D A 
2 5 '63 Verdere zegels nieuwe gebruiksserie 

2 c groen Por t re t Koningin Elizabeth en denneboom 
3 c purper Por t re t Koningin El izabe th en vis 

CHILI 
21 3 63 Antihonger act ie 

3 en 20 c Moeder en kind en drie korenaren 

C H I N A ( C O M M U N I S T I S C H  ) 
5 4 '63 Vlmderserie 

4 f Colias beryl la Fawcet t 
4 f Armandia tha id ina Blanchard 
4 f St ichophtha lma neumogeni Leeck 
4 f Iphicl ides t amer lanus Oberth 

4 i 
^ F W ^ W W W ^ 

4 f Ragadia crisi lda Hew 
8 f Lemproptera meges Zinken Som 
8 f Papi l io hoppo Mats 
B f Loxura a t y m n u s StoU 
8 f Teinopalpus aureus Meli 
8 f Chrysozephyrus mushael lus Mats 

10 f Ix ias pyrene L 
10 f Graph lum eurypylus L 
10 f Dodona adoni ra Hew 
10 f Liby thea geoffroy hainana Lee 
10 f Capila t ranslucida Leech 
20 f Troides magel lanus F l d r 
20 f Parnass ius nomion r ichthofendi O B H 
22 f Euploea leucostictos Gmelin 
30 f Chrysophanus solskyi Ersch 
50 f Par thenos sylvia sylla Don 

De eerste vijf en de laats te vijf zegels kwamen ui t op 
5 4 6 3 , verschijningsdatum van de overige t ien zegels 
niet bekend (Nummers 285/289 en 300/304) 

C O L U M B I A 
Vaticaans concilie 

60 c Afbeelding Maagd v a n La Pena , Bogota 
60 c Por t re t Paus Joannes X X I I Ï 

4 6 '63 
C O O K  E I L A N D E N 

Nieuwe gebruiksserie 
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1 d. Bloesem Tiare Maori. 
2 d. Standbeeld visgod. 
3 d. Bloesem Frangipani. 
5 d. Visdiefje. 
6 d. Hibiscus bloesem. 
8 d. Bonito vis. 
I sh. Sinaasappelen. 
1 sh. 6 d. Portret Koningin Elizabeth. 
2 sh. Gezicht op Cookeilanden. 
3 sh. Administratiegebouw in Mangaia. 
5 sh. Jacht m haven van Rarotooga. 

COSTA RICA 
Antimalariaserie. 

25, 35, 45, 85 e en I C. Luchtpost. Wapen van Costa 
Rica en W.H.0.embleem. 

ECUADOR 
213'63. Antihongeractie. 

30 c , 3 en 4,20 s. Spade in omgeploegd veld en berg 
ChimlDorazo. 

ETHIOPIË 
213 '63. Antihongeractie. 

10, 15 en 30 c. Portret Keizer Halle Selassi, wereldbol 
en embleem drie korenaren. 

FIDZJIEILANDEN 
14'63. Aanvullende waarden gebruiksserie. 

9 d. Plant en bloem hibiscus. 
10 d. Inlanders bij ceremoniële dans. 

GHANA 
21 3 '63. Anithongeractie. 

I d. Drie korenaren boven gestileerde globe. 
4 d. Handen met drie korenaren. 
I sh. 3 d. Wereldbol en drie korenaren. 

i54'63 Dag van de Afrikaanse vrijheid. 

I d. Kaart van Afrika binnen zon. 
4 d. Ghanees motief. 
1 sh. 3 d. Kaart van Afrika en ceremonieel vuur. 
2 sh. 6 d. Vlag van Ghana en inlands wild. 

GUINEA 
163  '63. Sportserie. 

0,30, 3,— en 25,— f. Handballers. 
0,50, 4,— en 30,—■ f. Boksers 
I,—, 5,— en 100,— t. Hardlopers 
1,50, 10,— en 200,— f. Wielrenners. 
2,—, 20,— en 500,— f. Kanoérs. 

213 '63  Antihongeractie. 
5, 10, 15 en 25 i. Globe en drie korenaren. 

HAITI 
Nieuw gestichte stad Duvallierville. 

5, 10 en 25 c. Plattegrond van stad en een van de eerste 
postzegels. 
50 c , I,— en 1,50 g. (luchtpost). Gezicht op^stad en 
eerste postzegel. 

IRAK 
162'63. Nieuwe gebruiksserie. 

1 en 3 f. Overtocht per boot op de Tigris. 
2 en 50 f. Toren van Samarrait. 
4 en 15 f. Lier uit Mesopotamie. 
5 f. Landkaart en embleem republiek, 
10 en 50 f. Leeuw van Babylonié. 
20 f. School uit 1227. 
30 en 200 f. Moskee van Khadimain. 
100 f. en I d. Gevleugelde stier van Khorsabad. 

Antihongeractie. 
3, 10 en 20 f. en blokje. Afbeeldingen niet ontvangen. 

IRAN (PERZIË) 
Maart '63. Inbedrijfstelling Mohammed Reza Sjah 

Pahlavidam. 
6 en 14 r . Dam en elektriciteitsopwekking. 

i53'63. Dag van de arbeid. 

2 en 6 r. Steenhouwer werkt aan tunnel. 
Einde3 '63. Antihongeractie. 

2 r. Vogel met korenaar in bek boven wereldbol. 
6 r. Wereldbol met gestileerde figuur met F,A.O. 
14 r. Wereldbol met band. 

Alle zegels met F,A.O.embleem (drie korenaren). 
Einde maart '63. Landhervorming door Sjah. 

6 en 14 r. Portret van Sjah en papier met proclamatie. 

ISRAËL 
254'63 Vijftien jaar staat Israël, bloemens^ie. 

0,08 1£. Lilium Candium. 
0,30 I£. Althaea Setosa. 
0,37 1£ Tulipa Sharonensis. 

25 4 '63. Aanvullende waarden definitieve lucht
postserie, inlandse vogels. 
0,05 I£ . Erythrina sinoica. 
0,20 1£. Halcyon smyrnensis. 
0,28 I£. Oenanthe lugens. 

JAPAN 
i53*63' Nationale park Genkai. 

10 y. Hoog oprijzende bergen. 
213'63. Antihongeractie. 

10 y. Wereldbol met lint waarop ,,Freedom from 
Hunger''. 

JORDANIË 
Zegels met afbeeldingen van monumenten van christe

lijke en mohammedaanse godsdienst. 
50 f. Kerk van het graf van Maria in Jeruzalem. 
50 f. Kerk van de doodsangst in Gethsémané. 
50 f. Kerk van van het heilig graf in Jeruzalem. 
50 f. Kerk van de geboorte in Bethlehem. 
50 f. Toren van Ibrahim in Hebron. 
50 f. Moskee en fontein van Qaibey in Jeruzalem. 
50 f. Moskee van Omar el Khatab in Jeruzalem. 
50 f. Moskee van AlAksa in Jeruzalem. 

KOEWEIT 
2i3'63. Dag van de moeder. 

8, 20, 45 en 75 f. Moeder en kind met olijftak. 

KOREA (NOORD) 
i2'63. Vijftien jaar leger van volksrepubliek. 

5, 10 en 15 j . Soldaat, zeeman en piloot. 

KOREA (ZUID) 
213'63. Antihongeractte. 

4,— w. Gestileerde globe en drie korenaren. 
Ook blokje met ongetande zegel. 

14'63. Eerste verjaardag AziatischOceanische 
Postunie. 
4,— w. Globe en brieven. 
Ook weer blokje met deze zegel ongetand. 

LAOS 
72*63. Postzegeltentoonstelling in Vientiane, 

Twee blokjes, beide getand en ongetand, met de zegels 
uitgegeven op i5ii*62 (zie februarinummer) 0,50 en 
0,70 k. op het ene blokje en i,— en 1,50 k. op het andere 
blokje. 

LIBANON 
21 3  '63. Antihongeractie. 

2 ^ , 5 en yYi p. Hand met sikkel. 
15 en 20 p. Hand met drie korenaren. 

LIBIË 
2 ï 3 '63. Antihongeractie. 

10 m. Palmboom en bron. 
15 m. Zaaiende boer en tractor. 
45 m. Kameel en kudde schapen. 

MEXICO 
Maart '63. Bezoek president van Venezuela. 

20 c. Portret president Betancourt en wapen van 
Venezuela. 

NAURU 
224*63. Nieuwe gebruikszegel. 

5 d. lyo bloem (calophyllum). 
i7*63. Vervolg nieuwe gebruikszegels. 

8 d. Zwarte hagedis. 

NIEUWZEELAND 
13'63. Officiële zegels. 

2y2d. en 3 sh. Portret Koningin Elizabeth. 

PANAMA 
Eeuwfeest Rode Kruis. 

Opdruk op zegels ruimtevlucht Glenn: plus 5 c. op 5 c., 
plus 10 c. op 10 c. en plus 15 c. op 31 c. 

PAPOEA EN NIEUWGUINEA 
85*63. Aanvullende waarden gebruiksserie. 

8 d. Schepen in de haven van Moresby. 
2 sh, 3 d. Vliegtuig boven strand van Tapini. 

PARAGUAY 
i63'63. Serie raketten en satellieten. 

10, 20, 25, 30 en 50 o. Ruimtevaarder en instrumenten
paneel . 
12,45; 36 en 50 G. Walter Schirra in ruimtepak. 
Alle zegels getand en ongetand en blokje van 50 G. 
getand en ongetand. 

RIOEKIOEEILANDEN 
253'63. Beweging voor herbebossing. 

3 c. Verschillende soorten bomen. 
54'63. Nieuwe gebruikszegel, bloemen. 

1*4 c. Etithyllum stnctum. 
io5'63. Week voor de vogel. 

3 c. Haviken boven de eilanden. 
3o4'63. Opening rondweg op Okinawa. 

TOGO 
21 3'63. Antihongeractie 

0,50, I,—, 25,— en 30,— f. Handen, uitgestrekt naar 
korenaar. 

VENEZUELA 
21 3  '63. Antihongeractie. 

25 c. Visser met net. 
45 c. Herder met lammetjes. 
75 c. Boer met korenschoof 
Alle zegels met F.A.O.embleem en kaart van Vene
zuela . 

i53*63. Serie zoogdieren. 
5 c. Hert. 

10 c. Wilde beer. 
35 c. Aap. 
50 c. Nutria. 

I b. Poema. 
3 b. Watervarken. 

Luchtpost; 
5 c. Zwarte beer. 

40 c. Gevlekt zeevarkentje. 
50 c. Luiaard. 
55 c. Miereneter. 
1,50 b. Tapir, 
2,— b. Jaguar. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
46 '63. Antihongeractie. 

MtEDOM mom HUNGEfI 

5 c. geel, groen en rood. Korenaar en Inschrift ,,Food 
for Peace". 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustra
ties danken wij, naast de verschillende postadministra
ties de heren M. van Everdingen in Abadan (Iran) en 
T. Wiegman in Enschede. 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen — speciaal van 
verschillende Midden en Zuidamerikaanse en Aziatische 
landen — die de actualiteit van deze rubriek kunnen 
vergroten, houden wij ons van harte aanbevolen. 
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BONDS EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 

FilatelistenVereniging Nederlands NieuwGuinea in liqui
datie 

WIJ hebben de mededeling ontvangen, dat op een leden
vergadering, 11 december 1962 te Hollandia gehouden, be
sloten IS de „FilatelistenVereniging Nederlands Nieuw
Guinea' te ontbinden Er is een hquidatiecommissie be
noemd waarvan de heer F Bender te Rijswijk de secre
taris is Penningmeester is de heer H C Junge, Parkstraat 
10 te Baarn, waar claims op de vereniging kunnen worden 
ingediend 

Dat WIJ het om vele redenen betreuren dat dit besluit 
van ontbinding genomen moest worden zal ieder duidelijk 

zijn, die contact met deze zo sympathieke vereniging heeft 
gehad Het was een kenmerk van het actieve bestuur van 
deze vereniging dat het altijd bereid was de Nederlandse 
verzamelaars te helpen en zo enigszins mogelijk hun wen
sen in te willigen Ook de Nederlandse Bond heeft reden 
de FilatelistenVereniging „Nederlands NieuwGuinea" in 
hoge mate dankbaar te zijn De vriendschap per brief ge
sloten, zal zeker nu van meer nabij blijven voortbestaan 

Mogen de leden verder dan de filatelie ook hier m Euro
pa veel vreugde en genoegen beleven 

Namens de Nederlandse Bond, 
Eerste secretaris 

Voor 1963 
waarop de 

M E D E D E L I N G 

zijn 
kopn 

de volgende data VHstt,esteld 1 
voor het Verenigingsnieuws 1 

in het bezi t dien t te zijn van de adminis t ra teur 1 
wil opname 
zekerd zijn 

juni 
ju l i 
augus tus 
september 
oktober — 
november — 
december — 

m het eerstvolgende n 

2 3 
 20 
 18 
 22 
 ig 
 24 
 21 

mei 
juni 
j u h 
augustus 
september 
oktober 
november 

miner ver 1 

N E D E R L A N D S C H E V E R E F N I G I N G \ AN POST 
Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr D H u i t i n g Arn 
hemseweg 249 Apeldoorn Tel (06760) i ^3 26 Leden 
admin i s t r a t i e J G Th Wind Celebesstraat 33 Vlaar 
dingen Tel (01898) 34 26 
A f de lings secretariaten 

ALKMAAR J P Lienesch Kennemersingel 2 
Alkmaar 

A L M E L O A H Jansen Goudsbloenibtraat 8 
Minelo •■ 

A L P H E N a/d R 1 J \ J C Meijer Zaalberf,striat 52 
Alphen a/d Rijn 

AMSTERDAM Ed Verff Maasstr 20 II Ainster 
dam Z 

A P E L D O O R N B ten Hoopen Jach t l aan 143 Apet 
doorn 

A R N H E M E J Bergman Raapopseweg 44 
Arnhem 

B O D E G R A V E N f C Riewerts Spoorstr 44 
Bodegraven 

B O S K O O P C Bulk Reijerskoop 142 Boskoop 
CASTRICUM H Tobbe Dorpsstraat 6 Castr icum 
C L R A g A O Mevr P W M Brok Laging Tobias 

J u l i a n a van Stolberglaan 20 Willemstad Curacao 
D E V E N T E R C Pohlinann Schoolstr 22 Deventer 
GOOI EN E E M L \ N D C M Roggeveen Noolseweg 

14 A Blar icum 
G R A V E R M J M Harten Hamst raa t 36 Grave 
DEN HAAG V \ }• Bloys v n Treslong Prins 

S a d e e s t r l i t • \ Den Haag 
HAARI EM Chr Bout Molijnstraat 17 Haar l em 
H A A R L l M I brsoneelsver H u o r Schuytv lo t 

beer P de Groot lo ren tzp le in i Haar lem 
H E N G E L O (Ov ) Vfd Stork D C v d Wel 

Tulps t r aa t 26 Hengelo (Ov ) 
K R O M M E N I E en Omstreken De Posthoorn 

J A Zomer Vinkens t r i a t 15 Wormerveer 
L E I D P N Drs A L Beker Wilhelminapark 8 

Oegstgeest 
L E L Y S T A D W H Schraal B 20 Lelystad 
LOCH FM J H Boom Villapark L 96 Barchejn 

(Gelderland) 
M O N S T E R J M Neervoort Molenweg 44 Monster 
N I J M E G E N B \ Ontrop Nijhoffstraat 9 Nij 

megen 
S f F F N W I f K P J Heidingd Meppelerwet, 67 

Steenwijk 
S U R I N A M E B Schoemaker Postbus 671 Para 

mar ibo 
IVVENFE J Th A Friesen Händels t raa t 73 H 

Hengelo (Ov ) 
U FRECH r \ Dusée Xiftdrlakeplintsoen i 5 

Utrech t , 
V L A A R D I N G E N P J Slangen Merell n n 45 

Vl ia rd ingen 
\ t ) O R B U R G Tr I K \ Genderen Stort \V<st. 

einde 53 Voorburg 
V O O R S C H O I F N ( Magré I rederik Hendr ik 

laan i Voorschoten 
WARNSVI LD ZU I P H E N 1 J de M lar Bie 

hors tUan i W a r n s v e l d , 
W E S T F R I E S L A N D K H k a ï t Joh Mesbch lert 

t t r a a t 30A Hoorn 
2 

P O S I Z F G E L V E R I NK.ING BREDA Set r ,̂  
Mevr A C r a m e r u s v u t len Wildeuberg, Wethouder 
Rombout s s t r aa t 6 2 , Bred i 

