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Uitgeverij 

, ,FAVORIET" 
Kleverlaan 97 - BLOEMENDAAL 
Tel 02500-56154 - Giro 553801 

„FAVORIET" 
POSTSTUKKENALBUM 

met ZWARTE inlegvelletjes 

PLASTIC BAND, schroeven binnen f 17,50 
GEWATTEERDE PLASTIC BAND, idem f 20,— 
KUNSTLEDEREN BAND (zwarte of w i t te inhoud) f 16,— 
KUNSTLEDEREN GEWATTEERDE BAND f 25,— 

Alle POSTSTUKKEN ALBUMS worden geleverd in een album
hoes en zijn verkrijgbaar met zwarte of met wi t te inleg-
velletjes. 
Voor deze albums zijn i modellen bladen verkrijgbaar: 

A Nederlandse FDC 

B kwarto-formaat 

C lang, smal (Antillen) 

D onverdeeld blad 

'^^ WiJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — PAKKETTEN — MENGSELS 

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

• POSTZEGELS I N SERIES. Lage en middelbare waar
den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

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

• PAKKETTEN. Zorgvuldig samengesteld met onbescha
digde zegels. 

• GROTE VOORRADEN 
en RESTANTVOORRADEN van alle soorten. 

• MENGSELS (KILOGOED) op papier. 
• VOOR O N Z E KLEIN H A N DEL wensen wij eveneens 

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

Zend ons a.u.b. uw aonbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeurige aandocht zal hebben. lO-

VRIJ OP AANVRAAG. Onze nieuwe inicoop-prijslijst. 
T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R ZEGELS V A N 
DE V E R E N I G D E S T A T E N EN C A N A D A 

Verkoop aan Ameril^a's grootste en best bekende importeur: 

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

BEGIN SEPTEMBER 1963 VERSCHIJNT 

DE YVERT & TELLIER 
CATALOGUS 1964 
De vraagbaak voor de filatelistische wereld 

Band I Frankrijk en de Franse Unie 474 pages f 4.15 
Band II Europa (zonder Frankrijk) 704 pages f 16.10 
Band III Overzee 1024 pages f20.75 

Prijs complete catalogus in 3 delen 
plus porto 

f41.— 

DEZE CATALOGUSSEN ZIJN BIJ ALLE POSTZEGELHAN
DELAREN VERKRIJGBAAR. 
DE MEESTE HANDELAREN ZULLEN U VOOR UW OUDE 
CAT..1963 BIJ AANKOOP V A N EEN CAT. 1964 EEN INTE
RESSANTE PRIJS AANBIEDEN. 

Catalogue YVERT & TELLIER 



HONDERD ISRAEL!! 
Zojuist ontvingen wij enkele fantastisch mooie ISRAËL-collecties van 100 verschillende zegels, zeer veel bijzondere 
uitgi f ten! Driekwart bestaat uit grootformaat plaatjeszegels, bloemen, dieren enz., enz.! Di t is werkel i jk iets GEWEL
DIGS! Slechts 100 verzamelaars kunnen van dit "aanbod profiteren. Zolang de voorraad strekt, slechts f V / 9 5 
Idem, 50 verschillende Israël, eveneens bijzonder mooi, slechts f 3 / 5 0 P®'' collectie! 

B A N K P O S T ISRAËL, gemengd met Gouvernements
stroken waarop mooie zegels! Groot aantal met zéér veel 
avontuur ! Per 50 gram slechts f9 ,95. 
U.S.A.-Bankpost, onafgeweekt en ongesorteerd! Allemaal 
grootformaat herinneringszegels der laatste maanden! Een 
ongelooflijk mooi sortiment voor weinig geld. (Uitsluitend bij
zondere zegels.) Alles wordt voor de hand afgewogen. Vele 
vondsten! Per 50 gram, slechts f 6,95. 
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D E N E M A R K E N - B A N K P O S T . Allemaal grootformaat bijzondere zegels! Gaan weg voor slechts f4 ,50 per 50 gram! 
100 DIEREN.voge ls , vissen enz. Wat mooi ! Slechts f 4,75. 100 A R G E N T I N I Ë , prachtpakket! ƒ 2,50. 100 B R A Z I L I Ë , 
pak maar mee voor f3,25. 200 B U L G A R I J E , wat 'n pracht! Veel grootformaat, 'n koopje! f5 ,95. 300 B U L G A R I J E , 
allemaal verschillend! Schitterend geheel voor f9 ,95. 200 C R O A T I Ë , nagenoeg 'n land compleet! Bijna allemaal com
plete series, slechts 5 verzamelaars kunnen hiervan prof i teren! Gaan weg voor f 29 ,75 ! 100 E N G E L S E K O L . E N 
G E B I E D E N , prachtig! Slechts f 1,50. 300 I D E M , buitengewoon mooi pakket f6,25. 400 G R O O T F O R M A A T Z E G E L S 
ENGELSE K O L . E N G E B I E D E N ! Wat een kleurenpracht en enorm hoge cataloguswaarde! Vele hoge waarden en 
veel ultramodern goed (Grootformaat!) slechts f 19,95. 100 G R I E K E N L A N D , ook al weer bijna allemaal grootformaat
zegels! Een lust voor het oog. Slechts f 5,45.100 J A P A N , mooi pakket, f 2,95.100 U .S .A . , grootformaat! Zeer moderne 
gedenkzegels! Slechts ƒ 5,95! 
Zolang de voorraad strekt verkopen wij 100 VERSCHILLENDE RUIMTEVAARTZEGELS in luxekwali teit , inclusief 

de zo schaarse Roemeense „ t r i p t i eken " , voor slechts . - f 1 8 / 9 5 f i ^nco! Idem 50 verschillende Ruimtevaart, 
eveneens bijzonder mooi, en met vele zéér schaarse exemplaren voor slechts f 0 / 9 5 franco! 

AVO NT U U Rll 

/, 
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kilo IERLAND! Zeldzaam m o o i . . . . Zeer veel groot
formaat herinneringszegels, kleine voorraad. Slechts f 12,50 
kilo ENGELAND, enorm aantal, met grootformaat 
herinneringszegels! f 12,50 
kilo FRANKRIJK (onafgeweekt) met vele 
herinneringszegels f 12,50 
kilo HONGARIJE, poststroken! Mooi ! f 12,50 
kilo Modern INDIA, juist ontvangen! Ongesorteerd 
en onafgeweekt! f 12,50 
kilo Modern NOORWEGEN, onafgeweekt, 
véél gedenkzegels! f 12,50 
kilo POLEN! Zeldzaam mooi, bijna allemaal bijzon
dere grootformaatzegels, veel hoge waarden! f 18,95 
kilo SPANJE, modern goed, voor de hand afgewogen f 12,50 
kilo TSJECHOSLOWAKIJE (postverzegeld) f 18,95 
kilo U.S.A. met veel grootformaat gedenkzegels f 12,50 
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! Zeer modern goed. Naar schat
t ing 2500 (twee-en-een-half-duizend!) exemplaren per pakket. 
Slechts voor 50 gegadigden hebben wij 1 pakket beschikbaar. 
Ze gaan de deur uit voor f 12,50 en 70 ets porto. 
Missie-kilopakketten Nederland, ± 5000 onafgeweekte en onge
sorteerde zegels; zolang de voorraad strekt. S L E C H T S 
Porto extra: rembours f 1,10; vooruitbetaling f 0,85. f 9,95 
H E T E I N D E IS I N Z I C H T ! Nog een enkel baaltje en dan 
is het weer voorbi j . 
/ , K I L O B U I T E N L A N D S E ZEGELS, wel afgeweekt, maar 
ongesorteerd! Enorm veel landen, alles door elkaar!!! ± 12.500 
exemplaren (twaalf-en-een-half-duizend)! Alles word t voor de 
hand afgewogen. 

Zolang de voorraad strekt en alleen bij vooruitbetaling of rem-
bourszending, slechts f37,50 franco. 
Enkele 1/1-kilopakketten zijn beschikbaar voor f 75,—. Franco! 
( ± 25.000 ex.). 

D U I Z E N D ! ! 
1000 verschillende BELGIË, di t is wer

kelijk iets geweldigs! Bijna een 
land compleet en toch maar voor 
slechts f 78,— 

1000 verschillende CHINA, iets enorms! 
Gaan weg voor slechts f 19,95 

1000 verschillende ENGELSE KOLO
NIËN EN GEBIEDEN, zolang de 
voorraad het toelaat, voor slechts 

f 2 5 , -
1000 verschillende DUITSLAND, zeld

zaam mooi. 'n Koopje voor maar 
f 23,75 

1000 verschillende HONGARIJE, ruim 
de helft aan grootformaat plaatjes
zegels, sport, bloemen, dieren enz. 
Slechts ƒ 58,— 

1000 verschillende Tsjecho-Slowakije, 
iets aparts, bijna wéér een land 
compleet! Veel, héél veel groot
formaatzegels! Slechts f 68,— 

HEEFT U 'N POSTZEGELMANIE ? DAN 

M A M M O E T P A R T IJ E N ! ! 
Voor zéér weinig geld kochten wi j wederom een gehele handelaarsvoorraad 
en vinden het leuk daarmede een enorme stunt uit te hale'n! Wi j verdeelden 
alles over een aantal dozen, welke de deur uitgaan voor een fragment der 
werkel i jke waarde. Elke partij bestaat uit minstens 400 t o t 500 waardevolle 
zegels. Bijna allemaal grootformaat. Sportseries, bloemenseries. Olympiade, 
Auto's op postzegels, dieren, luchtpost, vissen, muziekzegels, EUROPA
MOTIEF, vruchten op postzegels, veel postfris, etc. etc. Bijna alle zegels zijn 
verschillend, slechts een enkel zegel komt well icht tweemaal voor. Ook 
deze keer hebben wi j geprobeerd om de Yvert-waarde van enkele partijen 
te berekenen. Niet te doen! Enorm en enorm hoog! Wat u betalen moet? 

Welnu, ze gaan weg voor de weggeefprijs van slechts 

f 1 1 , 9 5 franco per mammoetparti j . 

Elke doos zit BOORDEVOL A V O N T U U R ! 

MET SPOED NAAR FIORANI! 

Postxegel-engroshandei 

H. FIORANI 
A F H A A L A D R E S S E N ; 

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

Wij nemen ook bundel

voor Amsterdam en omstreken: Pekelharingstraat 13, Amsterdam-O. 
Tel. 59428. 
Voor Den Haag en omstreken: Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 362348. 
(alléén bij vooruitbetaling of rembourszending) Beatrixlaan 9, De Kaag 
(Post Abbenes). Tel. (02534) 397. Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. 

en massawaar in betaling! Vraagt onze inkoopli jst. 



POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
BRINKLAAN 55C — BUSSUM 
TELEFOON 16288, GIRO 451627 

ZICHTZENDINGEN 

I v a n n a g e n o e g a l le g e w . l anden . 
BILLIJKE PRIJZEN. 
Collecties en partijen te l<oop gevraagd. 

Momenteel zeer mooie zichtboekjes Ned. 
O.G. — Duitsland enz. - Scandinavië — 
Eng. kol. — Zd. Am. Staten enz., enz. 

ZICHTZENDINGEN 
Nederland en O.G. - Europazegels 

liggen mef prachtig materiaal, gebruikt en ongebruikt 
(de laatste zonder plakker!) voor u gereed. 

Elk zegel apart geprijsd. 

Gaarne bericht beginnend of gevorderd verzamelaar. 

Vraagt deze mooie boekjes, met opgave van referenties, aan bij 

H. F I G G E Jr. - E I N D H O V E N 
KLEINE BERG 34B - TELEFOON 22120 

De nieuwe 
M I C H E L - D U I T S L A N D 
C A T A L O G U S - 1 9 6 4 

Evenals ieder jaar gegrondvest op 
degeli jk marktonderzoek, volkomen 
nieuw bewerkt , met vele nieuwe, ge
deeltel i jk belangrijk gestegen prl js-
noteringen op neutrale basis. 

Prijs f5A5 

Verschi jnt d i t j aar reeds begin jul i '63. 

In zijn ui tvoerige en voortref fe l i jke overzichtel i jkheid is 
en bl i j f t hij de toonaangevende catalogus voor de serieuze 
Duitsland-verzamelaar. 

In de M I C H E L E U R O P A C A T . '64 die begin september 
'63 verschijnt, IS H E T D U I T S L A N D D E E L N I E T 
M E E R O P G E N O M E N . Bestelt U daarom de Duitsland 
catalogus nog heden 

BIJ UW HANDELAAR 

INHOUD 
van dit nummer 

Pag. 
Een eeuw Rode Kruis 263 
De eerste twee portzegels van Nederland . . . . 264 
Nieuw licht op onze oudste portzegels 266 
Het Internationale Rode Kruis 268 
Ingezonden 269 
De eerste Wereldjamboree-zegels ter wereld . . 270 
Nobelprijswinnaars op postzegels 272 
De Philatelie en de „Deviezen" 273 
Ronde gouden herinneringszegels 274 
Personalia 275 
Tentoonstellingen en ruildagen 276 
Commercie met bedenkelijke gevolgen 277 
Boekenplank 278 
Nederland 279 
Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten, Ned.-Indië en 

Rep. Indonesia : 279 
België 280 
Over de Oostgrens 281 
Suid-Afrika 281 
Verenigde Naties, Verenigd Europ« 282 
Luchtpost 282 
Stempels 283 
Brief uit Londen 284 
Post uit Parijs 284 
Wij lazen voor U 285 
Boekbespreking 285 
Nieuwtjes van deze maand 286 
Nederlandse bond van Filatelisten-verenigingen 289 
Verenigingsnieuws 289 

Gebruikt Scandinavia - Q Eiizabetti i l Ongebruiict 
W i j zijn gespecialiseerd in het vervullen van Uw wensen. 
U w mancolijsten, alsmede opdrachten gaarne tegemoet 
ziende. Correspondent ie in het Nederlands en de beta
lingen onzer nota's via ons g i ronummer 34.46.23, Den 
Haag. 

Europa — Nato 
75 verschillende, gebruikt en ongebruikt en vele series, f 25,— 
(minimaal Fr 75.—) 100 verschillende f 40,— 

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

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

Direct geld voor verzamelingen, partijen, massagoed 
en kilov/aar. Bij aanbieding massawaar 
gaarne opgave van soort én hoeveelheid. 

postzegelhandel G. v. d. EYNDE 
Petristraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) 
Telefoon 310 82. 



ederlandsch maandblad voor 

Philatelie 
waarin opgenomen „De Philatelist" 

Correspondentie over 
rubrieken naar de 

onderscheidene redacteuren Een eeuw 
Correspondentie over abonnementen naar 

ADMINISTRATEUR J C. NORENBURG 
Welgelegenlaan 71, Driebergen 

Telefoon (03438) 21 62 

HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 
Bronsteeweg 86, Heemstede 

Telefoon (02500) 3 63 40 

ADVERTENTIES: BOOMRUYGROK N.V. 
Ged Oudegracht 138, Haarlem 

Telefoon 17450 (5 lijnen)  Postgiro 37758 

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

Torfellaan 69, 'sGravenhage7 
Penningmeester: Joh. Spoorenberg 

Hyacintplein 5, Breda  Giro 11013 68 

Verschijnt medio iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 
Voor nietaangeslotenen (bij vooruitbetaling) 

franco per post per jaar f 10,

Afzonderlijke nummers lopende jaar 
en voorgaande (aar f 1,— 

Nummers van vorige jaargangen 
voor zover voorradig 

per nummer voor 1958 f 0,50 
vanaf 1958 f 0,35 alles plus porti 

ilOe jaargang  juli 1963 (A66) 

4 * 4 C 

□ha 
N E D E R L A N D 

12*9 C + 

N E D E R L A N D 

30*9C 4» 

Rode Kruis 
Op 2 september zullen afgevaardigden uit meer dan hont

derd landen, verspreid over het gehele oppervlak der aarde, 
in Geneve bijeenkomen om het eeuwfeest van het Inter

nationale Rode Kruis te vieren. 
In vele landen zal deze mijlpaal in de geschiedenis van 

het menslievend hulpbetoon herdacht worden door de uit

gifte van bijzondere postzegels. 
Het spreekt vrijwel vanzelf, dat Nederland, dat aan het 

Rode Kruis reeds in 1927, 1949, 1953 en 1957 een bijzon

dere emissie met toeslag voor het Rode Kruis ter beschik

king stelde, niet wilde achterblijven. 
De vijfde bijzondere emissie ten bate van het Rode Kruis 

werd op 5 juli „onthuld" tijdens een persconferentie in het 
Nederlandse Postmuseum te 'sGravenhage. 

De serie bestaat uit vijf waarden, die hier zijn afgebeeld. 
De zegels zijn ontworpen door R. J. Draijer en worden uit

gevoerd in offsetdruk door Joh. Enschedé en Zonen, Grafi

sche Inrichting N.V., Haarlem. Letters van P. van Trigt. 
De zegels zijn van 20 augustus tot 30 september aan alle 

postinrichtingen verkrijgbaar in de waarden: 
4 + 4 cent, blauw, hulppost langs de weg. 
6+4 cent, violet, lectuurhuisje. 
8 + 4 cent, grijs, herdenking honderdjarig bestaan. 

12 + 9 cent, goudoker, internationale hulpverlening. 
30 + 9 cent, mosgroen, dienstbetoon door het korps. 

Alle waarden met kruisen in rood. 
De N.V.P.H. zal eerstedagenveloppen aanmaken ter ver

krijging van het speciale eerstedagstempel op deze emissie. 
Deze enveloppen zijn bij de erkende postzegelhandelaren 
verkrijgbaai 

Het Maandblad wekt alle filatelisten in Nederland en 
daarbuiten op, om hun correspondentie in de komende 
maanden met deze bijzondere postzegels te frankeren! 

Zij steunen daarbij 

N E D E R L A N D 
HUN NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS! 

H. 

263 



D e e e r s t e t w e e p o r t z e g e l s v a n N e d e r l a n d Bekertoemooi-iez 

Op bepaalde tijdstippen haalde men 
de drukvorm van de randen uit elkaar 
om de clichés schoon te maken of om 
min of meer versleten clichés te ver
vangen door betere uit de reservevoor
raad. Dit heeft aanleiding gegeven tot 
het ontstaan van de verschillende zet
tingen. 

Wanneer we bedenken dat de typen 
IV afkomstig zijn van de 5 cent van de 
eerste port-emissie, waarvan in vroege
re jaren reeds vele zegels gedrukt wa
ren, en dat de typen III voor tweeder
de deel stammen van de clichés van 
25 en 50 cent, waarvan slechts een ge
ring aantal kleurproeven zijn gedrukt, 
dan valt de geleidelijke degradatie van 
het aantal typen IV en de promotie van 
het aantal typen III gemakkelijk te 
verklaren. Bovendien stellen we vast 
dat de eerste porten van 5 en 10 cent 
van Nederland na hun dood herle
ven in de volgende port-emissies. 

Het overzicht van de aanmaak van 
de porten van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen heb ik u verteld om het vol
gende beter te kunnen doen begrijpen. 
Ik wil namelijk eens nader ingaan op 
de kwestie van het bestaan van twee 
„platen" van de Nederland port van 5 
cent van 1870. De Speciale Catalogus 
beschrijft en beeldt af: 

Plaat I : De schakels van de ketting 
onder de „5" zijn meer open 
en de schaduwlijn aan de bol 
van de „5" is dik uitlopend 
(afbeelding 7). 

Plaat II; De schakels van de ketting 
onder de „5" zijn meer ge
sloten en de schaduwlijn aan 
bol van de „5" loopt spits uit 
(afbeelding 8). 

Ik ben eens in mijn voorraad van de 
porten van 5 cent gedoken. Onder de 
ongeveer honderd exemplaren die ik 
in mijn bezit heb vond ik slechts enkele 
die beantwoorden aan de beschrijving 
die onder Plaat I wordt gegeven. Er
kend moet worden dat het onderscheid 
tussen de twee verschillende „platen" 
werkelijk overtuigend is. En ik geloof 
wel te mogen vaststellen dat de zegels 
van plaat I véél schaarser zijn ten op
zichte van die van plaat II dan de ca
talogusprijzen doen veronderstellen. 

Voor de bestudering van deze ze
gels heb ik de beschikking gehad óver 
enkele andere exemplaren van plaat I 
van medefilatelisten, onder anderen 
van mijn békertoemooivriehd en -tegen
stander, mr. H. J. Bernsen. 

Ik stel voor u achtereenvolgens ver
schillende nuchtere, niet te weerleggen 
feiten te presenteren, die zowel aan de 
zegels zelve als aan de literatuur zijn 
ontleend. 
1. Allereerst heb ik de reeds door mij 

aangehaalde ongetande proeven van 
1870 bekeken. Ik ben er van over
tuigd, dat men bij de bestudering 
van het hoe en het waarom bij 

postzegels, de proeven niet kan mis
sen. Ze vormen, evengoed als de ze
gels zelf, een schakel in de wordings
geschiedenis, zelfs vaak een heel 
belangrijke schakel en soms bijna 
de sleutel. Deze proeven nu bleken 
alle van „plaat I" te zijn, liever 
spreek ik van drukvorm I. 

2. Notities van de gebruiksdata van de 
portzegels zelve leerde mij dat alle 
zegels die ik heb gezien van druk
vorm I gebruikt waren in 1870. De 
oudste data van gebruik van de ze
gels van drukvorm II zijn van einde 
1870, de jongste van 1886. De ge
bruiksdata die ik gevonden heb stem
men geheel overeen met die welke 
in de literatuur zijn vermeld. 

3. Nooit zijn paren, strippen, blokken 
of blokstukken gevonden waarop 
zich de beide typen zegels van 5 
cent bevinden. 

4. De getande proeven van de 5 cent 
port Nederlands-Indië van 1872 heb
ben alle het kenmerk van drukvorm 
II. 

5. De fMDrten van 5 cent van Neder
lands-Indië, ook de allereerste met 
SPECIMEN-opdruk,. hebben even
eens alle de kenmerken van druk
vorm II. De opmerking in de Spe
ciale Catalogus, dat de porten van 
5 cent van Nederlands-Indië uitslui
tend zijn gedrukt van plaat I is zon
der meer fout. 

6. Alle afstammelingen van de oor
spronkelijke 5 cent, dus de typen IV 
van de tweede emissies porten van 
Nederland en Nederlands-Indië en 
de porten van de eerste emissie van 
Suriname hebben de kenmerken van 
drukvorm II. 

Samenvattend is het zo, dat we al
leen bij de ongetande proeven, de voor
lopers dus van de 5 cent van Neder

land, èn bij de porten van 5 cent van 
Nederland in de eerste maanden na de 
ingebruikstelling, de kenmerken van 
drukvorm I vinden. Alles wat hierna 
komt, dus verdere looptijd van de 5 
cent port van Nederland, de proeven 
en de porten van 5 cent van Neder
lands-Indië, en de afstammelingen, de 
typen IV, heeft de kenmerken van 
drukvorm II. 

Wat is nu de voor de hand liggende 
conclusie...? De conclusie die in et
telijke publikaties, en ook in de Spe
ciale Catalogus is vermeld Ik ci
teer letterlijk: „Voor de 5 cent werden 
dus twee platen, I en II gebruikt, waar
van plaat I kort na de aanvang van 
het drukken van de zegels is gebro
ken . . . . " . Héél duidelijk en héél een
voudig, nietwaar geachte lezers. . . . ? 

Toch veroorloof ik mij het hiermee 
niet eens te zijn. Het woord „plaat" 
wordt overal misleidend gebruikt. Ik 
kan me voorstellen dat een metalen 
plaat, zoals die gebruikt is bij de eerste 
twee emissies postzegels van Neder
land, na een val zoal niet gebroken, dan 

toch vervormd is of mogelijk een barst 
vertoont, waardoor zij voor verder ge
bruik ongeschikt is. Wanneer echter 
een drukvorm van tweehonderd blok
jes, die in een klemraam bij elkaar ge
houden worden, valt, heeft dit ten hoog
ste tot gevolg dat de clichés uit het 
klemraam vallen en verstrooid op de 
grond liggen. Men behoeft ze slechts 
op te rapen, te rangschikken en weer 
in te klemmen. En men. gaat rustig 
verder met het drukken. Mogelijk wa
ren enkele losse clichés een weinig be
schadigd, maar deze kon men vervan
gen door de (waarschijnlijk) aanwezige 
reserveclichés. 

Neen, ik geloof niet aan de gebroken 
plaat-theorie. Laten we nu toch eens 
aannemen dat de drukvorm niet door 
breuk, maar om andere redenen niet 
meer te gebruiken was, bij voorbeeld 
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ten gevolge van brand. Wat'is dan voor 
de hand liggend? Men haalt de oor
spronkelijke gietvorm voor de dag en 
gaat tweehonderd nieuwe clichés ma
ken. Deze moeten echter geheel gelijk 
zijn aan de oorspronkelijke en weer de 
kenmerken van drukvorm I hebben. 

Gaan we nog verder door aan te ne
men dat ook de oorspronkelijke hout
snede verloren is geraakt, dan moet 
een volkomen nieuwe houtsnede ge
maakt worden, maar dan kunnen we 
verwachten dat, evenals de 10, de 15 
en de 20 cent afwijken van de 5 cent, 
ook de nieuwe 5 cent duidelijk afwijkt 
van de oorspronkelijke in vorm van de 
letters, schakels enzovoort. 