Nteui e leden 520 C G 1 J Aarts Leur (NOR) 
70 Mevr A Hransdorfer Antwerpen 72 M A v in 
Oroe<ien Boxmeer (I L R NOR) 79 C A \ i n der 
Horst Bredi ( M R BE NOR) 101 Mevr I \ a n 
Hovdonck \ i u w t r p e n 7'ï B Lern Breda (BF NOR) 
67 A P J M Luijten Breda ( E L R NOR) i o 6 M t \ r 
1 ÏTli i i inb Antwerpen 109 Mej J Penha Aniwer 
pen )q G M A Rikkert Breda (EUR NOR) 87 
Mevr C M Verhagen Breda (EUR NOR) 83 J G 
\ o l l e w e n s Breda (EUR BE NOR) 

Kandidaat lid A Lucas Turkooishof 20 Breda 
Bedankt ■554 J W van Oosterhout Breda 
Ledenvergadering maandag 27 mei a s 20 uur m de 

Graanbeurs 
Jeugdbijeenkomst zondag i juni a s 10 30 uur in de 

Graanbeurs 
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\ 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 HOLLANDIA Secr A D Aeijelts 
lo lakkerweg 82 Hollandsche Rading l e l (02957)489 

l edenvergadering vrijdag 31 mei 1963 te 20 15 uur 
in hotel Krasnapolsky W armoess t raa t Amsterdam 
C De veiling wordt gehouden van 19 30 20 15 uur 

kandidaat leden 658 P Duiker Chr BrÜningsstraat 
I J Amsterdam W 459 F van Praag Sigaar Stad 
houderskade 48 II Amsterdam Z 

Sieuue leden 99 Mej S C Dhondt 621 N Hoekstra 
593 A Roele 642 E A E Schicht 597 D Vinge 
hoets 646 P Vogelenzang 
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I I R L C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R F E M 
G I N ( . Secr H G van de Westenngh Tolsteegsinge! 
I7bis l t recht i 
S 

H W G S C H I P H I L A T E L I S T E N V E R F F N Ï G I N G 
Secr N D Boe\ ink H Gerhardlaan 15 Rijswijk 
(Z H ) Ledenadminis t ra t ie G M van Ast Prins 
M u i n t s l d a n I T 6 Den Haag 

I ergadering donderdag 16 mei a s m P u l c h n 
Studio 
6 

IN I b R N A n O N A L E V E R E N I G I N G P H I L A I E 
I ICA See r D O Kirchner Rietzangerlaan 5 
s Gravenhage tel 39 38 38 Beheerder Centra il 

I edenregister N F Hedeiuan V alkenboskade 86 
s Gravenhige tel 39 08 57 

AfdeUngisecretarissen en bijeenkomsten 
AALSMt F R (Ar) J L Spaargaren Gloxin ias t ra i t 

I I Allsmeer ic din'sdig 20 uur Gebouw Irene Kanaal 
s t r aa t ïo Aalsmeer 2e woensdag even maand »o uur 

\ icon N leuw V ennep 2e woensdag oneven 1111 iiui 
20 uur De 1 mdbouw Hoofddorp 3e d insd ig 
Gebouw PatruiK ui urn Amstelveen 

A M E R S F O O R l (At) Secr C W Schooneveld Ru 
bensbtra it 53 Ann rsfoort ie woensdig van iedere 
m n n d lu clul huis C J V \ Dal tons t raa t Amers 
foort a invang i> 15 uur 

A M S I E R D A M (Am) secr M v Wallenburg Chr 
Brun ings t r a i t 15 I Amsterdam ï 8 i e donderd ig 
20 uur Modern Kleine Gartmanplantsoen (verg ) 
2e donderdag ruil wond Burg de V lugtscho* I }\n 
de I o u t e r s t r n t 10 je donderdag rui lavond Modern 
KI Gart inanpl uitsoen An s terdam 

B A D H O I  V L D O K P (Bp) H Plieger Sperwer 
s t raa t 12 Bidht evedt rp Bijeenkomsten 2e w lensdij , 
iH uur 1» nedi n / i d l (jeref kerk ingang Roerdompstr 
i 7 Badhoeved irp 

D F HIl l / H I l I H O V F N (Bb) ( M Hoppener 
V cl I ist / o n n t plein 4 Bil thoven i e vrijd ig o uur 
in Rest De Schouw Fmmaple in Bilthoven 

DIMNTIK (Dr) F van H e u \ e l Brinkgre\ i rweg 
35 Devtn te r de vri idig 19 30 uur De Hereni 
ging Grote Poot Dt venter 

DRII Bl RGFN (Dn) A A Pieterman L m d e l i m 
30 Driebertïtn ' e donderdag o uur Nut^tel ouw 
H svtr i it ; I*rit berf,( n 

I M M I N ^̂ ■Ill> 1 h Schokker Meerstraat 24 
F m m t n N i o n v i itie 20 uur Hotel G n m m e 
Stationsstri it ^7 Finmen 

L N K H l I / l N (I 11) )a( Kofman Noordtrweg 22 
Fnkhu izen i ma ind î , Nutsgebouw Westerstraat 
i 7 I nkhii i /en 

FLAK KI 1 (F< } H Noordijk Dorpsweg 7 Som 
inelsdijk ledt ie ie w u n s d a g 

( . O I S i I s ) Dr t h I Phil ips A J k a d e n Goes 
3e d i n v l Ik i ) \o Ulli Lunchroom I ute>n 1 ange 
k e r k s t r a a t ^^ d o e 

s G R A M N H A G I (Gv) A Renooij Sin iasappe l 
B t n i t 79 Den H i a g 8 vergadering en rui lavond op de 

e en 4e woensdag in de kant ine van de Dienst voor 
Gemeentewerken Huygenspark 30 s Gravenhage 

H A A R L P M (Hm) J Elsenbroek Muiderslotweg 
117 Haar lem 3e vrijdag 20 uur H K B Tempeliers 
s t raa t 35 H larleiu 

H A R D Ï R W I J K (Hk) J L Duivenvoorde de 
Riivterl i m 14 Harderwijk iedere i e woensdag van de 
maand m één der zalen van het Groene Kruisgebouw, 
Fris ia laan Ha derwijk 

t H O G E L A N D (Hd) J Klip Torenstraat 25 
Uithiiizerineden na convocatie 

t K A B I N E T S T U K (Kk) G J Mmholts Stadsweg 
3 Oosterhogebrug (Gr ) na convocatie 

K A MPEN (Kn) W G Ch Albrecht Mauri tss t raa t 
16 Kampen 2e woensdag 20 uur De Stadsherberg 
IJsse lkade Kampen 

K A T W I J K (Kw) Mej J Haasnoot Voorstraat 56 
Katwijk aan Zee 

LAND VAN CADZAND (Cd) G de Feyter Fred 
Hendr ik s t r aa t 25 Oostburg i e maandag 19 uur Hote l 

De Eenhoorn Markt Oostburg 
L A N G F D I J K (Lk) C Visser Benedenweg 212 

St Pancras iedere i e woensdag in t voormalig Ge 
ineentehuis in de Koog Zutdscharwoude (Aug geen 
verj, idering) 

LI I D f N ( I n ) Th Uit tenhout Timors t raa t 31 
I eiden 3e dinsdag 7 15 uur k a n t m e van Clos en 
I eenibnigge Korte Mare ' '8a Leiden 

I ISSL (Le) H de Jong Hyacin thens t r 13 Lisse 
voor 18 j a i r LU ouder ie maandag verg en 2e woensdag 
ruilen voor onder de 18 jaar i e woensdag alles in 

Oase Bondst raa t 13 Lisse 3e ifoensdag rui lbeurs 
in Huize Weltevreden v Endelaan Hillegom 

MAARN (Mn) Secr J W Stoel Schoollaan 38 
Maarn Na convocatie 

MAASMOND (Md) M Kooymans Meeuwenwete 
r ing 9 Ht jgvl ie t 

MAAS [ R I C H T (Mt) C M Vogels Merovingen 
s t raa t 56 Maastr icht 2e maandag 20 uur Hotel Aux 
Pays Bas Vrijthof 7 Maastricht 

M F P P L I (Ml) H Rondhuis Soembastr 28 Mep 
pel 26 maandag 20 uur Zaal Donker KI Oever 
s t raa t Meppel 

N O O K D U I J K (Nk) P Molenaar Emmaweg 29 
Noordwijk 2e dinsdi j , ' o uur Hotel De Zeeleeuw 
Kon W ilh Boulevard Noordwijk 

N O POLDIR (No) wnd secr C W Jonkers 
Lange Dreef 4» Emmeloord 

OISTIRVM [K (Ok) A A V d Linden Dr Bol 
siuslaan 16 Oisterwijk i e maandag 20 uur Hotel 

De N e d e r l i n l e n Lmd i OisterWijk 
O U D B I I H R I A N D (Ob) [ Schipper Gr v 

Egu i h d s t r i i t 43 Oud Beijerland na convocatie 
G J I I I LEN (Gp) W Schikker Goudzwiard 

s t r i a t 5 Bruinisse na convocatie 
Dl POS I HOORN (Ab) P W M Advokaat Ek 

s ters t raa t i Alblasserdani ie maandag 19 30 uur 
In Kantine \ m Werf De Noord te Alblasserdam 

R O T H RDAM (Rm) Sj Snaauw Fred v Eeden 
s t r 3B Re t t e rdam 16 i e en 3e dinsdag R T M 
gebouw R "sestraat 3 A Rot te rdam 

SCHOl U I  N D U I V E L A N D (Sd) J v Urk P 
de V o s s t n i t 8 Zienkzee m convocatie in Café Rest 
Mondrigon (20 uur) 

SOP SI (St ) J H Muntmga Albert H a h n s t r a a t 
27 Soestdijk •'e en 4e vrijdag v d maand 20 uur 
m vergaderzaU Soesterbergsestraat 18 (achter Geref 
Kerk) Soe<it vergadering en rui lavond 

T E R N I l ZEN (Tn) j W L v Doorn Bernhard 
s t raa t 11 I erneuzen na convocatie 

H E I (11) A C van Haaften Dahl ias t r aa t 20 
Geldermalsen , na convocatie 20 uur Hote l De Zon , 
\ Trkensm t rkt 3 Fiel 

l F R F C H I (Ut) G v d Kruyt Azaleas t raa t 2, 
Utrecht 3e donderdag 20 uur Café Res tau ran t 

Smits Vredenburg 14 Utrecht 
V P N L O (Vo) J Nogarede i e Lamber tuss t raa t 27 , 

Venlo 2e dinsdag Café Rest , Schreurs Loms t r aa t 
5 Venlo ■* 

V L I S S I N G P N (Vn) C W Louwerse Paul K r u i e r 
s t n a t 40 VIisMugen 3e donderdag 20 uur S t r i n d 
h lel R< ulexarti I vertseii 4 \ lissingen 

\ \ Al i UI KI N (\Vn) N A M^lcorps Park de 
Grifft fii 4 Middelburg, 4e donderdag 20 uur De 
E e n d i a t h t , Gr")te Markt , Middelburg 
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WEERT (Wt) H J H Teunissen, Kazernelaan i , 
Weert, na convocatie 

WEESP(Wp) H J Meenink.Middenstr 64,Weesp, 
ie maandag 19,30 uur zaal Paoïo Soprani, Claes Del
steeg, Weesp 

WOERDEN (Wc) J v d Velden, Utrechtsestraat
weg 40, Woerden, ruilbeurs 2e woensdag van iedere 
maand, ,,Concord ia'*, Havenstraat 4, Woerden 

ZEIST (Zt) J Schipper, Tesselschadelaan 11, Zeist, 
na convocatie in Hotel Café ,,Buitenlust", Montauban-
straat 8A, Zeist 

ZWOLLE (Ze) E Gillet, Metdoornstraat 5, Zwolle, 
na convocatie in Café Rest ,,Suisse", Luttekestraat 
17, Zwolle 

Afvoeren wegens onbekend adres Am 3359 H de 
Ruiter, Amsterdam 

Kandidatuur intrekken Dr 3796 P J Kersten, 
Deventer 

Schorsen St JL 97 Mej O M W Slagter, Soestdijk, 
Ob JL 179! J van Belois, Oud Beyerland, St 1815 
C Haighton, Baarn, Ob 5343 C P W V Alders, 
Oud Beijerland 

Schorsing intrekken Le 1041 J M van Di]k, Lisse, 
Am 1156 C J Blankenzee, Amsterdam Z , Am 1165 
M Cardozo, Amsterdam, Rm 3387 Joh Slooter, Oud-
Beijerland, Am 4787 J Kuipers, Amsterdam N 

Bedanken intrekken Mn 4889 J F van Doorn (oud 
2513), Maarn, Mn 4919 G M Bodenstaff (oud 4539), 
Maarn, Fe 5007 G Boogerman (oud 2189), Sommels-
dijk, ld 5015 J L G V d Broecke (3028), IJmuiden 

Kandidaat leden Ar 4625 Mevr Th Toes, At 4658 
Jac Visser, Bb JL loi A J W Bouhuis (5 8 47), 
Bb 4600 Mej J M A ter Reegen, Bb 4572 B A 
Sorber, Bb 4604 P M Zandboer.Wm JL 105 W J 
van Hattum (25-4-49), Em 4663 M T Tuik, Gs 4451 
G Boneschanser, Gs JL 100 R Brandsma {12 2 48), 
Gs 4458 M P de Lange, Gs 4486 J A vanderLmden, 
Gv 4489 A A de Blieck, Gv 4493 H C Boender, 
Gv 4511 J W de Graaf, Gv 4523 L J Gravesteyn, 
Gv 4533 A Hoogenboom, Gv 4560 R Rottier, Gv 
4562 C Teeuwen, ld 4943 Joh Eiff, Kn 4778 M A 
de Kroon, Le 4675 Mej A Fugers, Le JL 104 F W 
M Manshande {31 10 45), Le 4695 Mej A E Martens, 
Mn 4646 J Spies, Md JL 103 C W v d Blom 
{1-7-48), Md 4629 G P V d Schoot, Md 4642 Mevr 
N van Sitteren, Mt 4565 G M Pisters, Mt 4825 
J G Ruyters,Mt 4883 J A Th Walschots,Ml 4650 
R Spijkerman, Nk 4666 J Plaatner, Nk 4672 G C 
de Wit, Sd 4698 Jac Groeneweg, Sd 4699 J van 
Hakken, Sd 4771 Mej A J W Moermond, Vn 4923 
G A K Prins, Ze 4608 P Schutte, 

Verandering van afdeling Zt 3351 F H Beyerinck, 
Abt Ludolfweg 5, de Bilt, nu Afd De Bilt BiUhoven, 
Rm 3387 Joh Slooter, Dahliastraat 4, Oud Beijerland, 
Afd Oud-Bei] er land 
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ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VER 
EENIGING Secr G C Tops, Stadhouders weg 89B, 
Rotterdam 4, Tel (oio) 4 93 40 

Ledenvergadering maandag 27 mei a s , 20 uur, Zalen
centrum, Deiftsestraat 33, Rotterdam Gewone agenda 
Bezichtiging van veilmgkavels zaterdag 25 mei a s 
15 16 uur, in clublokaal Noordsingel loi 

Overige vergaderingen m igój maandagen 24/6, 26/8, 
30/9, 28/10, 25/11, 23/12, alle in het Zalencentrum 
In juli geen vergadering 

Clubbijeenkomsten zaterdag 15,00 tot 17,30 uur, 
bovenzaal ,,De Zon", Noordsmgel lo i , Rotterdam 
Noord, donderdag 19,30 tot 22,30 uur ,,De Gunst", 
Bnelselaan 192, Rotterdam-Zuid 

Veiling Inzenden van kavels en aanvragen van kavel 
bladen aan de directeur, C H W Heusdens, Postbus 
619, Rotterdam Betalingen uitsluitend op giro 653177 
t/m Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging, afd 
Veiling, Postbus 619 Rotterdam 

Rondzendtngen 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 ^ojSgs t/n 
Administrateur Afd Rondzendingen v d Rotter 
damsche Philatelisten Vereeniging, Rotterdam 8 

Aankoop correspondentie aan de heer ƒ Bos, Van 
der Horststraat 11, Rotterdam 4 Betalingen uitsluitend 
op giro 57-̂ 915 t n v Rotterd Philatelisten Vereeniging 
Afd Aankoop, Rotterdam 4 