Een en ander komt echter niet met 
de werkelijkheid overeen. Enerzijds 
zijn er de verschillen in het meer of 
minder open zijn van de schakels en 
in de schaduwlijnen om de 5, anderzijds 
zijn er de grote overeenkomsten, zoals 
het gelijke aantal schakels en de vorm 
en de stand van de letters, kortom 
beide zijn echte typen IV. 

Maar hoe zit het dan wèl? 
Ik heb daarvoor de zegels met de 

kenmerken I en II aan een zeer mini-
tieuze vergelijking onderworpen. Daar
bij bleek: 

1. Vorm en grootte van de letters zijn 
geheel gelijk. 

2. De stand van de letters ten opzichte 
van de schakels is dezelfde. 

3. Het aantal schakels is bij beide 37. 
4. De stand van de schakels ten opzich

te van elkaar is dezelfde. Langwer
pige en korte schakels en een, de 
binnencirkel rakende schakel, staan 
bij beide op dezelfde plaats. 

Deze gelijkenis kan mijns inziens 
geen toeval zijn; er moet een familie
verwantschap bestaan. 

Maar met het cijfer 5 klopt het 
niet. Niet alleen de schaduwlijnen zijn 
verschillend, maar ook de krul, het 
verticale gedeelte waaraan de vlag zit 
en de arceringslijntjes in de 5 zijn niet 
gelijk. Het onderscheid tussen de twee 
cijfers is niet groot, maar er is een 
verschil. 

En nu komt mijn theorie. 
Ik heb u reeds verteld dat de latere 

typen I, II en IV afstammen van res

pectievelijk de oude porten van 15, 10 
en 5 cent. Ook echter dat het type III 
afkomstig is van drie verschillende 
waarden, namelijk de 10 cent en de 
proeven van 25 en 50 cent. Hoe is dit 
mogelijk. 

Uit de bestaande houtsnede van de 
10 cent boort men het ronde midden
stuk weg. Men maakt aparte houtsne
den van middenstukken met respectie
velijk de waarden 25 en 50 cent en zet 
deze achtereenvolgens in de uitgeboor-
de rand. Hiervan vervaardigt men dan, 
weer door stereotypie, de tweemaal 
tweehonderd clichés. En men kan de 
waarden 25 en 50 cent drukken met 
dezelfde rand als de 10 cent. Wanneer 
deze veronderstelling juist is, dan kan 
ik ook het verschijnsel verklaren van 
de drukvormen bij de 5 cent. 

Nadat de kleurproeven goedgekeurd 
waren en men met het drukken van de 
zegels was begonnen, kwam men om 
5 minuten over 12 ineens tot het inzicht 
dat het cijfer iets te plomp was. Er werd 
opdracht gegeven het drukken tijdelijk 
te staken. Uit de bestaande houtsnede 
werd weer het middenstuk uitgeboord, 
een houtsnede werd gemaakt van een 
middenstuk met een sierlijker 5 en 
deze werd in de oude rand gezet. Bo
vendien werd besloten om, nu men 
toch eenmaal bezig was, de schakel
ketting een sprekender uiterlijk te ge
ven door iets dieper en breder weggut-
sen. Van de combinatie van de bij ge
stoken rand en het nieuwe middenstuk 
heeft men daarna weer een gietvorm. 

clichés en een nieuwe drukvorm ge
maakt. Hierna kon het drukken van de 
portzegels van 5 cent worden voortge
zet. Zo kan naar mijn mening de zo
genaamde plaat II zijn geboren. Het 
enkele jaren later versmallen van de 
breukstrepen bij de krantezegel van Vs 
cent van 1876 omdat men de strepen te 
dik vond (vergelijk de vervanging van 
de plompe 5 door de sierlijker 5) en het 
bestaan van afgekeurde ontwerpen van 
porten met een soort vlechtwerk in 
plaats van een schakelketting, en met 
een Griekse rand (afbeelding 9) — (aan 
de schakelketting had men in een vroe
ger stadium dus ook al gedokterd) — 
kunnen de gegeven theorie nog enige 
steun verlenen. 

Hetgeen ik u verteld heb — ik zeg dit 
uitdrukkelijk — is slechts een theorie, 
een hypothese. Mogelijk dat een ar
chiefonderzoeker deze eens kan beves
tigen. Wat ik echter wel geloof is dat 
de genoemde hypothese dichter bij de 
waarheid ligt dan de oude breektheo-
rie en dat de redactie van de Speciale 
Catalogus op dit punt veranderd dient 
te worden. Dit is overigens wel meer 
gebeurd. Jarenlang hebben — speling 
van het lot — zeer dure citroengele va
riëteiten bestaan bij dezelfde portze-
gel van 5 cent*). Ook deze hebben het 
in de strijd om het bestaan moeten af
leggen. 

*) Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
1948, bladzijde 137. P. C. Korteweg: „Bestaat 
de 5 cent port 1870 Nederland op cltroengeel 
papier?" 
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NIEUW LICHT OP 
ONZE OUDSTE PORTZEGELS 

Om de nu reeds bekende gegevens over de portzegels 
van 1870 bijeen te brengen heeft de heer Dekker zijn 
Bekerlezing 1963 bewerkt. Zijn serie-artikel wordt daartoe 
voor een keer onderbroken. Anders zouden zijn gegevens 
over de portzegels pas volgend jaar aan de beurt komen. 
Volgende maand begint het gedeelte over de perforeer-
machine van zijn studie over de Haarlemse postwaarde-
produktie in de 19e eeuw. 

Weet u dat de filatelistische dienst in 1970 haar eeuwfeest 
viert? Op 13 augustus 1870 verscheen Circulaire nr. 790, 
waar we in artikel 3 „Portzegels voor het publiek verkrijg
baar gesteld" lezen: 

„Met wijziging in zoover van de laatste alinea van art. 
2 der Circulaire nr. 780 worden de Directeuren gemag-
tigd, tegen betaling, portzegels te debiteren- aan hen, die 
zich deze nieuwe zegels ter voldoening aan hunne 
nieuwsgierigheid voor hunnen postzegelverzamelingen 
wenschen aan te schaffen". 

Het bestaan van postzegelverzamelaars wordt — veer
tien jaar vóór de oprichting van de Nederlandsche Veree-
niging van Postzegelverzamelaars — voor de eerste maal 
officieel erkend door wijziging van het voorschrift: 

„Aan het publiek worden geene portzegels gedebiteerd". 
Dit is in feite de eerste filatelistische dienst, die de poste
rijen ons bewezen. 

Deze nieuwsgierigheid is treffend juist aangevoeld, daar 
zij de motor is van alle onderzoek. Bij de portzegels heeft 
dit tot grote resultaten geleid. Denkt u maar eens aan het 
tweede deel van het Handboek der Postwaarden van Ne-
derlandsch-Indië, door juist genoemde vereniging uitgege
ven bij haar veertigjarig jubileum in 1924 tijdens de in
ternationale tentoonstelling in 's-Gravenhage. Waller en de 
zijnen hebben hiermede een stuk filatelistisch werk van de 
eerste orde tot stand gebracht. Steunend op de pioniers heb
ben zij de zettingen van onze portzegels behandeld op een 
wijze, die zijn weerga niet vindt. 

Uit het gevondene aan de zegels poogden zij de wijze 
van aanmaak te verklaren. Men werkte als het ware van 
buiten naar binnen. Nu kwam ik in de loop van mijn onder
zoek bij de Controle en de drukkers terecht en kon zodoende 
van binnen naar buiten werken. Dit, gecombineerd met 
hetgeen onze vele voorgangers publiceerden, voert tot enige 
interessante vondsten betreffende onze oudste portzegels. 

Enige nog openstaande vragen zijn: 
1. De juiste datum van uitgifte, 
2. Hoe zit het precies met de 12'/2:12C van de 10 cent, 
3. Het geheim van de beide typen van de 5 cent. 
Allereerst de datum van uitgifte. 
Er zijn slechts twee bestellingen geweest: in 1870 beide 

waarden omvattende en in 1871 uitsluitend de 10 cent. Dit 
staat ook in het Handboek vermeld. 

Volgens Circulaire nr. 780 worden ze op 15 mei 1870 in 
gebruik gesteld, terwijl het Handboek 25 juni als afleverings
datum noemt! Dit is inderdaad de datum van het Proces
verbaal van aflevering, maar daarin staat vermeld, dat op 
13 april reeds 7500 vel van de 5 en 2500 vel van de 10 cent — 
de helft der bestelling — waren afgeleverd en op 28 mei de 

rest. Beide afleveringen geschiedden op „aanschrijving van 
den Heer Hoofd-Directeur der Posterijen". Dit probleempje 
is hiermede uit de wereld. 

Nu de perforatie 12Vi :12C van de 10 cent, die op zijn 
vroegst van 1885 kan dateren. 

Er zijn twee bestellingen van de 10 cent geweest en het 
Handboek vermeldt, dat de vellen met de nieuwe perforatie 
alle afkomstig zijn uit de oplaf;e van 1871. Ten overvloede 
nog een bewijs hoe grondig,,de zegels bestudeerd werden! 

Laten we in gedachten teruggaan naar de jaren 1870/'71. 
DE gebeurtenis op. postaal gebied is de nieuwe Postwet. 
Met ingang van 1 januari 1871 wordt het port van de onge
frankeerde brieven 5 cent hoger gesteld dan dat voor 
overeenkomstige gefrankeerde en het afstandstarief ver
valt, waardoor het verbruik van de postzegels van 10 cent 
vermindert, doch dat van de 5 cent stijgt tot het viervou
dige of bijna 28 miljoen! U begrijpt dat Enschedé op top
capaciteit werkt om aan de vraag te kunnen voldoen, te 
meer daar ook de voorraden in het Magazijn en op de kan
toren verhoogd moeten worden. Het duurt een half jaar 
voordat men enigermate „bij" is! 

Door het verhoogde port voor ongefrankeerde brieven 
komt nu de portzegel van 10 cent in de plaats van de 5 cent 
als meest gebruikte waarde en wordt een aanvullende be
stelling gedaan van 5000 vel, die op 31 maart wordt afge
leverd, midden in de drukke tijd! 

Om 5000 vellen goedgekeurde portzegels van 10 cent in 
1870 te kunnen afleveren, waren 6000 vellen onbedrukt 
papier aan de drukkers gegeven. Na aflevering, waarbij 42 
vellen werden afgekeurd, bleef er nog een buffervoorraad 
van 958 vellen over, die geheel afgewerkt en goedgekeurd 
was. 

Voor de tweede bestelling van 5000 vellen in 1871 kregen 
de drukkers 5000 vellen blanco papier. Bij de aflevering 
hiervan werden 51 vellen afgekeurd waardoor de buffer
voorraad tot 907 vellen slonk. 

In de inventaris van overname van november 1875 vin
den we als voorradig bij de Controle; de buffervoorraad 
dus: 

125 vellen portzegels van 10 cent afgewerkt en 
782 vellen portzegels van 10 cent ongegomd en 

ongeperforeerd. 
samen de zojuist genoemde 907 vellen. 

De grote drukte bij Enschedé heeft er toe geleid deze 
782 vellen vooralsnog niet af te werken! 

Pas begin 1886 worden wederom portzegels van 5 en 10 
cent besteld; nu echter slechts 500 vel van ieder. De 5 cent 
kan zo worden afgeleverd uit de buffervoorraad van 912 
vellen van 1870, maar voor de 10 cent moeten nu eerst de 
nog onafgewerkte vellen gegomd en geperforeerd worden, 
waarna 13 vellen worden afgekeurd. 

Eind 1886 worden op een gelijke bestelling van 500 vellen 
de restanten in het oude type afgeleverd, aangevuld met 
respectievelijk 88 en 106 vellen lichtblauwe in zetting Dy 
en eveneens geperforeerd 12V2:12C, waardoor de melding 
van de nieuwe zegels medio 1887 verklaard wordt. 

De oplagen per perforatie zijn nu ook met zekerheid be
kend: 

10 cent 13% kleine gaten 2.025.000 
12V2 :12c grote gaten 153.800 

5 cent I3V4 kleine gaten 3.182.400 

dit tegenover de 2, respectievelijk 3 miljoen uit het Hand
boek. We moeten aannemen, dat de bewerkers niet bekend 
waren met het bestaan van de buffervoorraad. 
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Hiermede komen we van zelf tot de vraag over de typen
verdeling van de 5 cent. 

Zoals reeds vermeld is de bestelling van 1870 in twee ge
deelten afgeleverd, maar uit een teruggevonden papierver
antwoording zien we nog meer! 

Aan de drukkers werden verstrekt: 

zeventien jaar uitgekomen, waarbij bedacht moet worden, 
dat ruim een derde van de totale oplage, of wel 1.158.240 
stuks, in de jaren 1881/1887 aan de kantoren werden ver
strekt! Dit is bijna drie kwart van de oplage in type B 
in de jaren na 1880 toen het verzamelen reeds meer in zwang 
gekomen was! 

5972 vel oranje papier tussen 1 en 9 maart 1870 en 
2028 vel op 22 maart, bijna twee weken later dus, samen 

de eerste helft van de oplage. De overige 
8000 vel werden tussen 28 april en 10 mei afgegeven. 
Gezien beide onderbrekingen van dertien dagen en ruim 

een maand is het mogelijk dat óf de eerste portie van 5972 
vel bruto óf de helft, 8000 vellen bruto in het oudste type ge
drukt zijn. 

In de officiële opdracht van 2 maart 1870 is over deze zaak 
niets te vinden, maar wel vond mejuffrouw Hoef lake in het 
archief van Enschedé een aantekening van 3 april: „Origi
nale te snijden en te teekenen" echter zonder specificatie 
der waarde. Correspondentie met het hoofdbestuur over het 
aanmaken van nieuwe clichés voor de 5 cent is niet ge
vonden, zodat we nu, bij gebrek aan nadere gegevens moe
ten aannemen, dat de verhouding tussen beide typen onge
veer fiftyfifty geweest is. 

Eijgenraam kwam op grond van de grote zeldzaamheid 
van het oudste type tot de conclusie, dat daarvan veel min
der gedrukt zou zijn dan van het nieuwe type. De tegen
woordige getalsverhouding kan echter eenvoudig verklaard 
worden uit het verbruik! 

In 1870, gedurende zeveneneenhalve maand, was dit 
ruim anderhalf miljoen, meer dus dan de maximale op
lage van type A, die ook wel voor het overgrote deel toen zal 
zijn verbruikt en verloren gegaan omdat er nog niet zo veel 
verzamelaars waren. Met de rest van de oplage is men bijna 
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Nu nog een enkel woord over de typewijziging. 
Bezien we het oudste type, dan is de schakelrand op ver

schillende plaatsen erg fijn getekend, hetgeen nog meer 
geldt voor de fijne witte cirkellijn daarbinnen. De clichés 
hoefden maar weinig te slijten of er bleef niets van over! 
Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom de drukkers 
op eigen initiatief zijn overgegaan tot de aanmaak van 
nieuwe clichés. In de reeds genoemde Resolutie van den 
Minister van Financiën, Afdeeling Posterijen No 137 van 2 
maart 1870 wordt uitdrukkelijk vermeld: 

„Op elk vel papier zullen 200 zegels worden gedrukt door 
middel van gegotene stempels, tot dat einde in de vorm 
eener plaat zamen te voegen". 
Hiermede is de „Plaat A en type B"theorie van Korte

weg wel definitief achterhaald. 

De heer Cley stelde in zijn Bekerlezing van 1960 de aan
tallen portzegelclichés op 200 per waarde, waarbij hij be
wust afzag van een eventuele reserve. 

Uit de in mijn artikelenreeks meergenoemde inventaris
sen van 1875 blijkt, dat er in april 1875 aanwezig waren 
200 clichés van elk van de waarden 5, 10, 20, 25 en 50 cent, 
doch van de laatst aangemaakte 15 cent 251 stuks. 

De verrassing komt echter uit de nevenstaande inventaris 
van november 1875 waarin dezelfde aantallen worden ge
noemd maar verhoogd met respectievelijk 25, 25, nihil, 50, 
50 en 48, terwijl er rechts nog genoemd worden 

50 stuks Portzegels è 10 cent in Letterspecie voor het af
dnikken in de 'Gutta Percha. 
50 stuks idem ä 5 Cents Gal van: voor het afdrukken in de 
Gutta Percha, 
10 stuks idem è 25 een als boven 
10 stuks ä 50 een als boven. 

Al deze toevoegingen dateren van na november 1875 en 
het materiaal is in zijn oorspronkelijke staat niet meer voor 
het drukken van portzegels gebruikt, behalve mogelijk een 
aantal reserve clichés van de 20 cent voor de laatste oplage 
Indië van 1 juli 1879. 

Vooral merkwaardig is nu het maken van galvano's van 
de 5, 25 en 50 cent, die bestemd waren voor „modelzegels" 
of patrijzen. 

De oudste clichés van de 5 van zacht lettermetaal zullen 
wel zijn omgesmolten om materiaal voor de nieuwe te le
veren, want anders zouden we ze hebben moeten terugvin
den op de inventarissen van 1875. Na het gieten zijn ze nog 
verkoperd maar daar ook koper zacht is hebben we hier 
de verklaring voor de van oplaag tot oplaag snel groeiende 
plaatfouten bij onze lichtblauwe portzegels van 1881 en de 
vele „zettingen" B, A, Dx, Dy, H, E, F en G, die in het 
Handboek worden beschreven. Het criterium voor de 
„Handboekzettingen" is typisch aan de zegels ontleend. 
Telkens als de typenverdeling over het totaal der 200 rand
clichés wijzigt, spreekt men van een nieuwe zetting. Wel 
wordt vermeld, dat de drukvorm tweemaal geheel uit el
kaar wordt genomen, en totaal gewijzigd weer in elkaar ge
zet. 

Druktechnisch gezien is dit nu juist HET criterium en 
waren er slechts DRIE zettingen B, H en G! 

Het verwisselen van defecte clichés doet slechts een vol
gend stadium der zetting ontstaan, vooral waar er nog meer 
verwisselingen hebben plaatsgehad, bij voorbeeld in „zet
ting E", waarbij toevallig dezelfde typen werden genomen. 
De drukkers keken niet naar onze typen. Dit waren voor hen 
volmaakt onbelangrijke toevalligheden, zo ze er al weet van 
hadden! 

Ik wil daarom voorstellen bij een nieuwe bewerking der 
portzegels de letters Y, Y en Z voor de werkelijke zettingen 
te gebruiken met een cijferindice voor de verschillende 
stadia van X en Y. Zetting X is dan gekenmerkt door 
type IV in wisselende aantallen! 

B/ad uit inventaris von 16111875 (Archiet Controle) Amsterdam, J. DEKKER. 
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Het Internationale Rode Kruis 1863-1963 
M.M. door C. Ricardo, 's-Gravenhage 

En tot slot: Op een gedrukte kaart, 
welke over de gezondheidstoestand van 
een Oostenrijkse krijgsgevangene in 
Siberië rapporteert in 1917, staat ge
stempeld in Duits: „Ommestaande op
gave ontving een vertrouwensper
soon van het Rode Kruis in het ge
vangenkamp zelf". Aangenomen kan 
worden, dat het hier om een vertegen
woordiger van het Internationale Co
mité in Geneve gaat. De kaart werd 
door het Informatiebureau voor Krijgs
gevangenen in Wenen (van het Oos
tenrijkse Rode Kruis), aan de vader 
van de krijgsgevangene per post toege
zonden. Vrij van port krachtens besluit 
van 1881. 

Dat bij zulke werkzaamheden de ver
tegenwoordiger weleens behoorlijk risi
co liep, moge blijken uit het feit, dat 
in de tweede wereldoorlog de vertegen
woordiger van het Internationale Comi
té in Borneo, te zamen met zijn vrouw 
vermoord werd, toen hij probeerde 
rechtvaardigheid voor gevangenen en 
geïnterneerden te krijgen. 

Het zal duidelijk zijn, dat een filate
list, die zich in deze materie verdiept, 
een onbeperkt arbeidsveld voor zich 
heeft. 

De Nationale Rode Kruis-verenigingen, 
in 1919 gebundeld in de Liga van Rode 
Kruis-verenigingen, tlians te Geneve. 

Naast hetgeien vereist wordt voor 
de verzorging van zieke en gewonde 
krijgslieden in tijd van oorlog, houden 
deze nationale verenigingen zich meer 
en meer bezig met werkzaamheden, 
welke buiten de oorlog liggen. Wij noe
men enkele voorbeelden: exploitatie 
van ziekenhuizen voor particulieren, 
bloedtransfusiedienst, leniging van 
nood bij natuurrampen; om kort te 
gaan „de verbetering van de gezond
heid, het voorkomen van ziekte en het 
lenigen van nood". 

Daarnevens treedt het nationale Ro
de Kruis op bij hulpverlening aan het 
buitenland in tijd van oorlog of natuur
rampen. Zo zien wij in de Frans-Duit
se oorlog van 1870/1871 ambulances 
van het Nederlandse Rode Kruis (toen: 
Nederlandsche Vereeniging tot het ver
lenen van hulp aan zieke en gewonde 
krijgslieden in tijd van oorlog, opge
richt 1867), in verscheidene plaatsen in 
Frankrijk, Duitsland en Luxemburg op
treden; gewonde krijgslieden van de 
slagvelden, bij voorbeeld Sedan, wer
den verpleegd in het veldlazaret „Plaine 

des Manoeuvres", van het Belgische Ro
de Kruis bij Brussel. In de oorlog in 
Transvaal (1899/1902) waren ambu
lances bij de Boeren onder andere van 
de Rode Kruis-verenigingen van Ne
derland (afbeelding 5), België (interna
tionaal), Duitsland, Rusland, Zwitser
land enzovoort. 

In de eerste wereldoorlog ziet men 
eveneens grote activiteit ' ontwikkelen 
door bij voorbeeld het Deense en Zweed
se Rode Kruis (deze landen waren neu
traal), als tussenpersoon voor het be
hartigen van de belangen van krijgs
gevangenen. Het Deense Rode Kruis 
had rond het einde van de oorlog een 
kantoor in Wenen. 

Poststukken met Rode Kruis-bedruk-
king of stempels van ambulances, hos
pitalen enzovoort vormen een uitge
breid verzamelobject, waarvan een 
uiterst boeiende verzameling is samen 
te stellen. 

Voor talrijke verzamelaars vormen de 
Rode Kruis-postzegels een rijk en ge
varieerd verzamelgebied. Wil men af
zien van de Portugese portvrijdomze
gel van 1889 (Yvert, timbres de fran
chise 1) alsmede van de voorlopers 
tot de verplichte Turkse toeslagzegels 
van 1910 (Yvert, timbres de bienfai-
sance 1/6), zo kan men zeggen, dat 
de eerste uitgifte van Rode Kruis-
postzegels wordt gevormd door de 
Franse emissie van 1914 (Yvert 146/ 
147). Hiermede werd de rij definitief 
geopend van een lange reeks uitgif
ten, hetzij mèt, hetzij zonder toeslag. 

De toeslag kwam steeds ten goede 
aan de nationale Rode Kruis-vereni-
ging van het land van uitgifte. Een 
uitzondering hierop vormt de uitgifte 
van de Compagnie de Mozambique van 
1917 (Yvert 107/113); de . opbrengst 
kwam ten goede aan het Portugese, 
Britse en Franse Rode Kruis, elk voor 
één derde. 

Het valt buiten het bestek van dit 
artikel een volledige opstelling te ge
ven van alle Rode Kruis-postzegels. 

Weldadiglieidspoststukken 
De weldadigheidsbriefkaarten en -en

veloppen mogen niet onvermeld blij-

5. Brief van de AMBULANCE I Nederlandsche 
Roode Kruis, (in rood) mef ovaa/sfempe/ ELANDS-
LAAGTE I 27 DEC. 1899 / Z.A.R. / in paars. 
Met „spoed" geadresseerd aan Prof. Dr, J. A. 
Korfeweq I Sfaatsmeisjesschool I Pretoria. De ori
ginele maten van deze envelop zi/n ongeveer 
725x155 mm. 

6. Machinestempel GENEVE 19/24.lll.61/956f 
PETIT-SACONNEX met de vlaggen van het 
Rode Kruis, van de Perzische organisatie Leeuw 
en (Rode) Zon en de Arabische organisatie Rode 
Halve Maan. 

Nederlandsche Roode Kruis. 

4^^^ < / Ä - - g 2 - ^ 
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7. Prentbriefkaarf (in klevren) met afbeelding 
van een MaHezer verpleegster met rode armband 
en rood kruis, tekening van H. Slalzer. 1916. 

ven. Dit idee vond het eerst toepas
sing in 1878, tijdens de oorlog Rusland-
Turkije (1877/1878). De geldbehoefte 
van het Russische Rode Kruis in Odes-
sa was groot, toen vele gewonden van 
het Russische Donauleger aldaar ver
pleegd werden. Het initiatief werd ge
nomen door het Odessa-Comité van 
het Russische Rode Kruis. Men ba

seerde zich op de Russische gewoon
te, dat men met nieuwjaar een groot 
aantal bezoeken moest afleggen. Men 
organiseerde, met toestemming van 
de posterijen, een eigen dienst om, in 
plaats van een visite te brengen, een 
kaartje te sturen. Dit voorbeeld werd 
alras door andere Comités gevolgd en 
naast de Odessa-enveloppen van 1878 
en later, verschenen de sier-envelop-
pen en -briefkaarten, vaak bedrukt 
met de tekst „In plaats van visite, 
hulp aan gewonden", en dergelijke. 