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

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

Nieuwe leden 1911 B W Brus,. De Lairessestraat 7, 
Krimpen a/d IJssel, 1912 J Brusik, Vaandrigstraat 
23A, Rotterdam 11, 1913 H van Buren, Korhaan 
straat 81B, Rotterdam-21, 1914 H van Daalen, 's Gra-
vendijkwal 5A, Rotterdam 3, 1915 J Gelderblom, 
lependaal 179, Rotterdam-24, 1916 G Grootenhuijs, 
Rosener Manzstraat 163B, Rotterdam 7, 1917 Drs 
C J Haartsen, Schiedamsedijk loD, Rotterdam i , 
1918 E M Hazelaar, Lepelaarsingel 35A, Rotterdam 
21, 1919 F W van Heumen, Passerelstraat 13C, Rot 
terdam 6, 1920 H C Houtzager, Galjootstraat 5E, 
Rotterdam-7, 1921 H Kastelijn, Riederstraat 27, 
Rotterdam 25, 1922 Mevr J P Kool de Zwart, Schie 
kade 121A, Rotterdam 4, 1923 F R C Lewerenz, 
Hogenbanweg 66A, Rotterdam-7, 1924 L W Poort 
vliet, Mathenesserweg 99, Rotterdam 7, 1925 J B 
Putters, Duizendschoonstraat 9A, Rotterdam 12, 1926 
Mevr G van Rhijn Zuur, Schieweg 41C, Rotterdam 4, 
1927 J de Vries, Dordtsestraatweg 681A, Rotterdam 
24, 1928 C Vrijthof, Amelandseplem 48A, Rotterdam-
21, 1929 J Wilschut, Heemraadssingel 193, Rotter-
dam-6, 1930 P M J Wijdemans, Erfdijk 63, Rotter-
dam-26, 1942 A B Marquart, St Annalandstraat 86, 

Rotterdam-23, 1943 J M Naerebout, Donkersingel 
82, Rotterdam-i2, 1946 P W van der Stel, Van Wijn 
gaardenlaan 72, Rotterdam-26 
8 
PHILATELISTENVERENIGING ,»AMERSFOORT" 
Secr J A M S Joppe, Groen van Prmstererlaan 28, 
Amersfoort Tel 18228 

Bijeenkomst dinsdag, 28 mei a s m Café Rest 
,,Van Ouds de Wapenroem", o a verlotingen kienen 
en misschien veiling 

Nieuwe leden M de Bruyne, Marconistraat 75 , Amers
foort, A v d Burgh, Gallenkampelsweg 21, Soest 
Zuid, H E R P Zwart, Groen v Prmstererlaan 30, 
Amersfoort 
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AMSTERDAMSCHE VEREENIGING ,,DE PHILA 
TELIST" Secr P W Wap, Haarlemmermeerstraat 
87 I, Amsterdam W , tel 12 51 03 

Nieuwe leden De kandidaat leden gemeld in het 
aprilnummer alsmede 428 H L Tromp, Kwintsheul-
straat i - I I I , Amsterdam W , 465 Mej K Deen, 
Merwedeplein 43hs, Amsterdam Z , 476 C W de Waal, 
V Speykstraat 126 III, Amsterdam W , 485 J de 
Ruyter, Henri Polaklaan 4, Amsterdam C , 495 W 
Botcher, Transvaalkade 109 II , Amsterdam O , 497 
G J Broerse, v Speykstraat 137 I, Amsterdam W , 
500 P H Troost, Nassaukade 165, Amsterdam W , 
512 H A van der Toorn Timorplein 2 I I I , Amster 
dam-O 

Nummer wijziging 1093 Mej E Bloothoofd word^ 
1095, logi J H A te Boekhorst wordt 367 

Afgevoerd 859 C W Robbé 
Kandidaat leden 530 A J B Conrads, Azaleastraat 

71, Den Haag 540 A W Verlaan, W de Withstraat 
9 I I I , Amsterdam W , 564 Tj Meinema, Dahliastraat 
13, Volendam, 581 W J Hendriks, Reyn Vinkeles 
kade 24-I, Amsterdam Z , 583 Mevr H F Overloop, 
Lepelaarstraat 38, Landsmeer 
10 

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

Bijeenkomsten 22 mei, 12 en 26 juni a s sociöteits 
avond 
I I 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
,,S H E L L " ,afd Filatelie Secr N J vanDeijck, 
Badhuisweg 3, Amsterdam N , telefoon 6 11 11 
12 

PERSONEELSVERENIGING , .WERKSPOOR AM
STERDAM, Afd Filatelie Secr C H Zaalberg, 
Esmorettstraat 51 III Amsterdam W 2 
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 
14 

ONTSPANNINGSVERENIGING SOCIALE VER
ZEKERINGSBANK Afd Filatelie Secr W F H 
Hoetjer, Slo termeer laan 167 II , Amsterdam W 2 

Nieuwe leden (per i 5 63) Mej C Th v d Water, 
Huismanshof 17, Amsterdam 6, C P Dubbeldam 
Oosterpark 39, Amsterdam 5, B M Kooiker, Banka-
straat 29, Amsterdam 6, Mej I Weeda, Vondellaan 7, 
Zandvoort a/Zee 

Afgeschreven M P R Davidson, Amsterdam 
15 

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

Nieuwe leden 156 C G Spackler, Aalscholverstraat 
25, Landsmeer, 157 W v d Schalie, Castorplein 17, 
Amsterdam N 
16 

GELDERSE FILATELISTENVERENIGING ,,DE 
GLOBE'' Secr J W Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem, 
tel {08300) 2 65 I I , ledenadministratie H G Ouwen-
broek, Brantsenstraat 24, Arnhem, tel (08300) 5 04 77 

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

Afd Apeldoorn (secr D Huiskamp, Langeweg 54, 
Apeldoorn) maandag 10 juni in R K Jeugdhuis, 
Brinklaan 68, Apeldoorn 

Afd Arnhem (secr G Leuijennk van Goghstraat 
53, Arnhem) woensdag 5 juni in het Volksuniversiteits 
gebouw. Rijnstraat 42, Arnhem 

Afd Barneveld en O (secr H E Denis, Gruttoweg 5 , 
Stroe) woensdag 12 juni ten huize van de heer G Schue 
Ier, Amersfoortsestraat 16, Barneveld 

Afd Doetmchem en O (secr Th G Boerboom, 
Troelstralaan i , Doetmchem) donderdag 6 juni in zaal 
Meinicke Veemarkt, Doetmchem 

Afd Ede Wageningen (secr J W Sundermann 
Acacialaan 4, Ede woensdag 5 juni in Gebouw Ons 
Huis, Harnjesweg, Wageningen en woensdag 3 juli m 
Gebouw Reehorst, Ede (ruilavond) 

Afd Eist (secr T van Dijk, Bemmelseweg 10, Eist), 
maandag 10 juni in Café Restaurant De Vereniging, 
Dorpsstraat 23, Eist 

Afd EpeenO (secr J W A v d Veer, Braakvoort 
weg 26, 't Harde) zaterdag 8 juni in Café Steen, Hoofd 
straat 108, Epe (aanvang 14,30 uur) 

Afd Lobith (secr J Bultsma, Tolstraat 22a, Lobith 
Tolkamer) donderdag 13 juni in Hotel Wanders, Markt, 
Elten 

Afd Nijmegen (secr Mej O M van Dijk, Leeuw 
straat 48, Nijmegen) vrijdag 7 juni in Hotel De Roe 
mer. Hertogstraat i , Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O (secr W J P Gros, Ottoweg 
13, Heeisum) maandag 10 juni in Hotel Concordia, 
Utrechtseweg, Oosterbeek 

Afd Rheden-de Steeg (secr S M Velds, Beatrixlaan 
18, Rheden) maandag 10 juni in de kantine van de 

Motorenfabriek Thomassen, Pinkelseweg 5, de Steeg 
(Aanvang 19,45 uur) 

Afd Velp (secr M J H Schmeitz, Thorbecke 
straat 51, Velp) zaterdag 8 juni m Verenigingsgebouw 
't Centrum, Rosendaalselaan 8, Velp (aanvang 19.45 
uur) Ruilochtend zaterdag 18 mei eveneens in 't 
Centrum (aanvang 10 uur) 

Afd Winterswijk en O (secr J B Verheyen, Mei
doornstraat 44, Winterswijk), maandag 10 juni m Hotel 
De Klomp, Winterswijk 

Afd Wtjchen (secr P W Burgers, Zesweg D 7, 
Wijchen) maandag 20 mei en 17 juni in het K A J 
gebouw. Meidoornstraat 18, Wijchen 

Afd Zevenaar (secr A W Hoogveld, V v Gogh
straat 19, Zevenaar) dinsdag n juni in Hotel Beenen, 
Babberichseweg i , Zevenaar 

Afd Zutphen (secr J Overwater, Molengracht 31, 
Zutphen), maandag 10 juni in het C J M.V -gebouw, 
Paardewaal, Zutphen 

Mededelingen Nieuwe leden 
Afd Apeldoorn 1782 A 't Jong, Kaliumstraat 11, 

Apeldoorn 
Afd Lobith 872 Mej S A M Meddens, Midden 

straat 7, Lobith 
Afd Nijmegen 1276 H A Zwartjes, Oude Heselaan 

308, Nijmegen 
Afd Oosterbeek en O 1810 F A de Bruyn, Panne-

koeklaan 7, Heeisum, 1811 D H v Ingen, Molenweg 
42, Renkum, 1812 C Sukkel, Ridder Robertlaan 9, 
Doorwerth 

Afd Wmterstmjk en O 1677 G Lantinga, Hoge 
straat 112, Aalten, 1678 G J Wildekamp, Groenlose 
weg 48, Winterswijk, 1679 P Komry, Europalaan 49, 
Winterswijk 

Afd Zutphen 1650 J W Egberts, Talmastraat 18, 
Zutphen 

Afd Buttenleden 1055 A J B Coarads, Azalea
straat 71, Den Haag 

Overleden 487 Dr D J A Westerhuis (afd Arnhem) 
Afgevoerd 3 M A Meeuwse (afd Arnhem), 372 

J Meijei: (afd Velp) 
17 

POSTZEGELVERENIGING ,,ASSEN" Secr A 
F J de Jong, Vredeveldseweg 19, Assen 
18 

PHILATELISTENVERENIGING ,,BAARN'' 
Secr F N Vrouwenfelder, Parkstraat n a , Baarn 

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

Nieuw lid 205 A Minnaard, Bremstraat 12, Bergen 
op Zoom 

'Bedankt 76 Ph Landa 
20 

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

Bijeenkomsten maandag 6 en 20 mei en 10 juni a s 
telkens aanvang 19,30 uur in het Wittekruisgebouw, 
Baanstraat te Beverwijk 
21 
POSTZEGELVERENIGING , ,BRUNSSUM HOENS 
BROEK" Secr P v d Scheer, Hommerterweg 33, 
Amstenrade (Lb) 
22 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER
EENIGING ,,DE VERZAMELAAR", Bussum Secr 
H W Koh!, Piersonlaan 4, Naarden, tel 1 68 70 

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

Nieuwe leden 45 D Vossenberg, Joh Evertsstraat 9, 
Huizen (N H ), 43 G Geerts Jac Catslaan 3 , 48 T J 
Vos, St Josephpark 49, 53 R Teunissen Bisonstraat 
21, 55 L B M Blanke, Boerhaavelaan 27, 57 Mej J 
Diriekx, Piet Heinlaan 2, Bussum, 61 Mevr E C ter 
Meulen, Gr Hertoginnelaan 13 , allen Bussum, 65 A G 
WiUeman, H van Eyckenstraat 14, Naarden, 71 G P 
van Zanten, Staverdenseweg 15, E Is pee t , 72 J F van 
Kuyk, Zwaluwlaan 61, Bussum, 73 Mevr C J de 
Vroom, Beethovenlaan 10, Naarden, 76 F J P Schnei 
der. Fransepad 32 , Blaricum , 84 E L Teunissen, Cein 
tuurbaan 259, Bussum 
23 

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

Nieuwe leden 68 H J Brouns, Raamstraat 167, 
70 J G de Bruin, Delfgauwseweg 139, 72 S Vonk 
Fortuinstraat 22 , 79 W de Graaf, C Fockstraat 83, 
94 A Kerkhof, Oostplein 3 , allen Delft 
24 

POSTZEGELVERENIGING , DE FIVEL", Delf 
zijl Secr F Leenstra, Arcturusstraat 20, Delfzijl 

Nieuw lid Mevr Broekema Vos, Provincialeweg 5, 
Nieuwolda 
25 

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

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

Jeugdclub Zelfde dag en plaats van 19 20 uur 
26 

DORDTSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
,,DE POSTJAGER" Secr A L Blonk, Willem de 
Rijkestraat 39, Dordrecht Tel {01850) 2 04 28 
27 

PHILATELISTENCLUB ,,EINDHOVEN" Secr 
J J H A Dolhain, Petrus Dondersstraat 100, Eind 
hoven Tel i 06 15 

205 



Vergadermg' elke eerste woensdag vaa de maand, 
waarvan convocatie wordt toegezonden 
28 

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

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

Nieuwe leden 261 E Jager, Floralaan Oost 142, 
262 H F Thyssen, Le Sage ten Broeklaan 1, 25 T J J 
Schneider, Musschenbroekstraat 54, 263 A H Kockx, 
Noord Brabantlaan 29, 264 Mevr J L Arends 
Magermans.vd Hartstraat 11, 265 E P F L Restiau, 
V d Hartstraat 9, allen Eindhoven, 266 J Crijns, 
Anna Paulownalaan 22, Aalst (N Br ) , 267 P L G 
Merks, Taxandriastraat 18, St Oedenrode 

Bedankt 358 J H A v Teeffelen, Oss 
Royement (wegens wanbetaling) 176 W P Verbrug 

gen, 207 J B Dings, beiden Eindhoven, 243 J C 
van Eyk, Meerveldhoven 
29 

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

Nieuw hd H E Smoors, Julianastraat 41, Over 
dinkel, Mej D van Raalte Slagmansweg 23, Enschede 

Weer opgevoerd H Hoogakker Enschede 
Afgevoerd H Ziel, Enschede 

30 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,DE PHILATELIST'', Geleen Secr J Kentgens, 
Bollenstr 7, Geleen 

Ajd Geleen Vergadering Eerstvolgende vergadermg 
weer in 't Roadhoes, Nieuwe Markt te Geleen 

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

Afd Stttard Vergadering in , Schtad Zitterd" 
Wordt per convocatie bekend gemaakt 

Afd Vaals, Vergadering wordt met agenda per con 
vocatie bekend gemaakt 
31 

POSTZEGELVERENIGING ,,GORINCHEM & 
OMSTREKEN" Secr A v d Vliet, Jagerslaan 22, 
Gonnchem 
32 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS ,,GOUDA" Secr J Leef lang, Louise de 
Colignystraat 76, Gouda 

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

Nieuwe leden (per i 3 63) Dr H J Sarink, Regen 
tesseplantsoen 29, A Th C Swagemaker, Dunant 
singel 80, J B Jansen Willem de Zwijgersmgel 216, 
J de Geus, Dunantsingel 82 , Mr J J Bol, Vijverlaan 
I I , (per 1 4 63) R V Hoogervorst, Kon Wilhelmina 
weg 232, C Appeldoorn, Johan de Witlaan 3 , allen 
Gouda 

Afgevoerd (per i-i 63) A de Jong, Ouderkerk a d 
IJssel, M J V Loon, Gouda, J F Klaasi^an, Haas 
trecht 
33 

POSTZEGELCLUB ,,DE KRING", 's Gravenhage 
Secr K Kouwenberg, Thorbeckelaan 238, 's Graven 
hage Penn P Krabbendam, Oosteinde 185, Voorburg 
Tel 86 24 43 Postgiro 54 90 32 
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 
35 
PHILATELISTEN VERENIGING ,,GRONINGEN" 
Secr I M Offnnga, de Savornin Lohmanplein 2b, 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 

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

Nieuwe leden de kandidaat leden gemeld in het april 
nummer 

Kandidaat leden 129 Th vander Kooij, Vossenlaanj , 
Haren (Gr ), 134 I Heeringa (oud lid), Nassaulaan 19, 
161 B Kooi, Illegaliteitslaan 134, 175 W Eppinga, 
Verl Oosterweg 49 , allen Groningen, 449 H J Koops, 
Stationsstraat 5, Winschoten 
36 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VER 
EENIGING ,,OP HOOP VAN ZEGELS" te Haarlem 
Secr M W V d Koog, Leidsevaartweg 129, Heem 
stede 

Algemene vergadering donderdagavond 30 mei a s in 
de aula van de A H Gerhardschool, Zijlvest 25A, 
ingang poort Raaks, Haarlem 

Kandidaat leden 20 W Bont, 10, Jellicoestreet, 
Christchurch 7. N Z , 407 D C v Kesteren, Leegh 
waterlaan 13 Heemstede, 408 G J Bloemen, Jan de 
Mijterlaan 20, Overveen, 409 J v Heerden, Clercq 
straat 113 Haarlem, 411 F E Kovacsek, Leegh water 
laan 22, Heemstede, 412 A J H Elfers, Hospeslaan 
31, Haarlem, 414 J v d Voort, Polenstraat 28, Haar 
lem, 415 F A Eikelenboom, v Slingelandtlaan 6, 
Heemstede 
37 

POSTZEGELVERENIGING , ,HEERLEN" Secr 
C van Dishoeck, Lmtjenstraat 21, Heerlen 

Nieuwe leden 118 H J Steine, 125 J . Martens 
Kandidaat lid Drs E M Akkerman, Pijnsweg 82, 

Heerlen 
Bedankt als hd 79 H Offermans 
Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 

II juni e k Laatste vergadering van dit seizoen Tijdens 
deze vergadering zal een kleine veiling worden gehouden 
Kavels kunnen worden ingeleverd bij de secretaris 
Gelegenheid tot ruil vanaf 7 uur 

Bestuursverkiezmg Tijdens genoemde bijeenkomst 
zal de jaarlijkse bestuursverkiezmg plaatsvinden Aan 
de beurt van aftreden zijn de secretaris, de heer C van 

Dishoeck en de commissaris, de heer Dr A Schilder-
man Beiden stellen zich herkiesbaar Eventuele kandi
daten kunnen tot begin van deze bijeenkomst worden 
ingediend bij het bestuur Kandidaatstelling moet 
geschieden met indiening van een bereid verklar ing van 
de kandidaat, dat hij een bestuursfunctie aanneemt 
38 

POSTZEGELVERENIGING , ,HELDER" te Den 
Helder Secr A P Vlam, Van Galenstraat 70, Den 
Helder Tel (02230) 4200 

Nieuw lid) (per i 5 1963) Mw R Rammers Gates, 
BiUitonstraat 31, Den Helder 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op woens 
dag 12 ]uni 1963, te 19,30 uur, in café Postbrug, Ko 
ningsplein 
39 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS ,.HELMOND" Secr P J v d List, Pies 
manlaan i , Helmond 

Nieuw« leden W Peeters, Trompstraat 31, A v d 
Vijfeijken, Azalealaan 114, beiden Helmond 
40 

's HERTOGENBOSSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS Secr Mr H J 
Bemsen, Frederik Hendriklaan 14, Den Bosch 
41 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS ,.HILVERSUM & OMSTREKEN" Secr 
A W Ebrecht. Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum 
Postgiro t n V de Ver 360655 

Vergadering iedere 3e donderdag van de maand, ruil 
beurs elke zaterdagmiddag van 1,30 4.30 uur, alle in 
de Openbare Leeszaal te Hilversum, 's Gravenlandse 
weg 
42 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS Secr G M Mmnema, Boerhaave 
laan 41, Leiden 

Vergadering woensdag 22 mei 1963 's avonds te 8 uur 
precies in de zaal van het Geref Jeugdhuis Breestraat 
19 te Leiden 

Gewone agenda, hersengymnastiek, verder verloting 
en ruilen 

Nieuwe leden 370 J M L Ingen Housz, 285 Tj de 
Vries, 122 Mevr J A v d Meer Bergman, Dr van 
Noortstr 39, Stompwijk, 124 R Slooff. Boulevard 134, 
Katwijk aan Zee. 125 W Deegens. Valeriusstraat 5, 
Leiden, 126 D G Weeda. Tomatenstraat 53, Leiden, 
128 H Geskus, Akkerhof 39, Leiden, 12g Mevr Th 
Gompelman KoUmann, Steenstraat 41, Leiden 

Volgende vergadering woensdag 26 juni 1963 
Jeugdafd elke 2de donderdag van de maand in 

Huize ,,Over 't Hof, Gerecht 10, Leiden 
43 

PHILATELISTEN VERENIGING ,,ZUID LIM 
BURG" Secr W G J Hack, Wolfstraat 10, Maas 
triebt 

Bijeenkomsten maandag 3 juni a s Interphil Ruildag, 
10 tot 17 uur Staatgebouw, Hendrik v Veldekeplein, 
Maastricht, maandag 10 juni a s ruilbeurs, maandag 
17 juni a s 

Ledenvergadering beiden in Rest , .In de Gouwe 
Poort". Vrijthof, Maastricht Aanvang 20 uur 
44 

POSTZEGELCLUB ,,GROOT VELDHOVEN" 
Secr G J Ruts, Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

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

Nieuwe leden P J Lemette.St Bavostraat 3 Eind 
hoven, C van Nuland, Kruisstraat 55, H Dings 
Sportlaan 44, beiden Zeelst 
45 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS ,,NOORDWIJK" Secr J Vink Wilhel 
minastraat 63, Noordwijk 
46 

ROTTERDAMSE ONTSPANNINGSVERENIGING 
. . S H E L L " Afd Filatelie Secr A Keemink, 
Sweelinckstraat 209 B, Vlaardmgen Tel 01898 9228 

Nieuwe leden 106 C Plompen, Herm Costerstraat 38 . 
58 B Letsch, Hordijk 62, 91 D P Schippers, Wapen 
straat 13b, allen Rotterdam, 84 F J Quispel, Baars 
weg 338. 210 J H Esvelt, Wijnruitstraat 321, 212 
W DijkeMa. Klaasje Zevensterstraat 81 , allen Hoog 
vliet; 85 J V d Burg, Jan van Arkelstraat 35, 93 
I V Uggelen, Joh de Wittstraat 51b, 211 J Jansen, 
v 't Hofstraat 25, allen Vlaardmgen 

Bedankt 28 J Ottelé, Rotterdam, 58 R Tettelaar, 
Vlaardmgen, 229 Mej J Slieker, Rotterdam 
47 

POSTZEGELVERENIGING ..ROOSENDAAL" 
Secr J C Jochems, Hobbemastraat 4. Roosendaal 

Vergadering iedere derde woensdag van de maand 
in Hotel Lockefeer, aanvang 20 uur 
48 

PHILATELISTENCLUB ..ROTTERDAM" Secr 
M J Feenstra, Dorpsstraat 2, Capelle a d IJsscl 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand m 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 ea 4e donderdag van de maand in de vergaderzaal 
van ..Huize Spaamberg". Wustelaan 79, Santpoort Z 
Aanvang 20 uur 
50 

PERSONEELSVERENIGING WILTON FEIJEN-
OORD. Afd Filatelie Secr A v d Bosch. Noord-
vestsingel 59. Schiedam Tel oio 60485 

Nieuw lid M G C Pieterse, Dr Kuyperlaan 23, 
Schiedam 

51 
POSTZEGELVERENIGING ZEEUWSCH-VLAAN

DEREN, Temeuzen Secr Ir W D G Toorenman, 
Frans Halslaan 20, Terneuzen 
52 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS ,,TILBURG" Secr H A M Meeuwsen, 
Melis Stokestraat 45, Tilbirg 

Vergadering Iedere ie woensdag van de maand m de 
grote bovenzaal van Huize Remmers, Heuvel 28, Til 
burg 
53 

POSTZEGELVERENIGING ,.VLISSINGEN" 
Secr J F Bastiaanse, Nadorstweg i D, Middelburg 
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 Rijksstraatweg 
55 

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

Ruilavonden 17 en 31 mei, 14 en 28 juni 1963 
56 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN POST
STUKKEN EN POSTSTEMPELVERZAMELAARS 
Secr E J P Mulders, Plantage Parklaan i i - I , 
Amsterdam C Ledenadministratie F A de Klerck, 
Lekstraat 68, Amsterdam Z 2 

Vergadering zondag 9 juni a s m Café Rest ,,Vre-
denburg" te Utrecht Aanvang 10 uur v m 
57 

,,CONTACT SCHEPT KRACHT" Penn Mr G 
W A de Veer, Waalsdorperweg 80, 's Gravenhage. 
58 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN AERO-
PHILATELISTEN ,,DE VLIEGENDE HOLLAN
D E R " Penn W Dekker, IJsselsteinstraat 36, 's Gra
venhage 
59 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,DE LANGSTRAAT & OMSTREKEN" Secr 
W T]. de Haan, van Berckenrodelaan 91, Waalwijk 
Tel 04160 2748 
64 

POSTZEGELVERENIGING,,DRACHTEN" Secr • 
A otter, Handwerkerszijde 127. Drachten 
65 

PHILATELISTEN VERENIGING ..COEVORDEN 
& OMSTREKEN" Secr J H Prenger, Troelstra 
laan 55, Coevorden 
66 

UNILEVER SPORTVERENIGING. Afd Post
zegelvereniging Secr O V d Geijn, KamiUestraat 3, 
Rotterdam 12 

Nieuwe leden P A Michielsen, Vergeet-mij met-
straat 32 C, Rotterdam 12, H Derksen, van Beet-
hovensingel 167 C, Vlaardmgen, G de Ligt, Spoor-
singel 140, Vlaardmgen 

Afgevoerd L H Blom, Zwijndrecht. M Benne, 
Amersfoort 
67 

FILATELISTENVERENIGING ,,RIJKSPOST-
SPAARBANK" Amsterdam Secr L Poppes, Volke-
rakstraat 40 II I . Amsterdam Z 
68 

POSTZEGELVERENIGING ..HARDE " t e 't Harde 
Secr P Leenders, H v Puttenweg 2, 't Harde 
69 

FILATELISTENVERENIGING . .VEENDAM & 
OMSTREKEN Secr Ir J D Neuteboom, E E 
Stolperlaan 24, Veendam 

Bijeenkomsten woensdag 22 mei en 26 juni a s in 
Veenlust Aanvang 20 uur Op de bijeenkomst in mei 
lezing met dia's over de geschiedenis van Oostenrijk 
op postzegels 

Nieuwe leden de kandidaatleden gemeld in bet april 
nummer 
70 

DE POSTZEGEL Philatelisten-vereniging voor 
personeel der Rotterdamsche Droogdok en Scheeps 
bouw Mij ,.Nieuwe Waterweg" Secr W P H Zom, 
Schipperstraat 60, Rotterdam 16 
72 

PERSONEELSVERENIGING , ,VREDESTEIN'', 
Afd Filatelie Secr C N van der Zalm, Tromp
straat 10, Loosduinen 
74 

PERSONEELSVERENIGING DER BLIKEMBAL-
LAGEFABRIEK THOMASSEN & DRIJVER N V 
,,DE BLIKBOYS" Afd Filatelie Secr M E Th 
von Pickartz, Diepenveenseweg 114, Deventer 
76 

TRIS POSTZEGELVERENIGING Suriname Secr 
R J Seedorf, Wanastraat 62, Paramaribo, Suriname 
77 

PHILATELISTENVERENIGING , .HOOGEZAND 
SAPPEMEER" Secr J W Oldenhuizing, M Hob 
bemastraat 4, Hoogezand Tel (05980) 3505 
78 

PERSONEELSVERENIGING ,,ENERGIA" Afd 
Filatelie Wnd secr W Hoffman, Rijnstraat 49 I I , 
Amsterdam Z 
79 

POSTZEGELCLUB ,,APPINGEDAM" Secr G 
W Ploeger, Georg van Saksenlaan 17a, Appingedam 

Tot het Maandblad is toegetreden bovenstaande post 
zegelclub, welke thans 43 leden telt 

Wij heten ook deze vereniging van harte welkom m 
ons midden ' (Adm Maandblad) 
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H O L L A N D 
ALBUM 

f 1 0 
165 bladen  Gewicht bijna 2 kilo 

Nederland  Overzeese Rijksdelen  Indonesië 

Het mooiste en goedkoopste album ter wereld 

Supplement verschijnt 
ieder jaar op 15 januari 

INDIEN NIET V O O R R A D I G : UITG. IMPORTA  POSTBUS 150  DEN HAAG 

Schitterende collectie 
P O R T U G A L aangekocht waarin: 
96/108 gest. 40,— 
257/272 engest. 5,— 
334/364 „ 60,— 
383/403 „ 40,— 
404/413 „ 6,75 
414/437 „ 22,— 
438/452 „ 18,50 
454/490 „ 42,50 
491/506 „ 22,50 
529/546 „ 16,50 
enz. 

Noorwegen 
164/167 gest. 
186 gest. 
Zweden 
112/121 gest. 
206/210 „ 
223 
L7 
7a 
IJsland 
238 gest. 
286/287 ongest. 

7,50 
7,— 

9.— 
8,— 
8,— 
7,50 
4,— 

6,— 
16,— 

Postzegelhandel M A R I A N DAUB 
Jan V. Galenstraat 165 hs. 
AmsterdamWest, tel. 88683 

Verzamelt u een LAND of MOTIEF? 
En wilt u zeker zijn van ALLE NIEUWE UITGIFTEN daarvan? Geeft 

u dan meteen een NIEUWTJESABONNEMENT op aan 

Postzegelhandel „'t CRAYENEST" ■ GIETEN (Dr.) 
Asserstraat 7  tel. 05926279 

Speciale aanbieding Z ICHTZENDINGEN 
FRANSE KOLONIËN 

Billijk geprijsd. 
Bij uitname vanaf f 10,— wordt retourporto vergoed. Uw aanvraag met referent ies 
naar 

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

Jan Steenlaan 37  Soestdijk  Tel. 029554841  Giro 385725 

De nieuwe ruimtevaartcatalogus 1963'64 

(v. Amerongen) Met 124 pagina's en meer dan 500 clichés, prijs ƒ7,—, ontvangt U 
portvrij door storting of overschrijving van deze f 7 , — op onze postgirorekening 
17 28 07. Tevens ontvangt U dan onze enorme prijscouranten over dit gebied (ruim 
600 aanbiedingen). 

Onze, meest uitgebreide, 

,yVerenigd-Europa" catalogus 1963 

Prijs f1,75 ontvangt U portvri j door storting of overschrijving van deze f1,75 op 
onze postgirorekening 17 28 07. Tevens ontvangt U dan onze enorme prijscouranten 
over dit gebied (ruim 1000 aanbiedingen). 
Bij overmaking van totaal f8,50 ontvangt U beide catalogi po r t v r i j en natuurlijk 
ook de prijscouranten. 

In ALLE GEVALLEN OP HET GtRO-STROOKJE VERMELDEN: „CATALOGUS". 

W. H. DE M U N N I K 
Jac. Vermeystr. 30 Postbus 5036, Scheveningen. TeL (070) 55 86 38 - Postgiro 17 28 07 -
Amsterdamsche Bank N.V. Scheveningen. 

AANGEBODEN: 
Liechtenstein 
Luchtpost 1/6 ongebr. 

7/8 
15/16 „ 

Luxemburg 
239/43 ongebr. 
244/48 
252/57 

514/16 ongebr. Europa '56 117,50 
52,50 

107,50 
28,50 

31,50 
31,50 
31,50 

Monaco 
119/34 ongebr. 
184 
185/94 „ 
200/14 „ 
Luchtpost 15/18 ongebr. 

42/44 „ 

210,— 
85,— 

115,— 
77,50 
12,50 

157,50 

RITA VAN MAANEN 
Rokin 10, Amsterdam. Tel. (020) 23 33 31. Giro 609437. 

I N K O O P VERKOOP TAXATIES 



Direct geld voor verzamelingen, part i jen, massagoed 
en kilowaar. Bij aanbieding massav^aar 
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 afwikkel ing van mancolijsten 

E U R O P A 1 9 6 2 
en andere nieuwtjes van West-Europa koopt u het voordel igst bij 

K. KEIZER — TILBURG. 
Burg Mutsaersstraat 32 - Telefoon (04250) 2 31 02 

POSTZECELHANDEL 

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. ko l . — Zd . Am. Staten enz., enz. 