In latere jaren werden dergelijke 
weldadigheidsbriefkaarten ook door an
dere landen uitgegeven; reeds vóór de 
eerste wereldoorlog werden ze door 
verscheidene landen op grote schaal 
in omloop gebracht. 

Eveneens reeds vóór de eerste we
reldoorlog, van 1898/1902, komt men ze 
eveneens tegen van Duitsland en Italië, 
en in de eerste wereldoorlog komt men 
een enkele maal een sp>eciale Rode 
Kruis-afstempeling tegen, bijvoorbeeld 
Duitsland, Dresden 16-5-1914; Rode 
Kruis-Dag. Ook dit gebruik is in de 
loop der tijd geweldig toegenomen, en 
het vormt zeker een interessant verza-
melgebied. 

Dan is er nog het verzamelen van 
eerstedagenveloppen, maximumkaar-
ten en vignetten van het Rode Kruis. 
Deze laatste ziet men eveneens vóór 
de eerste wereldoorlog in gebruik; dit 
valt natuurlijk niet onder filatelie, hoe
wel ze vaak door de post werden af
gestempeld. 

Rest nog te vermelden, dat de mees
te mohammedaanse landen zich be
dienen van het embleem de Rode Hal
ve Maan, terwijl Perzië een Leeuw met 
Rode Zon voert. Deze twee emblemen, 
te zamen met dat van het Rode Kruis, 
vindt men terug in de machinale af
stempeling van de Liga in Geneve (af
beelding 6). De Davidster van Israël 
is (nog?) niet door het Internationale 

Comité erkend; men voelt er niet voor 
het aantal emblemen uit te breiden; 
men zou wel, zo veronderstellen we, 
graag van de Rode Halve Maan en 
Leeuw en Zon, af willen. 

DE RIDDERORDEN, WELKE ZICH 
BEZIG HOUDEN MET DE VERPLE
GING VAN ZIEKEN EN GEWON
DEN, IN OORLOGSTIJD IN RODE 
KRUIS-VERBAND WERKENDE. 

Wij willen dit zeer summiere arti
kel besluiten met een korte beschou
wing over de beide Ridderorden, wel
ke zich ook hier te lande bezighou
den met de verpleging van zieken en 
gewonden, en die in oorlogstijd in Ro
de Kruis-verband actief medewerken 
aan de verzorging van zieke en ge
wonde militairen. Het zijn: 

De Soevereine en Militaire Orde 
van Malta, en de Johanniter Orde 
in Nederland. 
In 1023 herbouwden kooplieden van 

Amalfi (Italië), die een uitgebreide 
handel op Palestina dreven, het oude 
hospitaal met herberg, gewijd aan Jo
hannes de Doper, gelegen in Jeruza
lem. Dit ontwikkelde zich tot de al
oude Ridderlijke Orde van het Hospi
taal van Sint-Jan of Johanniter Rid
ders. De orde werd georganiseerd tot 
een geestelijke Ridderorde, met een 
tweeledig doel: DE VERZORGING 
VAN ZIEKEN EN GEWONDEN, en de 
strijd tegen de ongelovigen. 

Na vele wederwaardigheden waren 
deze ridders in 1530 op Malta terecht
gekomen, en noemden zich toen Rid
ders van Malta. 

Beide takken van Ridders van Sint-
Jan zijn heden ten dage actief en ar
beiden onder de namen: 

Johanniter Orde(n), protestants en 
Soevereine en Militaire Orde van 
Malta, rooms-katholiek. 

(wordt vervolgd) 

INGEZONDEN 
Een brandend probleem III 

Het is inderdaad een brandend probleem dat de verschil
lende catalogussen alle een eigen nummering hebben. Ik heb 
een Britse catalogus Stanley Gibbons aangeschaft, een mooi 
werk voor de verzamelaar met een kleine beurs. Deze cata
logus heeft ook een andere nummering dan de Yvert en der
gelijke. Andere gespecialiseerde catalogussen van Torrens 
(Spanje) over bloemen, dieren, christelijke motieven, en an
dere, hebben evenwel weer wel de Yvert-nummers. Voor 
degenen die een Gibbons hebben, zou het ook nuttiger zijn 
als Gibbons genummerd zou zijn als Yvert. Zou de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen zich hierover in 
verbinding kunnen stellen met Stanley Gibbons, ten einde 
hierin verandering te krijgen? 
Bussum. P. B. A. BIERMAN. 

Een brandend probleem IV 
In het meinummer van het Maandblad wordt de suggestie 

gedaan de redactie van de Zumstein er toe te bewegen voor 
Nederland de nummering van onze Speciale Catalogus over 
te nemen. In principe is hier wel wat voor te zeggen, maar 
in dit „speciale" geval moet ik het de Zumstein-redactie toch 
ten sterkste afraden! 

Willen wij een nummering van Nederland exporteren, dan 
dienen we er voor te zorgen, dat deze aan elementaire eisen 

van juistheid en consequente behandeling van de stof vol
doet en dit nu is, jammer genoeg, niet het geval met de Spe
ciale Catalogus. 

Voorbeelden te over! 
Hoge waarden Hangend Haar: de ƒ 2,50 in de perforaties 

B en C horen tussen de perforaties A en B der overige waar
den! Ook de nummervolgorde is hier juist een afwijking van 
het systeem, dat bij alle overige emissies gevolgd werd: 
eerst de ƒ 2,50 apart en dan de drie andere in plaats van 
deze tussen de andere waarden! 

De beroemde lage waarden Duif in rotogravure worden 
slechts in een noot genoemd omdat het te lastig is ze te 
scheiden van de oude offsetoplagen. Een uitzondering wordt 
gemaakt voor de 2V4 cent, omdat deze geen moeiliikheden 
geeft! 

De dwaze catalogisering van het „blauwe papier" bij 1867 
en 1869, alsmede Curacao en Suriname. 

De inconsequente behandeling van onze oude perforaties, 
waarbij de verschillende kammen en de varianten daarvan 
— kleine en grote gaten, alsmede de 11V4 : 12-afwijking — op 
precies gelijke voet behandeld worden! 

Voordat we kunnen denken aan export, moeten we be
schikken over een nummering, die de toets der kritiek kan 
doorstaan! Het is hier niet de plaats op de oorzaken van 
het ontbreken van een dergelijk systeem in te gaan, maar er 
zal aan gewerkt moeten worden! 
Amsterdam. J. DEKKER. 
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De eerste 
Wer eldj amboree-zegels 

ter wereld 

De eerste Wereldjamboree werd in 1920 iru Engeland 
gehouden. Voor de elfde, die van 1 tot 11 augustus 
duurt, is Griekenland het gastland, waar op de Vlakte 
van Marathon vijftienduizend padvinders uit 84 ver
schalende landen worden verwacht. 

De Nederlandse groep telt 549 deelnemers, de Ameri
kaanse 4000 en de Britse 1.500. Prins Bernhard, konink
lijk commissaris van De Nederlandse Padvinders zal de 
Wereldjamboree waarschijnlijk bezoeken. 

Zij worden ondergebracht in een tentenkamp op een 
terrein van 200 hectaren oppervlakte, waardoorheen 26 
kilometer wegen zijn aangelegd. Er komen twee tent
hotels, drie tentrestaurants en een veldhospitaal met hon
derd bedden. Het drinkwater voor het kamp wordt over 
zee aangevoerd in „dracones" (zeeslangen). Dat zijn 
tanks van rubber met nylon gevoerd van honderd meter 
lengte waarin een miljoen liter water kan worden gebor
gen. 

Marathon 
Op drie kilometer van het kamp ligt de grafheuvel 

van 192 Grieken, die in het jaar 490 vóór Christus zijn 
gesneuveld in een strijd tegen een Perzische overmacht, 
die 6.500 doden op het slagveld achterliet. De tiendui
zend Grieken werden aangevoerd door Miltiades, de Per
zen door Datis en Artaphernes. 

De marathonloop van de Olympische Spelen houdt de 
nagedachtenis in ere van de Griekse hardloper Pheidip-
pides, die werd aangewezen om de hulp van Sparta in 
te roepen tegen de Perzische invasiemacht. Hij volbracht 
zijn missie door twee dagen en twee nachten onafge
broken te lopen, door rivieren en over bergen. Gewapend 
met speer en schild bracht hij vervolgens de tijding van 
de overwinning van Marathon naar Athene, een afstand 
van 42 kilometer, die hij volgens de overlevering aflegde 
in 2 uur, 15 minuten. Hij stierf bij aankomst in de hoofd
stad met de boodschap op de lippen: „Verheugt u, wij 
zegevieren". 

De marathonloop is sinds het begin van de Olympische 
Spelen in 1896 een vast punt van het programma. De 
eerste winnaar was de Griekse boer Loues wiens tijd 
2 uur, 55 minuten en 20 seconden was. De beste tijd werd 
in 1960 gemaakt door de Ethiopiër Bikila A bebe in 
2 uur, 15 minuten, 1 seconde. 

Met het oog op de komende elfde Wereldjamboree in 
Griekenland, waarvoor vijf speciale zegels zullen uitkomen, 
ivil ik in dit artikel de eerste zegels bespreken die ter ge
legenheid van de vierde Wereldjamboree zijn verschenen, 
precies dertig jaar geleden. 

De vierde Wereldjamboree werd gehouden in Hongarije, 
dat daarvoor op 10 juli 1933 een serie uitgaf van vijf post
zegels in de waarden 10 f., 16 f., 20 f., 32 f., en 40., met de
zelfde voorstelling: het legendarische witte hert, met op de 
achtergrond het Patriarchenkruis en de Sint Stephans-
kroon (afbeelding 2). Over het „Witte hert" bestaat de vol
gende legende: 

„Op een dag, vele jaren geleden, gingen Hunor en 
Magor met enkele anderen op jacht. Plotseling sprong 
een prachtig wit hert uit het struikgewas. Onmiddellijk 
zetten de jagers de achtervolging in. Over bergen en 

Memorfolio 
de la 

ïV-a skolta mondfamboreg£ 
Cödólló l"OJ Hangario 

Fraieco' 
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dalen, door valleien en bossen, waarbij zij verschillen
de rivieren overstaken, volgden zij het prachtige hert, 
totdat zij door de duisternis het spoor kwijtraakten. Er 
zat niets anders op dan ter plaatse een kamp in te rich
ten en hier de volgende morgen af te wachten. 

Toen zij de volgende morgen ontwaakten zagen zij 
om zich heen een schitterend landschap. In hun wilde 
achtervolging waren zij de grenzen van hun eigen ge
bied gepasseerd en in een ander land gekomen waar
van zij nooit hadden gehoord. Het was een streek met 
een vruchtbare bodem, mooie bossen en rijk aan 
vruchten, bloemen, wild en vis. 
Hunor en Magor besloten in het land te blijven en het 
als woonplaats te kiezen. Zij maakten nog eenmaal de 
reis terug om hun vrouwen op te halen. Uit de nakome
lingen von Hunor en Magor, de Hunnen en de Magyaren, 
ontstond de Hongaarse natie". 

Het was een bijzonder gelukkige greep om het legendari
sche hert op te nemen in het kampembleem en het te ge
bruiken als motief van de postzegel. 

Aan deze Jamboree, die op elf kilometer van de Hongaar
se hoofdstad Boedapest op de kroondomeinen te Gödöllö 
werd gehouden, namen 32.000 padvinders deel die uit 48 
landen kwamen. Zij duurde van 1 tot 16 augustus van het 
jaar 1933. Het kamppostkantoor gebruikte op al zijn cor
respondentie een speciaal Jamboree-stempel. Deze stem
pels dragen in het onderste segment een letter, waarvan 
de letters van „a" tot en met „m" bekend zijn. (Afbeel
ding 3 met de letter „d"). 

Aangetekende stukken kregen een speciaal aanteken-
strookje, in groene en rode kleur (afbeelding 4). 
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Speciaal vliegkamp 
Een van de minst bekende feiten van deze vierde Wereld

jamboree was dat enkele kilometers van het hoofdkamp een 
speciaal vliegkamp was ingericht dat tot stand was geko
men op initiatief van de bekende Hongaarse vlieger Fri
gyes Uefty. Onder de padvinders die in dit vliegkamp kam
peerden, bevonden zich 120 Hongaren, 25 Polen en 6 Oos
tenrijkers. De uitrusting van het kamp bestond behalve uit 
slaap en recreatietenten, uit vijf hangars en drie zeer grote 
legertenten, waarin zij vijf kleine motorvliegtuigen en zes
tien zweeflcisten hadden. Iedere middag om 17.00 uur wer
den voor belangstellenden rondvluchten over het kamp en 
het Jamboreeterrein gemaakt. De prijs was slechts vijf 
pengö per persoon. 