Goede en goedkope rondzendingen 
Nederland en Kol. 60-75% Ned. Spec. Cat. 
Dultsland en Geb. 2 ( M 0 % MIchal. 
Reel van de wereld 30-60 cent p. Vvert Frs. 

van bijna elk land voor
radig. Pracht kwaliteit -
rijke verscheidenheid en 
uitgeprijsd voor: 
Van navolgende landen grote zendingen voorradig- Ned. en 
O G ; Engeland en Kol , Frankrijk en Kol , Duitsland en Geb ; 
België, Luxemburg, Scandinavië, Balt ische landen, Spanje, 
Portugal, landen achter ijzeren gordi jn, Turkije, China, 
Manschouri je, Palestina, Libanon, Syrië, Transjordanië, Egypte, 
Irak, Perziè, Ethiopië, Afr ika, Austral ië, Noord- en Zuid-
Amerika Mancoli jsten alleen indien u zover gevorderd bent dat 
een prachtige rondzending geen doel meer heeft. De verzending 
kan soms enige t i jd duren, daar doorlopend honderden boekjes 
onderweg zijn 
Minimumafname 10,—. Kcrtins bi | afnsma boven 25,— 5% «n bovtn 100,— 10% 
bij bestelling gaarne opgave refer en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 
p v i ^ ^ v n w T v r v v - i m r FOLKINCESTRAAT 15. 
l . f f l ^ l l U l . i b E j ^ GRONINGEN-TELEFOON 31577 

Help u self 
Daarvan gingen wi j 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 wi j door deze "afzon
derl i jke advertentie er de aandacht op te vestigen, 
dat WIJ van de volgende landen 
Hongari je, Rusland, Albanië, Polen, Tsjechoslowakije, 
Joegoslavië, Roemenië, Bulgari je, 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 mets uit te kopen en gefrankeerde retour
verpakking IS al bijgesloten 
Alleen als u een geregeld gebruik van de zendingen 
gaat maken, zal de minimumaankoop ƒ 15,— moeten 
bedragen (Portokosten, heen en terug, voor onze reke
ning) 
Vele jaren geleden schreef dhr. K , accountant te H , 
ons al-
,,WAARHEID IN RECLAME 
IS BLIJKBAAR UW STELREGEL" 
en dat is nog steeds zo. 

POSTZEGELHANDEL 

VAN DUYN & YERHAGE 
Rotterdam. Noordsingel 181 b 
Tel 010/48209. 

Fl. 15,— PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op 
papier Ieder kwantum, snelle afwikkeling Uitgezochte kilo-
waar van Nederland te koop gevraagd ä f 2,75 p kg 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

DE POSTZEGEL 
Vlaams Maandblad voor Filatelie - Actueel en betrouwbaar - 24-
pagina's per nummer-abonnementspri js f 6,— per jaar. Proefnummer, 
advertentietarief op aanvraag. 
A d m i n i s t r a t i e v o o r N e d e r l a n d : Esdoorn laan 26, Pu t ten (G . ) 

JUIST ONTVANGEN!! 
% kilo IERLAND' Zeldzaam mooi . Zeer veel groot
formaat hermneringszegels, kleine voorraad. Slechts 
y^ kilo ENGELAND, enorm aantal, met grootformaat 
hermneringszegels' f 12,50 
y^ ki lo FRANKRIJK (onafgeweekt) met vele 

hermneringszegels f 12,50 
/ j ki lo HONGARIJE, poststroken' Mooi ! f 12,50 
% kilo Modern INDIA, juist ontvangen! Ongesorteerd 

en onafgeweekt' f 12,50 
% kilo NIEUW-ZEELAND met gedenkzegels f 20,— 
y, ki lo MODERN NOORWEGEN, onafgeweekt, 

véél gedenkzegels' f 12,50 
% kilo POLEN' Zeldzaam mooi, bijna allemaal bijzondere 

grootformaatzegels, veel hoge waarden' f 18,95 
/ j ki lo SPANJE, modern goed, voor de hand afgewogen f 12,50 
1 kilo TSJECHOSLOWAKIJE (postverzegeld) f 18,95 

% ki lo U.S A met veel grootformaat gedenkzegels f 12,50 
y, kilo MODERN ZWITSERLAND, onafgeweekt f 12,50 
'/,-kilopakketten G E M E N G D B U I T E N L A N D , ongesorteerd en onafgeweekt' 
Vele vondsten I Zeer modern goed Naar schatting 2500 (twee-en-een-half-
duizend') exemplaren per pakket Slechts voor 50 gegadigden hebben wll 1 
pakket beschikbaar 2e gaan de deur uit voor f 12 50 en 70 ets porto 
Missie-kilopakketten Nederland, ± 5000 onafgeweekte en onge
sorteerde zegels, zolang de voorraad strekt SLECHTS 
Porto extra rembours f 1 10 vooruitbetaling f 0,85 f9,95 

H E T E I N D E IS I N Z I C H T ! Nog een enkel haaltje en dan 
IS het weer voorbi j 

y, K ILO B U I T E N L A N D S E ZEGELS, wel afgeweekt, maar 
ongesor teerd ! Enorm veel landen alles door elkaar ' " ± 12 500 
exemplaren (twaalf-en-een-half-duizend') Alles wordt voor de hand 
afgewogen 
Zolang de voorraad strekt'en alleen bit vooruitbetaling of rembours-
zcndtng slechts ƒ 37,50 franco 
Enkele 1/1-kilopakketten zijn beschikbaar voor f 7 5 , — Franco' 
(± 25 000 ex) 

A F H A A L A D R E S S E N : voor Amster
dam en omstreken Pekelharingstr 13, 
Amsterdam-O Tel 59428 Voor Den 
Haag en omstreken Pnmulastraat 19, 
Den Haag Tel 362348 

POSTORDERADRES, (alléén bi| vooruitbetaling of rembourszending) 
Beatrixlaan 9, De Kaag (Post Abbenes) Tel (02534) 397 Postgiro 41511 c n v. 
J J Mark 

Wij nemen ook bundel- en massawaar in betaling! Vraagt onze 
inkooplijst 
HEEFT U EEN POSTZEGEL/VIANIE! DAN MET SPOED NAAR FIORANr 

POSTZEGEL-
ENGROSHANDEL 

H. FIORANI 
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VIERHONDERDSTE VEILING 
februari 1893 september 1963 

70 jaar 

Van Dieten Postzegelveilingen 
DE OUDSTE TER WERELD NOG 

BESTAANDE POSTZEGELVEILINGEN 

Voor deze jubileumveiling, waarvoor in binnen

en buitenland grote belangstelling zal bestaan, 
zoek ik nog enkele grote objecten; hij voorkeur 
speciaalverzamelingen, klassieke zegels of losse 
rariteiten. 
Indien u overweegt uw zegels tegen de huidige 
topprijzen te verkopen, profiteert dan van deze 
uitzonderlijke gelegenheid en stelt u zich nog 
heden met mij in verbinding. 

J. L VAN DIETEN 

ANNA PAULOWNASTRAAT 58 
DEN HAAG  TEL. (070) 32 59 32 
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PRIJSLIJST 
SURINAME en BELGIË 
gratis op aanvraag 

Deze prijslijst, een overzichtelijk boekje, bestaande uit 
32 pagina's, geeft u een inzicht van onze voorraad Suriname 
en België na 1945. 

U t ref t hier aan de goedkope, zowel als de duurdere 
zegels, o.a. oud-Suriname op type en tandingen. 

Stuur ons nu direct een kaartje en wi j zenden u de voor
delige prijslijst omgaand toe. 

Ook op de 

B R E T E P 
zijn wi j met een stand aanwezig. 

Van Nederland en Overzeese Rijksdelen, Zwitserland, 
Frankri jk, Scandinavië, Monaco en Oost-Duitsland heb
ben wi j goed gesorteerde Z ICHTZENDINGEN gereed 
liggen. 

Minimumafname f 10,—. Bij een aankoop boven f 2 5 , — , 
5 % kort ing. De zendingen zijn zowel voor de heen- als 
retourzending gefrankeerd. Bij aanvrage a.u.b. opgeven 
pasbeginnend, gevorderd of vergevorderd. 

POSTZEGELHANDEL 

J. V A N M A S T R I G T 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak-ROTTERDAM-1 
TELEFOON 010-143580, GIRO 66U78 

*5= ongflbr. 

SPECIALE AANBIEDING 
van lastige No's en betere series van West-Europa 

No's volgens Yvert '63 

Andorra 
1/23« 
61/92» 

Andorra 
1/12* 
13/14» 

Beigi« 
147» 
147 
177/78» 
221/23» 
2SB/66» 
289/92» 
301» 
301 
325» 
325 
326/32» 
351/52» 
356/62» 
363/74» 
377/82» 
390/93* 
394/400» 
394/400 
410» 
410 
504/11» 
827/31» 
946/51 • 
Ltp. 
5» 
8/11* 

Fr. 
150,— 

60 — 

Sp. 
60,— 
13,— 

60,— 
30 — 
60,— 
25,— 
25,— 
50,— 
18,— 
18,— 
18,— 
18,— 
22,— 
35,— 
25,— 

325,— 
60,— 
16,— 
40,— 
35,— 
25,— 
2 5 , -
20,— 
40,— 
40,— 

18,— 
16,— 

15/23 1 + II 25,— 
26/27» 

Denemar 
7 
68 
84 
Ltp. 
1/5» 
1/5 
Dantzig 
258/71» 

18,— 

ken 
100,— 

12,50 
1 1 , — 

65,— 
60,— 

15'— 

258/71 

U p . 
20/24» 
25/29» 

Duiti land 
77 
379/89» • 
390/93» 
390/93 
401/14» 
416/20» 
416/20 
421/25* 
421/25 
427/30* 
431/34 
435/38» 
462/66 
470/78 
513/21» 

15 — 

25 — 
37,50 
37,50 
35,— 
45,— 
35,— 
30,— 
3 5 , -
30,— 
50,— 
22,50 
30,— 
22,50 
55,— 

Ltp. 
20/26» 72,50 
20/26 62,50 
27/34 50,— 
35/37 25,— 
42A/C 135,— 
43/53» 40,— 

Engeland 
88 
120 
153/55 
156* 
156 
226 

20,— 
35,— 
15,— 

225,— 
125,— 

Frankrijk 
252* 
256* 
262A* 
266/68* 
269* 
257/77* 
307/08* 
321 
354/55* 
354/55 
348/51 • 
701 A/F 

Ltp. 
15 
29* 

35,— 
24,— 
45,— 
18,— 
35,— 
60,— 
27,— 
40,— 
37,50 
25,— 
45,— 

110,— 

100,— 
42,50 

Gibraltar 
44* 22,50 
72* 55,— 
85* 22,50 

Allet 14 
107a 
110a 
l i l a 
112a 

24,— 
1 1 , — 
24,— 
32,50 

Griekenland 
375/92* 37,50 
441/45* 
575/80* 
592/603* 
604/09* 
623/36* 
640/53* 
654/59* 

15, 
85,— 
35,— 
22,50 
20,— 
17,50 
12,— 

Finland 
34/35 
166* 
189/91* 
200/02* 
209/12 
343A 
421* 
439a 

12,— 
12,50 
10,— 
15,— 

12,50 
15,— 

Ltp 
5/7* 20,— 
8/14 15,— 
69/75* 45,— 

Liechtenstein 
52/59* 33,— 
111/13* 95,— 
114/16* 32,50 

222» 
251/62* 
284/87* 
Lp. 1/6* 
Lp. 7/8*. 
Lp. 15/16* 

13,50 
15,— 
13,50 
42,— 
80,— 
22,50 

Luxembu 
234/38» 
239/43» 
252/57* 
276/81« 
443/48* 
455/60* 
496/99» 
511/13* 
514/16» 

Portugal 
334/64» 
760/61* 
762/63» 
774/88* 

rg 
15,— 
22,50 
22,50 
17,50 

175,— 
24,— 
15,— 
25,— 

110,— 

55,— 
50,— 
9,50 

22,50 

Zweden 
76/86* 55,— 
163A/77* 190,— 
178/92* 190,— 

Spanje 
259/71 * 
288/99* 
313/27* 
329/38* 
339/66* 
367/79* 
380/92» 
412/28» 
413a» 
414a» 
429/41» 
Lp. 50/55» 135,— 
442/56» 25,— 
457/72» 
Lp. » 75/83» 37,50 
636/39» 25,— 
644/52» 100,— 
691/704« 80,— 
Lp. 90/94* 62,50 

110,— 
42,50 
85,— 
55,— 
25,— 
30,— 
50,— 
22,— 
12,50 
12,50 

Uw mancolijst naar: 

Postzegelhandel PHILADELPHIA 
Kruisweg 43 - Haarlem 

J. K. RIETDIJK N.Y. 
Telefoon (070) 117020 

DEN HAAG 
Lange Poten 15A 

1919-1963 

44 jaar veiling-ervaring 
245 postzegelveilingen 
820 veilingdagen 

1675 verschillende fotoplaten 
272000 veilingcatalogi verzonden 
300000 veilingkavels verkocht 

2000000 fotoplaten verzonden 

Zeggen deze cijfers u niets? 

VEILEN MET SUCCES ? 
RIETDIJKN.V. HET ADRES! 

Half juni a.s. vindt onze 
2 6 4 e veiling plaats 

Vraagt per omgaande 
onze^ veilingcatalogus aan 

Voor vo lgende vei l ingen kan ELKE dag 

van 9.30 uur tot 17.00 uur worden In

gezonden. Vraagt onze inzend-voor-

waarden. Bij belangri jke objecten rente

loze voorui tbeta l ingen. 

J. K. RIETDIJK N.V. 
Telefoon (070) 117020 

DEN HAAG 
Lange Poten 15A 



ZICHTZENDINGEN 
Nederland en O.G. - Europazegels 

l iggen met prachtig materiaal, gebruikt en ongebruikt 

(de laatste zonder plakker!) voor u gereed. 

Elk zegel apart gepr i jsd. 

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 3 4 B - TELEFOON 2 2 1 2 0 

De wereldmarkt 
Wij verl<open de bezittingen van verl<opers in vijf cont i
nenten aan Icopers over de gehele vr i je vi^ereld in onze 
3-wel<elijkse verkopingen. 

Vraag een gratis monster aan van de geïllustreerde en 
volledig gedetailleerde up-to-date catalogus en bro
chures, welke antwoord geven op alle vragen betreffen
de onze inkoop- en verkoopservices b i j : 

PLYMOUTH PHILATELIC AUCTIONS LTD. 
(Me i t i be rs BPA, PTS, APS, SPA, RPSC, Aust 
SI^A e t c ) . 
Mermaid House, 34 N e w Street , P lymouth , U .K . 

INKOOP BUNDELS 
WOLF BETAALT HOGERE P R I J Z E N ! ! 

Zie het meinummer. Vraagt gratis Inkooplijst 

J . A . M . Wolf - Anemoonstr. 1 - Amsterdam ( N ) 

StBwnenËverhinff 
Het mooiste voorbeeld van samenwerking tussen ver
zamelaar en handelaar zult u afgespiegeld vinden in 
onze boekjes van 

ENGELAND & KOLONIËN 
en 

FRANKRIJK & KOLONIËN 
Alleen doordat zich in de loop der jaren zo vele ver
zamelaars om ons schaarden, zijn wij nu in staat u 
boekjes voor te leggen waarvan alleen al de bezich
tiging u veel genoegen zal verschaffen. 
Dikwijls zal het door de rijkdom van de sortering 
moeilijk zijn uw keuze te bepalen, maar het grote 
voordeel is, dat u daartoe 3 volle dagen de gelegenheid 
heeft.. U behoeft dus niet, zoals in een winkel, direct 
te beslissen, maar u kunt alles rustig bekijken en over
wegen. 
Neemt u eens een proef met deze meest geperfectio
neerde manier van 

ZELFBEDIENING 
Het kost u niets, want bij de eerste zending be
talen wij ook de retourporto, ook al koopt u er 
niets uit. Alleen bij regelmatige toezending zal 
de min. uitname ƒ 15,— moeten bedragen, maar 
daarvoor betalen wij dan ook de retourporto. 

Postzegelhandel 

Van Dwëywê ék VerhtBge 
Rotterdam — Noordsingel 18lb — Telefoon (010) «209. 

Nederland en O.G. 50/70% ook F.D.C, 
leverbaar. Duitsland en Geb. 20/35 % v. d. 
Michel; F.D.C, van Bondsrep, Berlijn, Saar
land enz.; oude brieven van vóór 1945. 
Zwitserland 40/60 % v. d. Yvert. Europa-
en Nato-ultgaven 40 % Yvert, hiervan ook 
FDC in voorraad. Frankrijk 40/50% Yvert. 

Rondzending of mancolijst bi j: 

G. L. van TOOR 
OUDE RIJKSSTRAATV^EG U 

LOENERSLOOT 

WEDERVERKOPERS! 
Wij hebben een grote sortering l<orte en complete 
series, w.o. veel ruimtevaart, sport, dieren, bloemen 
enz. Vraagt vri jbli jvend een zichtzending. 
Ook levering van postzegelbenodigdheden. 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
KEIZERSGRACHT 762 
Tel. 62220 - Giro 250035 

AMSTERDAM-C. 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
NEDERLAND en OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

Burg. 