Luchtpostdienst 
Tenminste één maal per dag onderhielden deze „luchtver

kenners" een luchtpostdienst tussen het kamp en Mätyä
fóld, het vliegveld van Boedapest. Voor deze luchtpostdienst 
werden vier speciale luchtpostlabels in de kleuren groen, 
rood, blauw en bruin gemaakt en uitgegeven, die op de 
poststukken naast de postzegels konden worden geplakt 
(afbeelding 5). 

Bij de opening van deze speciale luchtpostdienst, op 5 
augustus 1933, kregen de stukken met bestemming Gödöl
lö een speciaal stempel in gele kleur, voorstellende het hert, 
met op de achtergrond een vliegtuig, beide naar links 
„kijkend" (afbeelding 6). Retourstukken van de Jamboree 
kregen het speciale stempel in groene kleur met dien ver
stande dat het hert en het vliegtuig nu naar rechts „kijken" 
(afbeelding 7). 

Op de overige dagen kregen poststukken voor deze vlieg
dienst van Boedapest naar GödöUö een speciaal halfcirkel
stempel m blauwe kleur, terwijl uit tegengestelde richting 
een half cirkelstempel van een gewijzigd type in bruine of 
zwarte kleur werd gebruikt (afbeeldingen 8 en 9). 

S. V. O. 
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Nobelprijswinnaars op postzegels (.lo 
Lijst van Nederlandse Nobelprijswinnaars door M. J. van Heerdt-Kolff, F.R.P.S.L. 

Tot heden ontvingen tien Nederlan
ders een Nobelprijs, van wie er vier op 
postzegels zijn afgebeeld. 
Natuurkunde 
1902 Professor H. A. Lorentz *) hoog

leraar te Leiden en professor P. 
Zeeman,') hoogleraar te Amster
dam deelden de prijs. 

1910 Professor Dr. J. D. van der Waals, 
hoogleraar te Amsterdam. 

1913 Professor Dr. Kamerlingh Onnes ') 
hoogleraar te Leiden. 

1953 Professor Dr. F. Zernike, hoog
leraar aan de Cornell-universiteit 

Geneeskunde en Fysiologie 
1924 Professor Dr. W. Einthoven, hoog

leraar te Leiden. 
1929 Professor Dr. Chr. Eykman, hoog

leraar te Utrecht. 

Vrede 
1911 Professor Dr. M. C. Asser, hoog

leraar te Amsterdam. 
Scheikunde 
1901 Professor J. H. van 't Hoff »), 

hoogleraar te Amsterdam. 
1936 Professor P. J. W. Debije, hoog

leraar aan de Cornelluniversiteit 
te Ithaca (V.S.). 

') Professor Lorentz en professor Kamer
lingh Onnes zijn respectievelijk op een Ne
derlandse postzegel afgebeeld. Professor van 
't Hoff is met drie andere Nobelprijswin
naars op de Zweedse Nobel-herdenkingsserie 
van 1961 afgebeeld, professor Zeeman is met 
twee andere Nobelprijswinnaars op de 
Zweedse Nobel-herdenkingsserie van 1962 
afgebeeld. 

Yvert-catalogusnummers der Nobel-
pry s winnaars 
Alfred Nobel, Zweden 326, 327 en 326a. 

Natuurkunde 
W. C. Röntgen, Danzig 257, West-

Duitsland 33, «Suriname 272, 273, 
Zweden, serie 1961 Nobelprijswin
naars. 

H. A. Lorentz, Nederland 217, Zweden, 
serie 1962 Nobelprijswinnaars. 

H. E. Fischer, Zweden, serie 1962 No
belprijswinnaars. * 

P. Zeeman, Zweden, serie 1962 Nobel
prijswinnaars. 

H. A. Becquérel, Frankrijk 749. 
Echtpaar Curie-Sklodowska, Frankrijk 

402. 
Franse Koloniën: Cameroun 159, 
Dahomey 109, Frans Equatoriaal 
Afrika 63. Frans Guyana 159. Frans 
Guinea 147. Frans Indië 115. Frans 
Oceanië 127. Franse Soudan 99. Gua
deloupe 139. Indo-China 202. Ivoor
kust 140. Madagascar 206. Marti
nique 167. Mauretanië 72. Nieuw-
Caledonië 172, Niger 63. Reunion 
155. St.-Pierre et Miquelon 166. Sene
gal 149. Cóte des SomaHs 147. Togo 
171. Monaco 167. ^). 

Marie Curie (alleen): Suriname 271 en 
274. Polen 403, 493, 494, 609, 807. Mo
naco 167. Turkije 870 (serie beroemde 
vrouwen). 

Pierre Curie (alleen): Rusland 1862. 
Roemenië 1480. Bulgarije 882. 

=) De zegels van Panama zijn semi-officieel. 
(zie tekst). 

Guglielmo Marconi: Italië 416-418. 
Tsjechoslowakije 1056. 

Heike Kamerlingh Onnes, Nederland 
282. 

M. K. E. L. Planck, West-Duitsland 
85. Oost-Duitsland 344 (symbool 
quanten-theorie) 345 (portret). 

Albert Einstein, Israël 110. Polen 999. 
Jean-Baptiste Perrin, Frankrijk 821. 

Scheikunde 
Jacobus Henricus van 't Hoff, Zweden, 

serie 1961 Nobelprijswinnaars, 473-
475. 

Hermann Emil- Fischer, Zweden, serie 
1962 Nobelprijswinnaars. 

Svante August Arrhenius, Zweden, 444-
445. 

Paul Sabatier, Frankrijk, 1058. 
Fritz Haber, West-Duitsland 147. 
Walther Hermann Nernst, Oost-Duits

land 20. 
Frederic Joliot, Albanië 504-5Ó6, China 

1203, Tsjechoslowakije 1016, Honga
rije 1375, Rusland 2153. 

Medicünen 
Emil von Behring, Duitsland, 684, 685. 
Emil von Behring en Paul Ehrlich sa

men afgebeeld op West-Duitsland 73. 
Sir Ronald Ross, Zweden, serie 1962 

Nobelprij swinnaars. 
Ivan Petrovic Pavlov, Rusland 1376-

77. 
Robert Koch, België 937. Danzig 256. 

Duitsland 783. West-Duitsland 170. 
Oost-Duitsland Jubileumserie 600-
jarig bestaan van de Humboldt-uni-
versiteit 510-514. 

Santiago y Cajal, Spanje 528, 832. 
Charles Alphonse Lavéran, Algerije 306. 
Ilya Metchnikov, Rusland 998, 999. 
Charles Riebet, Monaco 1953. 
Julius Wagner-Jauregg, Oostenrijk 865. 

Letterkunde 
René Frangois Armand Sully-Prud' 

homme. Zweden, 1961 Nobel-herden
kingsserie. 473-475. 

Theodor Mommsen, Oost-Duitsland 17. 
West-Berlijn 144. Met andere Nobel
prijswinnaars afgebeeld op de Nobel-
herdenkingsserie van Zweden van 
1962. 

Björnstjerne Björnson, Noorwegen 
155-158. 

Frederic Mistral, Frankrijk 495. 
Giosué Carducci, Italië 298, 746. I ta

liaanse Koloniën 18. Egeïsche Eilan
den 25. 

Selma Lagerlöf, Zweden 434-436. Tur
kije (serie beroemde vrouwen 1935) 
867. Rusland 2149. 

Graaf Maurice Polidore Marie Mater-
linck, België (serie Belgische schrij
vers 1952) 895. 

Gerhart Johann Robert Hauptmann, 
Oost-Duitsland 33. 

Rabindranath Tagore, India 42, 126. 
Argentinië 643. Rusland 2412. 

Carl Gustav Verner von Heidenstamm, 
Zweden 440, 441, 440a. 

Anatole France, Frankrijk 343, 380. 
George Bernhard Shaw, Bulgarije 879, 

882. Roemenië 1480. Rusland 1870. 

Grazia Deledda, Turkije (serie be
roemde vrouwen 1935) 866. 

Henri Bergson, Frankrijk 1225. 
Sigrid Undset, Turkije (serie beroemde 

vrouwen 1935) 869. 
Thomas Mann, West-Duitsland 113. 

Oost-Duitsland 259. 
Gabriela Mistral, ChiU 174, 267. Ecua

dor luchtpost 312. Uruguay 658-660. 
Sir Winston Leonard Spencer Churchill, 

El Salvador luchtpost 98. (Afgebeeld 
samen met Roosevelt en Mackenzie 
King). 

Vrede 
Frederic Passy en Henri Dunant, Noor

wegen, Nobel-herdenkingsserie 1961, 
421, 422. 

Henri Dunant, België 496, 1101. Chih 
279. Columbia (semi-postale zegels (2)), 
Y 359, Y.d.B.7. Oost-Duitsland 297, 
298. Ecuador 376. Frankrijk 1188. 

Griekenland 698, Honduras T.d.B.3. 
India 86. Polen 987. Saargebied 320. 
Zuid-Vietnam 138-141, Zwitserland 
234. Zwitserland T.deF. 15, 15a. 

Bertha Sophie Felicita, Baronesse von 
Suttner, geboren Kinsky, Turkije 
(serie beroemde vrouwen 1935) 868. 

Theodore Roosevelt, Verenigde Staten 
232. Met drie verschillende opdruk
ken 232a, 278, 283F, 284F, 395, 408, 
600. Canal Zone 67c, 67d, 108, 120. 
Cuba 495, 102 luchtpost uitgegeven 
ter gelegenheid van de herdenking 
van Roosevelt's honderdste geboorte
dag. Republiek Panama 303 lucht
post (met portret van Roosevelt). 

Thomas Woodrow Wilson, Verenigde 
Staten 258, Republiek Panama 223. 

Karl Hjalmar Branting, Zweden 456, 
457. 

Professor Fridtjof Nansen, Noorwegen 
164-167, 199-202. West-Duitsland 62. 
Noorwegen 301 (Nansen en Amund
sen) 417, 418. Rusland 2491. 

Aristide Briand, Frankrijk 291. 
Jane Addams, Turkije (serie beroemde 

vrouwen 1935) 865. 
Cordell Huil (met F. D. Roosevelt) 

El Salvador, luchtpost 96. 
Albert Schweitzer, Frankrijk, Gabon 

luchtpost 1. Monaco luchtpost 412-
414. 

Generaal Cutlett Marshall, Verenigde 
Staten. West-Duitsland 217. 

Pater George Pire, België 1090-1092. 
Secretaris-generaal van de Verenigde 

Naties te New-York. Dag Hammers-
kjoeld, Suriname 363, 364. Ook als 
velletje uitgegeven (twaalf zegels). 
Tunis 540. Republiek Panama lucht
post 238. Republiek Congo (I) 1962, 
serie ter herdenking van Dag Ham-
merskjoeld: 0.18-8 fr. met portret, 
acht zegels. Republiek Congo (II) 
1962, Adoela-regering met overdruk. 
Acht zegels. Burundi 1962 serie van 
de voormalig Belgische Congo met 
overdruk. Egypte, verjaardag van 
Hammerskjoeld, drie zegels met por
tret van Hammerskjoeld en V.N.-
embleem. Als voren met opdruk ,,Pa
lestina" en gewijzigde kleuren. Repu
bliek Panama luchtpost 238. 

(Zie ook verbetering op pag. 274). 
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De Philatelie en de „Deviezen 
Bij de tiende 

Wij kennen in de economie een „Wet van Gresham" die 
in het kort zegt dat „het slechte geld het goede geld het 
land u t jaagt". Vrij vertaald komt het hier op neer, dat 
wanneer een valuta m intrinsieke waarde lager wordt dan 
de officiële koers men zal trachten deze om te zetten in 
meerwaardige valuta, die dan buiten het verkeer blijft of 
alleen op de „zwarte markt" circuleert. 

Deze wetmatigheid geldt nog steeds, doch de overheid, 
die in feite de waarde van het geld bepaalt, zal natuurlijk 
trachten dit tegen te gaan omdat zij nu eenmaal niet kan 
dulden dat haar geld niet erkend wordt. Zo zien wij dus 
steeds wanneer het geld ergens feitelijk in waarde ver
mindert de overheid „deviezenmaatregelen" neemt om te 
vermijden dat men het „slechte" geld in „beter" buiten
lands geld omzet. Deze maatregelen hebben als regel niet 
alleen betrekking op geld in engere zin doch ook op bij 
voorbeeld edele metalen en tegenwoordig ook heel vaak op 

Bernha 
Pnst Fri 

postzegels, die als internationaal verhandelbare waar ook 
gebruikt worden om uit het „slechte geld" te vluchten. 

Bij de handhaving van deze maatregelen is controle, in 
het bijzonder ook op de briefpost, nodig en zo zien wij als 
afbeelding 1 een brief die in 1921 uit Duitsland naar Neder
land is verzonden en die op grond van een Verordnung van 
november 1918 is geopend. Deze Verordnung, afgekondigd 
vier dagen na de wapenstilstand, was nodig omdat, toen 
de oorlog voorbij was, de „militaire censuur" niet gehand
haafd kon worden. 

Niet alleen werd op de post gelet, er werden in sommige 
landen ook maatregelen genomen ten aanzien van de post
zegels. Zo zijn de bekende „driehoek-perforaties" van 
Hongarije uit de jaren 1921-1925 uitvloeisel van „deviezen-
bepalingen". Afbeelding 2. Voor degenen die zich het uit
voerige artikel hierover van de hand van de heer K. E. 
König in het Maandblad van februari 1955 niet meer herin
neren, zij vermeld dat in die jaren de gewone Hongaarse 
zegels aan de postkantoren verkocht werden in vellen, 
waarvan telkens enkele rijen zegels met drie puntjes ge

perforeerd waren. De frankeerwaarde bleef gelijk, doch 
men meende dat zij geen waarde meer hadden voor de han
del. Doch de verzamelaars vlogen er op af en probeerden 
paartjes — één geperforeerd en één niet geperforeerd — 
bij elkaar te krijgen. 

Na de inflatiejaren 1919-1924 kwam er een zekere vrijheid 
in het deviezen verkeer, doch de moeilijkheden die ontston
den na de crisis van 1929, in het bijzonder in Duitsland, 
en het vernuftige systeem met verschillende soorten Mar
ken van dr. Schacht deden daar de „deviezencontrole" 
terugkeren. Afbeelding 3 toont een brief die met het oog 
op deviezencontrole in 1939 is geopend, doch dergelijke 
strookjes waren toen al weer jaren in gebruik. Na september 
1939 ziet men ze niet meer omdat dan weer de „militaire 
censuur" de controle op de buitenlandse brieven overneemt. 
Afbeelding 4. 

Na de wapenstilstand in 1945 hielden wij ook in Neder
land natuurlijk nog „deviezencontrole". Nadat het „Militair 
Gezag", en daarmee de militaire censuur, van het toneel 
verdwenen waren werd de Officier van Justitie belast met 
de postcontrole. Afbeelding 5. De brieven werden geopend 

P O S T K A N T O O R s-G R A V E N H A G E 
Geopend door de Officier <sn Justitie, daidrtoe gemach 

een douane* en postamhtsnsar icracHtens de wetteiijke 
bepalingen betr»Hende de diviestan ,̂at*p#w «̂i*!̂  

„Ouvert par Ie Procureur de ia R^me a d ^ t ^ j^iL_M>'^Jf«9e 
d Instruction en présenc*' d'un agent de,#0||a*iÄ e»t ^4jn<aa©nt 
de poste en vertu des disposttionstegatsifcenc'srni^ptis^dtevises ' . 
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en de inhoud van de enveloppen werd gecontroleerd, doch 
van de inhoud van de brieven mocht geen kennis geno
men worden daar alleen de militaire censuur een beperking 
van het grondwettelijke recht van het briefgeheim toelaat. 

Het resultaat was dat wie een serie Kinderpostzegels 
naar het buitenland zond zijn brief terugkreeg met de ver
melding „Bij herhaling volgt proces-verbaal", terwijl ander
zijds tienduizenden gulden in „deviezen" beschikbaar wer
den gesteld om catalogi te importeren — die inmiddels vol
komen waardeloos geworden zijn — of voor toerisme. 

Door de Nederlandse Bond werd bereikt dat onder con
trole van een lid van het Bondsbestuur — de heer J. G. J. 
Polling te Haastrecht die we voor al zijn moeite wel dank
baar mogen zijn — postzegelruil met het buitenland onder be
paalde voorwaarden weer mogelijk werd. Afbeelding 6. 

Toch duurde het nog tot 1953 voor dit ruilverkeer in feite 
vrijgegeven werd bij de in hoofde dezes genoemde „alge
mene vergunning", te vinden in het Maandblad van mei 
1953. Ook de beperkende bepalingen bij de aanschaf van 
zegels van ƒ 2,50 en hoger werden toen ingetrokken. En nu 
worden aan weerszijden van de grens „internationale ruil-
dagen" gehouden en ik heb nooit gehoord dat verzamelaars 
die daaraan deelnamen enige moeite met deviezencontrole 
gehad hebben. 

In de landen achter het „IJzeren Gordijn" is de situatie 
echter geheel anders. Daar is nog steeds in- en uitvoer van 
postzegels voor verzamelaars alleen toegestaan via de 
officiële „ruilcontrole-bureaus". 

Een correspondent meldt dat maandag 24 juni 1963 een 
serie postzegels vain de Tonga-eilanden werd uitgegeven, ter 
herinnering aan het feit dat in Polyiiesië voor het eerst goud
geld werd uitgegeven. De zegelwaarden van Tonga werden 
steeds volgens het Engelse muntstelsel gewaardeerd en af
wisselend Tonga, of Toga geheten, maar ditmaal tot „Tonga", 
the Friendly Islands' uitgebreid en alle waarden in Koula 
uitgedrukt. 

Er werden dertien verschillende postzegels uitgegeven, te 
weten: 1. zes verschillende gewone frankeerzegels, 2. drie 
verschillende luchtpostzegels, 3. vier verschillende luchtpost-
dienstzegels. 

Alle dertien zegelsoorten zijn volkomen rond van sterk 
geplet zuiver goud in reliëfdruk geslagen. De zes postzegels 
vertonen de voor- en achterzijden der 3 '/* Koula munten, de 
drie luchtpostzegels zijn overeenkomstig de iets groter gou
den munten en de „official airmails" zijn uitgevoerd in het 
grootste formaat gouden munt. 

De ronde bladgouden zegelwaarden (de correspondent 
spreekt althans van Goldfoil) zijn bevestigd op gegomd ge
tint „security-paper", zoals wij deze papiersoort reeds van 
verschillende landen kennen. 

Met de mededeling omtrent de te verwachten uitgifte ont
vingen wij twee afdrukken, die wij hierbij reproduceren. 
Het komt ons voor dat dit proefdrukken zijn, door Poste
rijen verstrekt. Omtrent de betekenis van het woord Koula 

Soms is men daarmee nog niet tevreden. Merkwaardiger
wijze werd in Hongarije in 1957 bij de uitgave van de lucht
postzegel van 20,— Ft. het perforatiesysteem weer van 
stal gehaald. Afbeelding 7. Deze zegel werd aanvankelijk 
alleen verkocht voorzien van een „T"-perforatie. Later 
verscheen hij echter toch ook zander deze perforatie en 
de geperforeerde zegels werden in de interne dienst van 
PTT opgebruikt. 

Hoe interessant deze stukken ook zijn, laten we ons er 
over verheugen dat we in Nederland weer in een vrij land 
leven en het contact met buitenlandse collega-verzamelaars 
weer geheel vrij en onbelemmerd kan geschieden. Dat het 
nog lang zo moge blijven! 

FL. 

wordt niets meer gezegd, maar het kan zijn dat dit shilling-
waarden betreft, gezien de streepjes achter 2/4 en 15/—. De 
15/— is bovendien de hoogste zegelwaarde en een £-zegel 
is er dit keer niet bij. Helaas worden de verschillende ze
gelwaarden niet afzonderlijk genoemd en dienen wij dus 
nader bericht af te wachten. Maar wel wordt nog medege
deeld dat voldoende postzegels werden gedrukt, ook om aan 
alle wensen van de filatelisten te kunnen voldoen. Onnodig 
te zeggen dat hier het duurste drukprocédé werd toegepast 
dat ooit ter wereld werd gebruikt en het gewicht dezer ze
gels alle gewichten van andere zegels met stukken slaat, de 
15 Koula weegt zelfs meer dan veertig maal het gewicht 
van een normale postzegel! 
Bennebroek, P. C. KORTEWEG 
(Zie ook bladzijde 288). 

VERBETERINGEN 
In de „Bijdrage tot de kennis der zegels van Nederlands-

Indië XVH" in het meinummer, staat driemaal ongebruikt 
in plaats van gebruikt. Tweemaal op bladzijde 170 in Staatje 
II onder Aantallen en onder Catalogusprijs 1963 en eenmaal 
op bladzijde 171 in de laatste regel boven Staatje III in 
de rechterkolom. 

In het kader „Maandblad-medewerkersplaquette in goud" 
voor Mr. W. S. Wolff de Beer, staat in de zevende regel: 
„Nederlandsch Maandblad voor Postzegelkunde", in plaats 
van Het Philatelistisch Maandblad, dat op 26 oktober 1911 
in Amsterdam — voorlopig voor een jaar — was opgericht 
door vertegenwoordigers van Hollandia, Breda en de 
Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, waarvan de heer 
Wolff de Beer destijds vice-voorzitter was.. 

In de afleveringen IV en V van de serie artikelen „Nobel
prijswinnaars op postzegels" zijn twee zegels verwisseld. De 
afbeelding links bovenaan op bladzijde 131 is generaal 
Marshall, die verwisseld moet worden met de Duitse schrij
ver Hauptmann op bladzijde 173 bovenaan rechts. Afbeel
ding 43 moet dus afbeelding 63 zijn en omgekeerd. 

Ronde, gouden herinneringszegels! 
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Personalia 

J. H. Broekman 

jurylid van verschillende nationale- en verenigingstentoon
stellingen. 

Van de voornaamste artikelen zijn te noemen: Maandblad, 
april 1943, Iets over de Sardinische omslagen (cavallini); De 
Postzak, september 1961, Postzegels op postwaardestukken. 

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Poststem
pel- en Poststukken verzamelaars sinds 1951 (vice-voorzitter 
van 1946-1951). 

J. GIPHART, ERELID VAN PO & PO 
De heer J. Giphart, assistent van de Posthistorische af

deling van het Nederlandse Postmuseum te 's-Gravenhage, 
is het erelidmaatschap verleend van de Nederlandse Ver
eniging van Poststempel- en Postwaardestukkenverzame-
laars. Po & Po heeft de heer Giphart tot erelid benoemd 
wegens zijn aandeel in het onderzoek in de affaire van de 
vervalste poststempels en -stukken, de bekende zaak-M., 
die in justitiële kring heeft doen spreken over een „Van 
Meegeren-zaak in de filatelie". 

Aan het Bondsdiner in Breda op zaterdagavond 11 mei 
1963 werd onze rubriekredacteur voor de Postwaardestukken, 
de heer J. H- Broekman — in zijn afwezigheid — door de 
hoofddirecteur Posterijen, de heer L. Th. Hoolboom, onder
scheiden met een grote zilveren medaille, die hierbij is af-

Zilveren mtdaill» mef rondsehrHf 
B R £ T E P en afheeMinq van een 
verzamelaar met een loep boven 
opengeslagen album. Ontwerp van 
Bram Roth te 's-Gravenhage. Inschrift 
op de achterziide: 
NATIONALE POSTZEGELTENTOON-
STELLING BRETEP 1963 
AANGEBODEN DOOR HET STAATS
BEDRIJF DER PTT. 

ONDERSCHEIDINGEN 
Tijdens de herdenking van het eerste internationale post-

congres te Parijs werd in het gebouw van de UNESCO een 
historische en filatelistische expositie gehouden. In een bij
zondere herdenkingsbijeenkomst, die onder leiding stond van 
de Franse premier Georges Pompidou, voerden de directeur 
van het Postmuseum, dr. R. E. J. Weber en de Franse mi
nister van Posterijen het woord. De Nederlandse afvaardiging 
bestond uit de heren professor ir. G. H. Bast en L. Th. Hool
boom Beiden werden onderscheiden met het officierskruis 
vain de Mérite Postal. 

Eerste filatelistisch congres 
in Indonesië 

geheeld. De redactie van het Maandblad stelt hier de heer 
Broekman in persoon aan de lezers voor, waarbij enkele 
wetenswaardigheden uit zijn filatelistische loopbaan: 

J. H. Broekman, geboren in 1907 in Amsterdam, begon in 
de eerste klasse van de lagere school met het „verzamelen" 
van postzegels van de gehele wereld, eerst in schriften, later 
in een voordrukalbum, een Schaubeck-schroefband. In de
zelfde klasse van deze school zat Jan Poulie, eveneens van 
die tijd af verzamelaar gebleven. In de hogere klassen van de 
middelbare school, met de uitbreiding van interessen en het 
vermeerderende huiswerk, bleef de verzameling vrijwel on
aangeroerd. Wel werd hulp verleend" bij het opzetten van de 
verzameling postwaardestukken van zijn vader voor tentoon
stellingen. Deze ontving in 1924 daarvoor-als hoogste onder
scheiding, op de internationale postzegeltentoonstelling in 
Pulchri Studio in Den Haag, een gouden medaille en een 
extra zilveren, geschonken door de Koningin, voor zijn col
lectie briefkaarten van Nederland. Zelf exposeerde hij in 
1924 te Oslo in de jeugdklasse zijn collectie postzegels van 
Danzig, die daar een bronzen medaille verwierf. Geleidelijk 
wendde hij zich nagenoeg geheel tot zegels op brief, afstem
pelingen, doch vooral tot postwaardestukken, waarmede hij 
van huis uit vertrouwd geraakt was. 