Prima kwaliteit 

K. KEIZER 
Mutsaersstraat 32 -

- billijke prijzen 

- TILBURG 

Telefoon (04250) 2 31 02 

f i l a te l i s t i sch adv iesbu reau : 50 jaar ervaring te uwen dienste met 
taxatie (kosten 2 % , minimum f 12,50), keuring, katalogisering, 
kor tom beantwoording van alle vragen de filatelie betreffend, aan 
de hand van uitgebreide vergelijkingsverzamelingen, de modernste 
technische onderzoekingsinstrumenten, filatelistische boekerij van 
2500 delen (kosten 2-4 % katalogus, minimum f2,50 per zegel). 
j . g . m i l l a a r d , beëdigd filatelistisch makelaar, expert, specialist in 

filatelistische onderwerpen. 
i i oven ie rsweg 18 - t i e l - t e l . (03440) 3879 

OER SAMMLER-DIENST, hét Duitse filatelistische 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, opschriftwoorden 45 cent- tekstwoorden: 18 cent 
VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND: 
P. C. V. Andel - Postbus 54 - Katwijk a/Zee - Giro 516928 - Tel. (01718) 4068 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andr ies Vieri inghstraaf 9 - Amsterdam -Tel . 151858 (b.g.g. 123123) 

B e t a a l goede prijs. 
O o k gro te obiecten t e g e n contante beta l ing . 

Bezoek u gaarne thuis. 

TOPPRIJZEN voor bundel- en kilowaar van Nederland en 
overige landen. Restpartijen engros. Grootformaatzegels 
van Nederland kopen wij ook op papier ä f 15,— per kilo. 
Vraag prijsopgave, welke wij omgaand zenden na ont
vangst van uw duidelijk gespecificeerde opgave van aan
tallen, nummers etc. SNELLE AFWIKKELING 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 

2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 



-ik SPECIALE AANBIEDING Meiik) 

/ / FAVORIET" album ir 
f \ Nederland en Overzeese Rijksdelen 

y V alsmede Republiek Indonesië, 
met 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. 
Weg met dat sigarenkistje. Bewaar uw Eerste-Dag-Omslagen In een goed album. Het 

„FAVORIET" POSTSTUKKENALBUM 
Kunstlederen band 
Plastic band 
Gewatteerde band Plastic 

f 16.— Hierin is ruimte voor 120 covers, en door toe-
- 17 50 voeging van bladen voor nog minstens 150 enve

loppen. Alle formaten kunt u veilig en schoon 
f 20.— opbergen. Wij zenden het u gaarne op zicht. 

UITGEVERIJ ^JAVORIET' 
Kleverlaan 97 - Bloemendaal 
Tel. 02500-56154 - Giro 553801 
HEKKER> POSTZEGELHANDEL 

Bezoek onze stand 
op de Brefep 

JAC. ENGELKAMP BIEDT A A N 
N E D E R L A N D 
No. 
1 pracht exemplaar gebr. 15,— 
2 pracht exemplaar gebr. 15,— 
3 pracht exemplaar gebr. 50,— 
6 de 15 et. Koning Willem III gebr. 28,— 
28 de 1 gid. Koning ongebr. 60,— 
45 de 2% gid. K.H.H gebr 3é,— 
45 de 2'/, gid. K.H.H, ongebr. 175,— 
48 de 5 gid. K H H. gebr. 85,— 
46 de 50 et. K.H.H, ongebr. 16,— 
80 de 10 gid. Oranie ongebr. 235,— 
80 de 10 gid. Oranje gebr 170,— 
99 de 2 / , gid. Jub. 1913 ongebr 33,— 
101 de 10 gid. Jub 1913 ongebr 250,— 

104 de 2,50 op 10 gid ongebr. 35,— 
104 de 2,50 op 10 gid. gebr. 32,50 
105 de 2,50 op 10 gid. gebr. 28,50 
131 de 5 gid. Jub. 1923 gebr 40,— 
133 d e l gid. op de 17 ' / e t ongebr 18,50 
136/38 Tentoonst. serie ongebr 38,50 
164 de 2'/, gid rood ongebr. 11 ,— 
212/19 Olympiade '28 serie ongebr. 39,— 
244/47 A.N.V.V. serie ongebr. 24,— 
244/47 A.N.VV. serie gebr 14,— 
347/49de2' / „5,10gld ongebr. 45,— 
Roltanding 1-18 ongebr paartjes 225,— 
Vhegpost No 12-13 ongebr. 130,— 

No. 12 13 gebr. 45,— 
Brandkastsene 1 7 ongebr. 155,— 

Voor uitvoering van uw MANCOLIJSTEN houden wij ons aanbevolen 
POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 

Spuistraat 301 — Amsterdam — Giro 312696 — Telefoon 230998 

Spec.aanb. prachtige l(wal. Sport FDC. Porto extra. 
Oostenr. Sportm. '62 
Frankr. Olymp. '60 
ld W Kamp. Ski. '62 
ld Sportvl. '62 
W-DId. Turn'58Jub. 
ld. Olympiade '60 
Monaco. Ralley '62 
ld. 20e Gr. Prix '62 
Zv/its. W. Roeik. '62 
Noorw. Sp Verb. '61 
Zweden W. Skik '54 

0,95 
1,25 
2,25 
1,75 
0,80 
2,50 
2,50 
2,25 
0,90 
2,25 
4,50 

ld. Ruiter Olym. '56 
ld. W.K. Voetbal '58 
ld. Eur. K M. boot '61 
ld W.K IJshocky'63 
Finl. W.K. Ski '58 
Finl. Vr. gymn. '59 

3,95 
3,50 
1,25 
2,95 
2,75 
1,75 

Turk. Eur, K. BBill '591,20 

Griek. Olymp '60 12,50 
ld G. Med. Kr. prins. 1,95 
Lux W.K. C-Cross'62 1.70 
Italië Olymp. '60 (2) 9,50 
ld. W.K. Wielr. '62. 4,50 

Olymp '60 Turk 
Spanje Ib Am. Sp 
Isr. 25e Macab. '58 
Isr. Hapoel Sp. '61 
USA. Panam. Sp. '59 
USA Squaw V. '60 
USA B Ball Jub. '61 
Filipp Olymp '60 

2.20 
1,25 
2,— 
1,25 
1,75 
0,95 
0,90 
5,50 

Kongo/Ruanda Olym 15,-

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE 
Kerstroosstraat 9C. ROTTÉRDAM-12. Tel 18 42 00 

Bezoekt onze Bretep-stand. 10, 11 en 12 mei 
Giro . 50 74 07 

Verzamelaar wenst wegens leeftijd zijn gehele collectie Neder land,O.G. te ver
kopen, cataloguswaarde ruim (7000,— Nederland compleet met alle roltandingen 
{ook no. 32 puntgaaf) N.O.I. compleet, de West bijna volledig. 
Verder nog zeer vele interessante duplicaten, bijzondere en gewoae vliegbne-
ven Géén bezoek dan na voorafgaand overleg. 
J S Nijenhuis, Rosanumlaan 55, Driebergen. Tel. 03438-2921. 

A A N G E B O D E N 
Mooie collectie postzegels. 

GE V RAAGD 
Oud« prentbriefkaarten, munten of speldjes. 
G J VERGEER, Ie Middellandstraat 23a, Rotterdam-3 Tel. 12 9931. 

Onberispelijk Nederland en O .R. postfns en gebruikt, ook op F.D.C. 30-75% 
Catalogus N V.P.H Gratis prijslijst op aanvraag. 

Pottzegelhandel J. Bats, Postbus 25, Leerdam. 

INTERPHILA 1964 
Het grootste f i la te l i s t i t che adresboek ter wereld. Verschijnt m de herfst van 
1963 (6e jaargang, meer dan 300 pagina's) 
Kosteloze opname van ruilwensen enz, bij gelijktijdige voorbesteltmg van de uitgave 
1964 k r 7,20 franco. 
Vraagt vrijblijvend gratis inlichtingen bij de alleenvertegenwoordiging voor Neder
land: 
P C van ANDEL, Postbus 54, Katwijk aan Zee (Postgiro SI 69 26). 

FDC NEDERLAND '63 16/4 de nieuwe 24-cent-waarde f 0,75, 
incl. porti 
FDC Nederland 
'62 de 4-cent-waarde 0.75 
'63 de 6- „ - „ 0.75 
'63 anti-honger (Kurh) 1,75 

Suriname 
'35 Rode Kruis 24.50 
'38 Emancipatie 21,50 
'54 Inheemse II 21,50 
'54 Jeugd 17,50 
'62 Dieren 1,65 
'63 Anti-honger 1,35 

FDC Diverien 
'57 Philip padv. (2) 4.25 
'52 Duitsl Olymp 22.50 

'57 Polen UNO Blok 
'62 Monaco Europa 
'54 Saar madonna's 
'61 Liberie padv + 81. 
'62 Laban padv. 
'60 Togo vluchtelingen 
'62 Nicaragua serie 
'62 Herms anti-malaria 
'61 Argentinië vlucht. 4- BI. 
'60 Somall vlucht 
'62 Philip. Panapex 
'62 Mauritanië vlucht. 
'62 Turkye Nato 
'62 „ anci-mal. voorl. 
'61 Herms Europa 
'60 ZwitserI UNO vlucht. 

Postzegelhandel ,.PHILATO" 
aanb. 

G Wentzel. Smedenstraat 126, Deventer Tel 06700/17867 giro 9178 09. 

30,— 
4,50 
7,50 

16,85 
4,05 
4,50 

18,— 
2,95 
6,50 

12,50 
6,50 
7,50 
1,55 
1,95 
2,95 
4,50 

vri jbl. 

Speciale aanbieding Z ICHTZENDINGEN 
NEDERLAND & O.R., EUROPESE LANDEN 

Billijk geprijsd. 
BIJ uitname vanaf f 10,— wordt retourporto vergoed. Uw aanvraag met referenties 
naar 

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

)an Steenlaan 37 - Soestdijk - Tel. 02955-4841 - Giro 385725 
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Catalogus 

gratis op aanvraag 

verkrijgbaar. 

Postzegelveiling R. POSTEMA 
Singel 276, Amsterdam 
Telefoon 249749 

veiling 

17 en IS 
wnei a.s. 

ê 

Deze veiling bevat o,ni. een 
interessante afdeling 
Engelse Koloniën en vele 
honderden kavels van Europa 
en Overzee. 
Tevens vele restanten 
en collecties. 

Inzendingen voor de juniveiling, 

tevens de laatste van het seizoen, 

kunnen nog tot 25 mei a.s. worden 

toegezonden. 



De vraag naar 

DUITSLAND 6L GEBIEDEN 
nam de laatste jaren enorm toe. Voor ons was het 
dus zaak daar speciale aandacht aan te besteden, het
geen WIJ deden en waardoor wij nu over boekjes 
met een mooie sortering beschikken, zowel van het 
VOOR- als NAOORLOGSE DUITSLAND 
Liefhebbers van klassieke zegels zullen in de boekjes 
OUDDUITSE STATEN-
prachtige stukjes aantreffen, zowel in het goedkopere 
als het duurdere genre. 
Ook 
SAARGEBIED - MEMEL - DANZIG 
en andere gebieden zijn steeds goed vertegenwoordigd. 
Wat weerhoudt u er van eens een proef te nemen? Er bestaat 
bij zo'n eerste zichtzending immers met de minste koop-
dwang' 
Alleen als u besluit de zendingen geregeld te laten komen, 
dan moet de uitname minstens ƒ 15,— kunnen bedragen 
Maar dan kost het u verder ook niets, want wij betalen ook 
de retourporto 

POSTZEGELHANDEL 

VAN DUYN & YERHAGE 
Rotterdam. Noordsingel 181 b 
Tel. 010/48209 

GRATIS 
Onze nieuwe prijslijst ISRAËL (April 1963) 

Wij zenden u deze op aanvraag omgaand toe. 
DE GELDERSCHE POSTZEGELHANDEL 

N.Z. Voorburgwal 318, Amsterdam-C. 
Tel. 232869 

1 VERDIEN UW BRETEP-REISKOSTEN TERUG 
Nederland 

293/95 
550/55 
556/60 
583/87 
596/00 
602/06 
652/56 
657 
663/67 
673/77 
680/84 
704/08 
719/23 
728/32 
735/39 
749/53 
756/60 

*,— 6,25 
8,75 
4,65 
2,10 
4.65 
1,90 
0,18 
2,— 
1,50 
1,40 
1.70 
2,35 
1,35 
1,75 
1,40 
1,20 

Postfns zonder plakker 
N w . Guinea 
22/24 
61/62 
69/72 

40,— 
1,40 
1,65 

Schaaldieren 1.40 

Antil len 
153/57 
239/43 
244 
245 
246 
248/52 
270 
293/96 
315/17 
318/21 
L p 45/52 
L p 53/68 

3,75 
1 7 , -

1 . — 
1,75 
1,15 

15,50 
0,55 
2,25 
2,90 
2,15 

20,50 
22,— 

Suriname 
335 347/8 4,— 
340/44 5,— 
349/53 5,50 
371/75 2,80 
386/87 0,60 
Dierenbesch 1,05 
Hospitalen 0,70 
Anti-Honger 0,70 
L p 31 1,25 
L p 33/34 5.— 
L p 33a/34a 3.— 

Frankrijk 
442 0,25 
443 0,35 
444 0,28 
445 0,27 
448 0,55 

Omgaande toezending na ontv bedrag op giro 

w. V. SPLUNTER 
V. Adrichemweg 376, F l a t , 
Pri|sli|sten Nederland «c O R 

451/52 
453 
466/69 
786 
943/44 
956/57 
960/65 
1086/42 
1187/88 
1189 
1190 
1207/12 
1268 
1269 
1270 
1269 
1271 
1272 
1277 

522124 

.Ho l landt" , Rotterdam-8 
en Frankri)k op aanvraag 

0,80 
0,25 
2,25 
0,22 
0,70 
0,46 

12,50 
1,75 
0,95 
0,28 
0,28 
3,50 
0,22 
0,50 
0,22 
0,50 
0,27 
0,27 
0,38 

SPECIALE AANBIEDING POSTFRIS: 

N w . G u i 
22/24 
25/29 
30/37 
38/40 
41/44 
45/48 
49/52 
53 
54/56 
57/60 
61/62 
63/66 
67/68 
69/72 
73/74 
75 
76/77 
Schaald 
Port 1/6 

nea 
42,50 
0,75 
6,25 
2,15 
2,85 
2,65 
2,75 
2,— 
0,55 
2.65 
1,80 
2,25 
1,50 
1,85 
0,95 
0,80 
1.05 
1.40 
2,70 

U N T E A 
Ie uitg 
11w 19,— 
idem 19 w 28,50 
herdr 19 w 18,25 
idem 8 aanv, 
w 5.50 
Curasao 
24 
27 
28 
68D 
69D 
73 
74b 
75B 
76A 
77A 
77 B 
78A 
78B 
79B 
80A 
81B 
Jub 1 9 2 3 H 
blok 
89A 
91A 

1.30 
0,45 

11,50 
6,75 

12.75 
2.— 

17.— 
0,90 
1,25 
1,65 
1,10 
3,— 
1.50 

16,75 
40 — 
55,— 

475,— 
5,25 
3.25 

94A 
141/52 
152 
153/57 
158/63 
164/67 
168/77 
178 
168/81 Ko 
Wilh in 
blok 
182/84 
185/94 
195 
196/97 
198/99 
200/05 
206/08 
209/10 
211/17 
234/38 
239/43 
244 
245 
246 
247 
248/52 
253/54 
255/56 
257 
258/60 
261 
262/64 
265/68 
269 
270 
271/74 
275/90 
291/92 
293/96 
297 
298/302 
303 
304/06 
307/10 
311/13 
314 
315/17 
318/21 

5,— 
28,— 
6,25 
4,25 
2,75 
1,55 
5,75 
2,75 

675,— 
1,80 

13,50 
7,25 
0,80 
0,80 
7,— 
4,25 
2,85 
0,55 

14,75 
17,50 

1,05 
1.80 
1.25 
1.45 

17,— 
2,25 
2,10 
0,40 
1.60 
0,40 
1.50 
4 25 
0.40 
0,65 
3,25 

28,— 
0,60 
2,85 
0,40 
4,— 
0,50 
1.35 
2.15 
1.55 
0,50 
3,— 
2,65 

322 
323/24 
325/28 
329 
330/32 
Luchtpotl 
1/3 
4/16 
17 
18/25 
4 1 / a 
45/52 
53/68 
69/88 

Suriname 
56 
57 
lOOB 
101B 
102C 
103B 
104 A 
105C 
106B 
107B 
108 A 
109B 
HOC 
104/IOcpl 
m blok 
111 
112 
113 
114 
127/29 
194 
195/96 
197/99 
200/01 
202/05 
206/09 
210a 
210b 
210c 
211 
212a 
212c 
213a 

0,50 
0,90 
1,45 
1.50 
1.90 

70,— 
16,75 
10,50 

150,— 
35,— 
21,50 
25,— 

355.— 

42,50 
35,— 

2,50 
3,50 

22,50 
15,75 
0,50 
1,05 
2,50 
9,— 

10,— 
40,— 
57,50 

475,— 
0,60 
0,85 
1.05 
1.10 
3,60 
6.25 

13,— 
24,— 
1,05 

23,— 
3,25 
0,20 
0,45 
0,80 
0,95 
0,30 
1,50 
0,50 

213c 
214/19 
239/43 
243 
244 
245/46 
247/48 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
256 
257/73 
274/75 
276/77 
278/79 
284 
285/93 
294 
295/96 
297/07 
308 
309/11 
312/15 
316 
317/20 
321/22 
323 
324 
325 
326/29 
330 
331/34 
335 
336/39 
340/44 
345/46 
347/48 
349/53 
354/60 
361/70 
371/75 
376/77 
378 
379/83 
384/85 
386/87 

5,25 
8,25 

55,— 
30,— 
0,30 
0,25 
2,25 
0,10 
0,15 
0,20 
1,40 
0,10 
0,15 
0,30 

16,— 
0,85 
2,45 
7,25 
0,15 
6.— 
3,— 
2,75 
4,25 

16,75 
27,25 
9,25 
0,50 
2,75 
4,— 
0,20 
0,50 
0,55 
2,85 
0,20 

22,75 
2,75 
3,75 
5,50 
1,25 
1,50 
5,50 
0,75 
8,50 
2,90 
0,75 
0,80 
3,— 
0,55 
0,70 

Catalogus Nederland & O G kleine edicie f1,50t idem grote editie f 3 . — HAWID 
klemstroken en Davo Albums leverbaar alsmede de supplementen Met deze adver
tentie vervallen alle vorige aanbiedingen Van de landen België, Luxemburg, Tstecho-
slov^akije en Israel vele series voorradig Zichtzendingen op aanvraag 
Op aanvraag gratis prijslijst BENELUX, Israel en Tsjechoslowaki|e 
Levering Zolang de voorraad strekt Bestellingen tot f25,— portokosten f0,50 
extra 

I N T E R P H I L A 
STERRENOORD 48, DEN HAAG Tel (070) 66 90 20 - Postgiro 47 53 38 

Israel Philatelie 
Onafhankelijkheidsdag 1963 3 w 
Luchtpost Vogels II 3 w 

Postfr./Gebr. m. tab. F.D.C. 
1,10 1,25 
0.85 1 , — 

J. P. ROS 
Rijnstraat 7. Amsterdam-Z., te l . 71.12.19, Postgiro 489485 

Hoofdagent ,,The Holy Land Philatelist" Ltd. 

EUROPA-ZEGELS 
Alle landen 1956 - 1962 

Compleet en afzonderlijk leverbaar 
Vraag de gratis prijslijst 

Borneofonds - Markt 6 - Oudenbosch 

Specia le aanb ied ing Z I C H T Z E N D I N G E N 

EGYPTE en S O E D A N 
Billijk geprijsd. 

BIJ uitname vanaf f 10,— wordt retourporto vergoed Uw aanvraag met referanties 
naar 

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

Jan Steenlaan 37 - Soestdijk - Tel 02955-4841 - Giro 385725 

VERZAMELT U ECONOMISCH?? 
W I J leveren alle nieuwe uitgiften van elk land, ook Motiefsgewijze, 

Ruimtev., Sport, Flora, Fauna, Europa, V .N . , Olymp. 1964, 100 jaar 

Rode Kruis. 

W I J hebben geleverd: 

Europa1961 m . T u r k i j e H I 14,50 

Europa 1962 U I U,25 

Indonesië 1962 Sport 24vî  1,85 

1962 Orchideeën 4 w 

1963 Anti-honger 0,25 

Brazilië 1963 Raket 1 w 0,46 

1962 Voetbal 1 v/ 0,33 

0,26 Gabon 1963 Vruchten 12 w 1,90 

J. W. EECKHOUT 
K. v. Gelrestraat 12 - HUISEN (GId.) Tel . 08304-731 



Nederland F.D. Cover» 
1927 Rode Kruis 30,— 
1928 Olympiade op vel 

spec afst geen F D 40,— 
idem op brief (vouw 
in brief) AO,— 

1934 Nr 26«opkr t , 
stempel letsgevlekt 50,— 

1937 Jamboree 
spec afst geen 
FD 15,— 

1938 Ret Jubileum afst 
Breda 35,— 

1941 Kind afst 11141 42,50 
1943 Eur P T T Ver 95,— 

Dag V d Postzegel 5,— 
1944 WinterhulpVolks

dienst 45,— 
1946 Nat Hulpactie 35,— 
1948 Zomer» 17,50 

Regeringsjubileum* 3,50 
Troonsbestijging* 3,50 
Kind* 10,— 

1949 Kind* 6,50 

Nederland off. F.D. 
Covers off. stempels 
1950 Zomer 85,— 

Kerkenbouw 50,— 
Universiteit 25,— 
Kind 22,50 

1951 Zomer 25,— 
ld op Philips krt 17,50 
Kind 22,50 

1952 V Riebeeck 8,50 
ld afst Culenborg 16,50 
Mijnwerker 8,50 
Zomer 8,50 
100 I Postiegel 3,25 
idem afst Itep 3,50 
Itep tentoonst 8,— 
idem met beide 
series 35,— 
Kind 6,— 

1953 Watersnood 1 , — 
Zomer 8,50 
Rode Kruis 4,— 
Kind 5,— 

1954 Zomer 5,50 
Bonifatius 3,— 
Luchtv fonds 2,50 

Kind 3,75 
Statuut 1,50 

1955 Zomer 2,75 
Bevrijding 1,75 
Kankerbestrijding 2,50 
Kind 2,95 

1956 Rembrandt (Zomer) 3,50 
Olympiade 2,25 
Europa 9,50 
Kind 1,85 

1957 Zomer 2,50 
de Ruijter 1,25 
Rode Kruis 2,— 
Europa 2,50 
Kind 1,85 

1958 Zomer 2,— 
Europa 0,60 
Kind 1,65 
Navo 1,50 

1959 Zomer 3,25 
Europa 1 , — 
K L M 0,60 
Kind 1,50 

1960 Vluchtelingen 1 , — 
Zomer 2,— 
Volksgez heid 0,60 
Europa 1,50 
Kind 1,60 

1961 Zomer 1.75 
Europa 0,90 
Kind 1,50 
Huwelijk 1 , — 

1962 Zomer 1,75 
Autom Telef 1 , — 
Lichtg zegels 1,50 
6 et polder 1 , — 
Europa 0,95 
Kind 1,35 

1963 4 et Hoogovens 0,75 
Anti Honger 0,75 
ld afst Wereldcam
pagne 2,50 
Zomer 1,50 
Postcongres 1 , — 

N e d . N w Guinea 
1957 Kinderzorg* 4,50 
1958 Rode Kruis* 3,— 
1959 Sterrengebergte 2,25 

ld afst Exp geen 
F D 10,— 

ld Gaisseau Film
exp geen F D 10,— 
Soc Zorg 3,75 

1960 4o et Kon Jul 7,50 
Vluchtelingen* 3,— 
Soc Zorg* 3,25 

1961 Nw Guinearaad* 1,75 
Soc Zorg* 2,25 

1962 Veihg Verkeer 1 , — 
Huwelijk* 1,25 
Pago Pago* 1,50 

Cura^aoNed. Antil len 
1943 Kon Familie 
1947 N 1 W 1 N 
1949deO|eda* 

ld (ongeïll ) 
1952 Zeemanswelvaren 
1953 Watersnood* 

Beekbergen* 
1954 Car Tour (Aruba)* 

Statuut* 
1955 Bloemen 

Kon Bezoek* 
Car Commissie 

1957 Baden Powel* 
Gezondh zorg 
Toerisme Eil * 
Voetbalkamp* 
Hotel Curasao* 

1958 Kind (vogels) 
Lands radio* 
Rode Kruis* 

1959 Hotel Aruba* 
Waterdistillatie 
Statuut (vlaggen) 
Snipvlucht* 

1960 Mrg Niewindt 
Dag Arbeid* 
Kankerbestrijding* 

1961 Km* 
Fort Oranje* 

1962 Cultuursene 
Cultuurbtok* 
Schaaktoernooi* 

1963 Anti Honger* 

8,50 
2,— 
6,— 
5,50 

25,— 
3,75 
2,50 
3,75 
3,— 

20,— 
6,— 
3,75 
2,45 
2,50 
5,50 
6,75 
1,65 
3,75 
1,50 
4,50 
1.25 
1.25 
2.— 
3.— 
2,— 
1 , — 
3,50 
2,75 
1,25 
2.— 
3,25 
2,25 
1,25 

Luchtpost 
1943 Krijgsgevangenen 47.50 
1944 Rode Kruis Juhana 22,50 

Suriname 
1938 Emancipatie* 
1940 Inh Volkstypen 
1941 Spitfirefonds* 
1942 Rode Kruis plus 1w 

Itp cpl * 
1943 Kon Familie 

1 9 4 9 U P U * 
1953 Stormramp* 

Inheemse Voorst * 
Stadion* 

1954 Inheemse Voorst i l * 
Kind* 

1955 Inh Voorst Blok* 
1956 Car Commissie* 
1959 Stattu (bloem)* 
1960 Inh Kunst* 

Zanderij Vliegveld* 
Vluchtelingen 
Statuut (Wapen) 
Olympiade* 

1961 Vruchten 
Gebouwen (2 cov )* 
Jamborette* 

1962 Hammarskjold* 
Huwelijk* 
Rode Kruis* 
Malanajaar* 
Torrarica Hotels* 
Diakanie* 
Dierenbescherming 

1963 Anti Honger 

Luchtpost 
1946 Rode Kruis* 
1961 Ruimtevaart* 

25.— 
30.— 
32.50 

50.— 
11,50 
1 1 . — 
11.75 

4,50 
28,50 
22,50 
18,50 
32,50 

3,25 
2,25 
3,50 
6,— 
2,25 
1.75 
6.75 
1.25 
7.50 
3,75 
1,45 
1,25 
3,75 
1 , — 
1 , — 
1 , — 

• 1,70 
1,25 

8,50 
8,75 

De met een x gemerkte 
covers zijn geïllustreerd De 
overigen zijn op gewone 
ten of brieven 

Indonesië postfris 
1949 U P U 

Vlag groot 
Vlag klem 
Tempels 

1951 Az Spelen 
Sport Djak 
U N O 

kaar

0,65 
0,25 
0,65 

27,50 
0,75 
0,75 
6,50 

1953 Watersnood 
1954Merapi 

Kind 
1955 Afro As Conf, 

Nat Jamboree 
10) P T T 
Alg Verkiezing 
Dodenherd 

1956Blindenhulp 
Rode Kruis 

1957 Invaliden 
Coöperatie 
Telegraaf 

1958 Luchtvaart 
Wezen 
Badminton 1 
Geof Jaar 
Java toer 
Mensenrecht 

1959 Dierenbesch 
Jamboree 
Wet 1945 
Colomboconf 

1960Jeugdsport 
Vluchtelingen 
Inh Producten 
Malaria 1 
3e Soc Dag 

1961 Watersnood 
Herbebouwing 
Toerisme plus 
blokken 
Badminton 2 
16e Onafh dag 
Vnjheidshelden 1 
Volkstelling 
4e Soc dag 

1962 Ramaynal Ballet 
Moskee 
Malaria 2 
Gedenknaald 
Atoomonderzoek 
4e Az Spelen 
cpl 
Vnjheids
helden 2 
Orchideeën 

1 9 6 3 P A T A Conf 
Inan Barat 
Ant i Honger 
Vissen 

0,15 
5,50 
0,80 
1.75 
0.85 
2,50 
2,25 
3,50 
1.25 
1 . — 
0.75 
1.25 
2.50 
0.65 
0.85 
0,40 
0.85 
0.35 
0,60 
0,65 
0,50 
0,35 
0,40 
0,40 
0,35 
0,80 
0,65 
0,45 
0,30 
0,10 

3,25 
0,40 
0,40 
1.25 
0,10 
0,60 
0,75 
0,40 
0,50 
0,60 
0,40 

3,25 

1 , — 
0,30 
0,30 
0,30 
0,25 
0,20 

ZEER BELANGRIJK' Gezien de beperkte voorraad van diverse soorten zegels en F D Co
vers verzoeken wij U voldoende reservenummers op te geven' Wie het eerst komt, het 
eerst maalt dus stuur t i jdig Uw orders in Bestellingen onder VIJF gulden worden NIET 
aangenomen Alle zendingen boven 25 gulden zi|n franco aangetekend huis binnen Neder
land Zendingen onder 25 gulden worden verhoogd met 50 cent porto en administratie
kosten Bestellingen boven 100 gulden genieten bij betaling binnen 14 dagen na ontvangst 
5 % korting Aan ons onbekende bestellers wordt uitsl geleverd bij vooruitbetaling 
Bestellingen van niet in Nederland woonachtige personen geschieden uitsluitend bi) 
vooruitbetaling van het totale bedrag plus de verzend en assurantiekosten 
WIJ KOPEN ALLE SOORTEN F D COVERS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN TEGEN REDELIJKE PRIJZEN WELKE NIET IN DEZE LIJSTEN ZIJN OPGE
NOMEN MITS IN PRIMA STAAT' SPECIAAL OUDERE SOORTEN ZIJN BIJZONDER 
GEVRAAGD 
Van Israel hebben wi] de meest uitgebreide sortering in voorraad Vraagt ook nadere in
lichtingen betreffende die soorten welke niet in deze advertentie vermeld staan 

POSTZEGELHANDEL 
HARTOG OKKER 

Frobelstraat 5 III (geslotefi huis) 
Amsterdam West3, Tel. 190023 

Tuinstad Osdorp (te bereiken met bus 19, tram 17 halte Hoekenes of 
Osdorperplein) 

Bankiers: Arnold Gilissen's Bank N.V. Amsterdam Postgiro 193156 

Wij brengen mooie collecties mede 
naar de tentoonstelling in Concordia 

van 1020 mei a.s. te Breda. 
Bezoekt eens onze stand 

POSTZEGELHANDEL 

T I N E DE BUHR 
N Z Voorburgwal 347, AMSTERDAM Tel 23 33 24 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Onze juniveihng vindt plaats op zaterdag 8 juni a.s., t.o.v. deur
waarder P. A. Walter, in gebouv/ „Patrimonium", L. Breestraat, 
Dordrecht. 
Aanvang half twee, bezichtiging van 101 uur. Catalogus gratis. Voor 
volgende veilingen kan weer ingezonden worden. 
Dordtse Postzegelveiling, Schiestraat 36, Dordrecht, tel. 20733 

VER. NATIES 

Yvert nrs 1/11 f13,75, (binnenkort uit omloop) nr 12 f 2 , — , 13/14 f 7 , — 15/16 
f6,75,17/18 f 7,50,19/20 f 2,75, 21/22 f 3 , — , 23/24 f4,25 25/26f 5,90, 27/28 f37,50 
29/30 f3,25 31/32 f4,25 33/34 f 4,75 35/37 f 6,50, 38/39 f 2,75, 40/41 f2,75, 42/43 
f2,90, 44/45 f 1,90 46/47 f 1,20. 48/49 f 1,30. 50/51 f 1,20, 52/53 f 1,20 en verder alle 
volgende nummers Europa 1960 compl f62,—,1961 f20,—,1962 f 16,— Ant i 
Malanaca 1001 en 5 bloes, nog enkele stellen f 195,— 

„ H E F I R O " G J F Heetman, Aelbrechtskade 133, Rotterdam 6 Tel 33960 

STEUN N U 
HET WERK VAN 

HET RODE KRUIS 

Speciale aanbieding Z ICHTZENDINGEN 
ZUIDAMERIKA 

Billijk geprijsd 
BIJ uitname vanaf f 10,— wordt retourporto vergoed Uw aanvraag met referentie» 
naar 

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

Jan Steenlaan 37  Soestdijk  Tel 029554841 ■ Giro 385725 



K L E I N E A N N O N C E S 
in overleg met de Raad van Beheer, is de mm-prijs van 40 et 
voor kleine annonces met ingang van 1 maart '62 verhoogd tot 
60 et per mm. Deze nieuwe prijs is aangepast aan de huidige 
oplage van het maandblad, die op het ogenblik ruim 21 000 
exemplaren bedraagt 
Deze rubriek blijft uitsluitend bestemd voor leden van de 
Nederlandse Postzegel Verenigingen 
Betaling na toezending factuur. 
Opgave aan: Boom-Ruygrok N V , Ged. Oude Gracht 138, 
Haarlem, onder vermelding van postzegelvereniging en lidmaat-
schapsnummer 
Laatste datum van inzending de 28e van iedere maand. 

KLEINE ANNONCES 

A A N G E B O D E N 

Holland Album. Met verzameling 
Nederland en overzee meest post-
fris. Bij tot 1962. Cataloguswaarde 
ƒ 9,50 voor ƒ 4,50. C. G Dongel-
mans, Brededijk 36, Oudewater. 
100 versch. Columbia (NF 15.—) 
ƒ3,75, 200 Idem (NF 38.—) ƒ9,50; 
300 Idem (NF 85.—) ƒ 21,25; 400 
Idem (NF 150.—) ƒ 37,50. By elke 
100 zegels 5 ruilzegels gratis Toe
zending na ontvangst remise, post
rekening 980509. C. Smit, Harder
wijk. 
Big Mail met honderden aanbie
dingen en buitenlandse postzegel-
clubadressen ƒ 1,—. C. J. H. ter 
Riet, Getfertsmgel 112, Enschede. 
Giro 866831 

Wegens likwidatie, te koop aange
boden pr collectie Armee brieven 
van 1793 t/m 1814 met omschrijving. 
37 st. in mst. boek Prijs ƒ 250,—, 
(koopje!). A L. de Waal, Meiland 
55, R'dam-24. Tel. (010) 193821 
RUILEN. Welke landen spaart u 
niet? Hoeveel zegels heeft u niet, 
waar u niets mee doet? Wij kopen 
en ruilen. Vraagt vrijblijvend onze 
prijslijst C A. de Wolf, Neerstr. 
2, Oud-Gastel. 

Te koop: 15 Pool- en openings-
vluchten; 40 FDC United Nations; 
57 FDC Amerika (Artmaster). Ver
zameling Ver. Europa en zeer veel 
FDC vele malen ongebruikt, tegen 
elk aannemelijk bod. H. C. A. v. 
Rijswijk, Rademakerstr. 26, Soes-
terberg. 

'/i KILO BUITENLANDSE ZE
GELS. Wél afgeweekt maar onge
sorteerd! Enorm veel landen, alles 
door elkaar! ± 12.500 exempt. 
(twaalf en een half duizend). Al
les wordt voor de hand afgewogen. 
Zolang de voorraad strekt en al
leen bij vooruitbetaling óf rem-
bourszending. SI. ƒ 37,50 franco. 
Enkele 1/1 kilopakketten zijn be
schikbaar voor ƒ 75,— franco 
(± 25 000 ex) . H. Fiorani, Beatrix-
laan 9, De Kaag. Postgiro 41511 
t.n.v. I J. Mark 

Goede beginverzameling Grieken
land: 470 zegels w.o compl. series 
met hoge wrd., overw. geb. 550 
frank. Yvert '63 voor ƒ 110,—. Joh 
Maan, Parkweg 47, Schiedam 
INTERNATIONALE POSTZEGEL 
RONDZENDCENTRALE. Inl. A. 
Wegman, Eerste Sweelinckstraat 
13-11. S.v p. brieven aan postbus 
1403, Amsterdam-C. 

G E V R A A G D 

Te koop gevraagd speciale vluch
ten, (vliegbrieven), zend brief
kaart. W. J Lenting, v d. Wate
ringelaan 154, Voorburg Tel. 725793 
Alle soorten bundels, massa- en ki-
logoed gevr. tegen hoge prijzen. 
A V. d. Heijden, Hengelolaan 1196, 
De 1 Haag Tel 67 08 75. 

D I V E R S E N 

SCOOTER. Merk: I.S.O. (model 
Lambretta). Bouwjaar: mei 1960, 
2-kleurig Kilometerstand: circa 
32 000. Verbr. 1 op 25. Belast, ƒ 25,— 
p. j . . buddy-seat, res. wiel, baga
gerek. Nieuww.: circa f 1650,—. 
Heden verkoopwaarde ƒ 875,—. Wij 
wensen deze scooter te ruilen te
gen postzegels of FDC, bij voor
keur ongebr. Ned. en Overzee, 
doch elk land is welkom. Gaarne 
opgave van de verzameling. J. W. 
Eeckhout, K v. Gelrestraat 12, 
Huissen (Gld ). Tel. (08304) 731. 
Welke postzegelhandel of veiling
houder wil tegen geringe beloning 
gebruik maken van de diensten — 
met of zonder dienstverband — 
van een betrouwbare en zeer kapi
taalkrachtige, erkend postzegelex-
pert (Nederl + België) (liefst om
geving Rotterdam-Breda). Leeftijd 
45 1 Ervaren inkoper, verkoper, 
veilingdeskundige met winkeler-
varing. Brieven onder no. 102 v. d. 
blad 

2e goedkope aanbieding 
CURASAO 

1e aanbieding m Maandblad van maar-t. Bi| aankoop boven 10 gld 1 0 % korting. 

No 
153/57» 
153/57 
158/63 
164/67* 
168/77* 
178* 
178 
179/81* 
179* 
179 
180* 
180 
168 
171 
173* 
175 
176 
177 
182/184* 
185/95* 
185/91* 
190* 

Prijs 
4,— 
2.75 
2,50 
1,40 
5,40 
2.75 
0,95 

170,— 
19,— 
5,25 

58,— 
75,— 
0,80 
0,80 
0,70 
1,60 
0,30 
0.15 
1,20 

22,— 
3,20 
0,65 

195* 
185 
186 
187 
189 
193 
194 
195 
196/97* 
196/97 
198/99* 
200/05* 
209/10* 
210 
212/15 
218/26 
227 
228/30 
232* 
233* 
234/38 
239/43 
238 

8,— 
0,45 
0,80 
0,40 
0,60 
0,50 
0,30 
1,70 
0,75 
1,20 
0,80 
7,— 
2,50 
0,95 
0,25 
1,60 
1,10 
1,10 

22,— 
45.— 
16,50 
19,50 
3,20 

240 
242 
244* 
244* met 
sterk ver
schoven op-
d r u k l ' / . j u 
denzonder 
streep over 
de waarde 
slechts 50 ex 
bekend 
Een blok 

4,— 
3,90 
1,20 

-

60,— 

van 4 240,— 
244a* 
245* 
245 
246* 
246 
247* 
247 
253/54* 
255/56* 

1,50 
1,65 
0,60 
1.15 
1.60 
1 40 
1,60 
2,25 
2,— 

257* 
258/60* 
261* 
262/64* 
265/68* 
269* 
270* 
271/74* 
275/90* 
278,280/83 
287 
288 
289 
290* 
293/96 
297* 
298/302* 
303* 
304/06* 
307/10* 
311/13* 
Vervolg in 
volgend Nr 

0,45 
1,50 
0,45 
1,60 
4,50 
0,45 
0,60 
3,20 

33,— 
0,70 
0,75 
1,20 
2,— 

12,50 
2,60 
0,45 
4,20 
0,55 
1,50 
2,40 
1,70 

NIEUW GUINEA 
Ie uitgaaf postfris 

OPDRUKKEN UNTEA 

Seriel ,5,10,17,25,30en40ct 3,50 
Idem met 1 gulden 6,50 
Dezelfde serie met 5 gld 15,— 
Complete serie van 11 stuks met 
de2ct en de2gulden 24,— 
De 8 nieuv^e v/aarden 8 stuks met 
de zeldzame 80 et 16,50 
De 7 nieuwe waarden onder de 
80 et 6,50 

Losse waarden verkrijgbaar 
1 et 2 et 5 et 1 0 « 17 et 

Prijs fO,25 f 4 ,— f0,20 f0,30 f^.— 
25 et 30 et 40 et 1 gld 

Prijs f 0,75 f 0,90 /■1,20 f 3 ,— 
2 gld. 

Prijs f6,50 
5 gld 
f9,50 

Gestempelde serie 1e uitgaaf compleet 19 waarden f iS,— 
2e uitgaaf, complete serie 19 waarden postfris f 20,— 
Alle aankopen boven 10 gld 10% l<orting. Alle nog lopende bestel
lingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. 

Hendriic v. d. Loo's Postzegelhandel 
Philatehstisch Bureau;Juliana vanStolberglaan192. Den Haag, Tel. 070850190 Giro 
24392. Bank R Mees & Zoenen Ned Handel Mij , Herengracht, Den Haag Bezoek 
aan huis liefst na telefonische afspraak Te bereiken van Holl Spoor li|n 17; van Staats
spoor li|n 6 en 17 halte hoek Jul v Stolberglaan en laan van N.O Indie 

P O S T Z E G E L H A N D E L „DE VELUWE" 

J V d Berge 

N i e u w s t r a a t 66  A p e l d o o r n  Tel. 20919 

Zojuist aangekocht een collectie Saarland vanaf 1947 compi 
ongebr Manco's Yvert 63 Zichtzendingen van Oud Frankrijk 
met vele betere zegels, N O G , U S A . Frankrijkongebr., 
Monaco, Eng Kol , Scandinavië. Italië. OudDuitse St 

* = ongestempeld. (No 's eat Yvert) Alle aanb vrijblijvend. 
Duitsland (Bizone) Duitsland (Berlijn S.) 
41/68* 1 1 0 ,  5 , , , . , . 
76/8* 22,50 17' ; ° ' 
79/81* 17,50 " " , 

**̂  ' • ^ " 66/7* 10,— 

Frankr i jk België 
216» 25,— 160* 11 .— 
321* 70,— 356/62 27.50 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen gebruikt en 
ongebruikt. 

Ned & O.G 
SanMarino. 

Postzescihand«! . J . C. R E N Z E N " 
Bergselaan 225 b, Rotterdam Tel. 48886. Giro 481779. 

Speciale aanbieding ZICHTZENDINGEN 

SCANDINAVIË 
Billijk geprijsd. 

Bij uitname vanaf f l O , — wordt retourporto vergoed. Uw aanvraag met referenties 
naar 

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

Jan Steenlaan 37  Soescdijk  Tel. 029554841  Giro 385725 

SPECIAALOPHCTGEBIEP 
VAN DE RUIMTEVAART 

VOOR POSTZEGELS 

TASMA//STRAAT i 3 
DEN HAAG 



De Zwitserse 

Pro Potria-zegels 

1963 

Vraag uw handelaar 

Wertzeichenverkaufsstelle PTT Bern/Schweiz 



Inzendingen dagelijks. 

Op belangrijke objecten 
wordt gaarne voorschot 
verleend. 

AMSTERDAM-C 
Rolcin 58 

Taxaties: 

Franco, voor zover binnen een 
jaar tot verkoop In onze 
veilingen wordt overgegaan. 

Telefoon: 
230261 - 242380 

REGELMATIG GROTE 
INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

NEDERLAND & O.R 
Nederland 
1/3» 
1/3° Sup! 
6' 
6° Sup! 
7 II E» 
8 IA» 
11 I I * 
91° 
911° 
101» 
1011° 
11° 
25* 
25° 
31 af ' 
«1° 
42 • 
44° 
36a» 
39a» 
37c» 
3«c» 
68» 
90/98» 
100° 
102f» 
123E» 
1261» 
132/33» 
136/38° 
177/98» 
212/19» 
212/19° 
347/49° 
L.p. 6/8» 
L.p. 12/13» 
Tel. 6 ' 
Tel. 8* 

72,— 
100,— 

32,— 
40,— 
38,— 
75,— 

380,— 
9,40 

10,50 
5.75 
8,50 

30,— 
22,50 
1 1 , — 
7,50 

10,— 
15,— 
10,— 
17,— 
40,— 
24,— 
40,— 
13,50 
35,— 
12,50 
35,— 
10,— 
15,— 
22,50 
42,— 
50,— 
45,— 
20,— 
20,50 
17,50 
65,— 
24,— 
40,— 

N e d . IndiC 
1» 110,— 
1» 28,— 
16» 1 4 , -
16A° 16,— 
168° 16,— 
24» 4,80 
27» 6,80 
30° 14,50 
60A» 20,— 
61» 28,— 
81f/96fzond. 
93f» 37,50 
99/128» 21,75 
141A» 38,— 
142/48» 11,50 
145a» 7,— 
149/59» 70,— 
165» 15,— 
211/15* 10,80 
261» 10,— 
262° 16,— 
265° 5,— 
286» 16,— 
361» 22,— 
L.p. 1/5» 9,20 
L.p. 13» 1 1 , — 
L.p. 14/16» 26,— 

Curafao 
4 ' 28,— 
5° 20,— 
8» 13,— 
9 A x * 30,— 
42» 19,50 
74b» 14,— 
89/99» 26,— 
89/99° 22 — 
104/20» 115,— 

» = ongebruikt, ° = « b r u i k t . Uitsluit 
Cat. 

POSTZEGELHANDI 
Uniabuurt 14 - Leeuwarden - Postbus 21 

(b.f.f. 

Curacao 
136/37» 
141/49» 
141/52° 
239/43» 
248/52° 
Lp. 4/16» 
Lp. 4/16° 
Lp. 26/40° 
Lp.40» 
Lp. 41/44» 
Lp. 45/52» 
Lp. 45/52° 
Lp. 53/68» 
Lp. 69/81» 
Port 7° 

„ 1011» 
„ 2 fb» 
„ 1 fc* 

Suriname 
9* 
10a° 
11» 
15» 
32f* 
32f° 
39» 
87/94» 
127/29» 
127/29° 
130/36* 
137/40* 
177/78* 
197/99° 
202/05* 
210/13* 
242/43* 
249/73* 

13,60 
15,— 
18,50 
18,— 
20,— 
16,— 
15,60 
49,50 
30,— 
37,50 
22,50 
24,— 
25.50 
7,50 

72,— 
40,— 
60,— 
16,— 

16,— 
12,— 
16,— 
45,— 
16,— 
16,— 
1 4 , -
11 ,— 
3,20 
3,75 
6,40 

10,— 
15,— 
24,— 
20,— 

2,— 
40,— 
20,— 

Bnd prima kwaliteit. 
1963 

EL M. D. 1 
14- Giro 914924-Te 
20433) 

• 
Suriname 
280/83» 13,— 
285/94» 1 1 , — 
297/07» 3,— 
308' 22,50 
309/11» 32,— 
312/15* 9,60 
312/15° 12,— 
317/20* 3,10 
317/20° 4,— 
321/22» 4,— 
321/22° 4,80 
336/39» 4,20 
340/44* 5,60 
345/46» 1.40 
349/53» 6,60 
361/70» 8,90 
Lp. 1/7» 7 , -
Lp.1/7° 6,— 
Lp. 8° 18,— 
Lp. 12° 28.— 
Lp. 15/16» 10.— 
Lp. 19* 72,— 
Lp. 23* 4,30 
Lp. 23b» 5,20 
Lp. 23c* 20,— 
Lp. 25» 12,50 
Lp. 2«(* 32.— 
Port 7 1 * 12,— 

.. 6 fb* 40.— 

.. 8 (b° 24,— 

.. 9 fc* 8.— 
9 fc» 8 

.. 17 32 ' 11.95 
,. 33 35* ä,äO 
.. 33/35° 2,iS 
„ 47/57* 8.75 

No's volgens Spec. 

POSTMA 
efoon (05100) 27028 

INKOOP VAN POSTZEGELS 

HOBBY-HOUSE 
VERKOOP VAN POSTZEGELS 

GRAVENSTRAAT 26 
Telefoon 236472 - AMSTERDAM-C. - Giro 106312 

NIEUW-GUINEA 
UNTEA 

Ie druk compleet 19 w. postfris... f 26,50 

dito alleen 1e 11 waarden compleet postfris.. .ƒ9,75 

NIEUW-GUINEA 
UNTEA 

2e druk compleet 19 w. postfris.. . f 17,95 

CURASAO 
1943 LP 41/44 Krijgsgevangenen, cpl. postfris... f 29,50 

cuRAq:AO 
19a LP 45/52 Rode Kruis op FDC cpl... . f 32.50 