In zijn collecti« werden later die van zijn vader en een 
groot gedeelte van de collectie van W. P. Costerus Pzn. en 
W. G. Zwolle opgenomen. Naast gespecialiseerd Nederland 
en Overzeese Rijksdelen, omvat deze nog steeds de gehele 
wereld. De verzameling is opgezet in kartotheekvorm; op 
bladen opgezet en van tijd tot tijd geëxposeerd zijn alleen: 
de briefkaarten van Nederland met de beeltenis van koning 
Willem III (laatstelijk op de Bretep bekroond met groot 
zilver), de briefkaarten van Oranje Vrijstaat (laatstelijk 
Hollandia 1952), postzegels op poststukken (Itep 1952 en 
Dag van de Postzegel 1961, Amsterdam) en de pwstwissel-
formulieren van Brunswijk (Po & Po, 1952). 

Publicistische medewerking wordt verleend aan l'Entier 
Postal, die Ganzsache, Postal Stationery en het Maandblad; 

Te Surabaja op Java is van 29 april tot en met 4 mei 
196* het eerste filatelistische congres in Indonesië gehou
den, waaraan een nationale postzegeltentoonstelling was 
verbonden. In het nieuwe Maranatha-gebouw waren alle 
ruime zalen daarvoor ingericht en het tentoongestelde ma
teriaal mocht er zijn. 

*el3LaG.Heer Dr.G.A.Catalanl , 
Blar icuaaierotraat no .28, 

CHtBERLAm) 
591 

Gastvrouwe was de Perkumpulan Umum Philateli Indo
nesia (PUPI), een getrouwe voortzetting van de Algemene 
Nederlandsch-Indische Philatelisten Vereeniging. Schrijver 
dezes mocht in 1959 het afdelingsbestuur te Surabaja in 
de allerbeste verstandhouding overdragen aan de tegen
woordige leiders. De belangstelling was overweldigend: da
gelijks stonden lange rijen bezoekers te wachten. Het aantal 
leden, vooral jeugdleden, van de afdeling Surabaja nadert 
nu de duizend. Het batig saldo van het congres bedroeg ruim 
een ton rupiah. Het is moeilijk uit te maken of de filatelie 
in Indonesië een echte liefhebberij is, dan wel een vlucht 
in waardevaste goederen. In ieder geval blijkt overduidelijk 
de drang naar een rustige, westers georiënteerde hobby, voor
namelijk bij de Chinese bevolkingsgroep. 

Hierbij afgebeeld de herdenkingsenvelop van het congres. 
Huizen, Dr. G. A. CATALANI 
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pft 
TENTOONSTELLINGEN 

EN RUI LD AG EN 

BOCHOLT 
Zondag 12 mei 1963 vierde de Phila

telistische SammlerGruppe in Bocholt 
(WestDuitsland) haar twintigjarig be
staan. Ter gelegenheid van dit feest 
werden een tentoonstelling en een in
ternationale ruildag gehouden, waar
voor de „Parkgaststätte Schützenhaus" 
ter beschikking stond. De tentoonstel
ling werd op 11 mei geopend door bur
gemeester Kemper van Bocholt, die — 
ofschoon hij geen filatelist is — grote 
belangstelling voor de verschillende 
verzamelingen toonde. De jury be
kroonde drie verzamelingen met goud: 
Liechtenstein ongebruikt compleet, 
Zwitserland, alsmede een gespeciali
seerde Nederlandcollectie met vóór
filatelie, tandingen, typen, afstempelin
gen, proefdrukken, enzovoort, tot en 
met de drukwerkzegels van 1869. De 
eerste dag werd besloten met een ge
zellige feestavond. 

AGENDA 
van filatelistische gebeurtenissen 

Het Nederiandse Postmuseum 

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

EXPOSITIES: 
■ De kunst van de ontwerper. 
 Keur en kleur. Schatten van Nederland en 

Overzeese Rijksdelen. 
 De totstandkoming van postzegels in plaat

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

China (Formosa), Finland, Gibraltar, Grieken

land, Ierland, Israël, Joegoslavië, Kerkelijke 
Staat, Laos, Tsjechoslowakije, Vaticaanstad en de 
Verenigde Naties. 

 Beeldcollectie Ruimtevaart met Inqanq van 15 
juli. 

 De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, de schrijf

kunst, de brief. 
 Haagse postmerken. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

 Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 

ZOMERPROGRAMMA: 

Van 15 juli tot en met 2 september (niet op 
zondagen) te 11.00 en 15.00 uur automatische 
voordracht met kleurendia's „Ruimtevaart op post

zegels", gevolgd door een film over de ruimte

reis van de Amerikaan John Glenn. 
Alle werkdagen: zes automatische demonstraties 
die men zelf kan inschakelen. 
Op zondagen: speciale rondleiding Telefonie en 
Telegrafie te 15.00 uur. 

Voor de mternationale ruildag be
stond grote belangstelling. Er waren 
naar schatting achthonderd verzame
laars uit Duitsland en Nederland aan
wezig De toeloop voor deze ruildagen, 
waartoe R. Zweigler indertijd het ini
tiatief nam, wordt van jaar tot jaar 
groter, vooral van Nederlandse zijde. 
Deze internationale evenementen, ook 
wel grensruildagen genoemd, worden 
afwisselend in WestDuitsland en Ne
derland gehouden. Verzamelaars ken
nen geen grenzen en hun vriendschap 
mag men beschouwen als een bouw
steen voor een toekomstig verenigd 
Europa. 

Ook de Arbeitsgemeinschaft „Nieder
lande" hield een bijeenkomst onder lei
ding van W. Ostermann. Het werd ten 
zeerste op prijs gesteld dat de heer 
J. Dekker van het Bonds Documentatie 
Centrum bereid was gevonden een le
zing te houden over de ontstaans

Toegangsprijs: f 0,25, kinderen tot en met veer

tien jaar f 0,10. 
Open: 10.0017.00 uur, zondagen 13.0017.00 
uur. 

1963 
21 en 22 juli: 
Ettlingen. Postzegeltentoonstelling van de Phila

telistenUnion Vereintes Europa te Hannover onder 
het motto „Begrip tussen de volken en Europese 
samenwerking" ter gelegenheid van de tienjarig 
stedenband Ettlingen (Baden)Epernay (Marne). 

22 juli: 
Katwijk aan Zee. Internationale ruilavond met ver

loting en veiling. Nederlands Hervormd Jeugdhuis. 
Voorstraat 72. Aanvang 19.30 uur. Toegang vrij. 
Afdeling Philatelica. 

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

toonstelling „Honderd jaar Rode Kruis" in het 
Paleis der Exposities. 

19 augustus: 
Katwijk aan Zee. Internationale ruilavond met 
verloting en veiling. Nederlands Hervormd Jeugd

huis. Aanvang 19.30 uur. Toegang vrij. Afdeling 
Philatelica. 
29 augustus  1 september: 
Berlijn. Naposta 1963. Nationale postzeqeltentoon

stelling. Akademie der Künste. Hansaviertel. 
2225 augustus: 
Walsum (bij Oberhausen). Waposta 1963. Inlich

tingen: J. Lentjes, Am. Driesenbusch 18. 

18 september: 
Brussel Internationale luchtposttentoonstelling 
Aerophila 63 en FISAconqres. 

6, 7, 8 september: 
Rotterdam. Nationale tentoonstelling met buiten

landse deelneming van postzegels met christelijke 
motieven. Filatelisten Vereniging St.Gabriël. 

7} 5 september: 
Istanbul. Internationale tentoonstelling Istanbul 
1963 onder FlPpatronaat. FiPcongres op 1315 
september. 

geschiedenis van de portzegels van 
Nederland. Voor deze lezing, die grote 
belangstelling trolk, met name van le
den uit Keulen en Münster, onze harte
lijke dank aan de heer Dekker. 
Bocholt. W. OSTERMANN 

BREDA 
Hier volgen de namen van de acht

tien verzamelaars wier collecties op de 
BRETEP te Breda met een diploma 
zijn onderscheiden: 

L. van Amerongen, Eofilatelie 1747
1748; J. G. F. Coollegem, Hongarije 
luchtpost; T. van Eede, Nederland na 
1945, „Hagensis", Singapore; K. Kou
wenberg. Vervalsingen (voor vervalsin
gen is geen bekroning mogelijk); G. 
Jürgens, Wereldpostverkeer herdenkin
gen; L. A. Leibbrand, Postzegels op 
postzegels; mevrouw Van Hoydonk
Wijnants, Madonna's; J. G. Rutten, 
Zoogdieren; P. J. Dries, Flora; A. G. N. 
Elias, Kunst; J. W. Smits, Componisten; 
mevrouw Bransdorfer, Rechten van de 
Mens; J. Aafjes, Australiëgeschiedenis; 
J. F. P. Sloekers, PTTJubilea; L. M. 
A. Grandel, Mijnbouw en mineralen; 
F. C. Martens, Textiel; mejuffrouw J. 
Penha, Europese gedachte. 

Bij de foto van Miss Bretep in het 
juninummer op bladzijde 226 is ver
zuimd te vermelden dat het Delfts blau
we vaasje op tafel een geschenk was 
van de Haagsche Philatelisten Vereeni
ging. 

16 september: 
Amsterdam. Internationale Filatelistenbeurs. Kras

napolsky. Warmoesstraat, St.Janszaal, 10.0022.00 
uur. Verbond van Postzegelhandelaren in Neder

land. Postbus 296. Amsterdam. 

214 oktober: 
Wroclaw. Tentoonstelling van Europese gelegen

heidszegels. Inlichtingen: Wroclaw 1963, Wroc

law 1, Przegroda Poctowa. Polen. 

46 oktober: 
Lichtenfels/Main. Liposta. Jubileumtentoonstelling. 
Inlichtingen: H. Schnappauf, 862 Lichtenfels/Main, 
Bahnhofstrasse 12. 

14 en 15 oktober: 
Oldenburg. Olbria 1963. Tentoonstelling Klasse I I . 
Landesmuseum. 

6 oktober: 
Verviers: Grote internationale ruildag, 10.0018.00 
uur. Cercle Saint Joseph, rue Renier. Interphil. 

612 oktober: 
Melbourne. Internationale filatelistische tentoon

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

25, 26 oktober: 
Assen. Tentoonstelling en ruilbeurs in Concerthuis. 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Assen". 

1964 

31 januari  10 februari: 
Curasao. Internationale postzegeltentoonstelling 
onder FlPpatronaat. Cura<;aosche PostzegelVer

eniging. 

521 juni: 
Parijs. „Philatec Paris 1964". Internationale fila

telistische tentoonstelling onder FIP en AlJPpa

tronaat. Grand Palais des ChampsElysees. 
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CURACAO 
Zie Bondsnieuws. 

ETTLINGEN/EPERNAY 
De PhilatelistenUnion Vereintes 

Europa te Hannover organiseert op 21 
en 22 juli te Ettlingen een postzegel ten
toonstelling onder het motto „Begrip 
tussen de volken en Eurojjese samen
werking in het teken van de filatelie" 
ter gelegenheid van de tiende verjaar
dag van de oudste FransWestduitse 
stedenband tussen Ettlingen (Baden) en 
Epemay (Mame). In een tijdelijk post
kantoor zal op speciale kaarten en en
veloppen met Europazegels een bij
zonder stempel verkrijgbaar zijn. Men 
kan zo'n envelop ook bestellen (DM 2,—) 
of laten adresseren en via de post laten 
bezorgen (DM 2,20) door het bedrag 
over te maken op postgirorekening 
188544 PSA Hannover van Dr. Peters, 
Hannover. Een envelop met Franse ze
gel(s) kan ook uit Epemay verzonden 
worden (DM 1,25). 

Verenigingen die tenminste 25 stuks 
afnemen krijgen korting. 

PARUS 
De Philatec 1964, die van 5 tot 21 juni 

in het Grand Palais des Champs
Elysees zal worden gehouden, heeft al 
een vlag in een Parij se stempelmachine 
(afbeelding). Er is ook een vouwblad 
verschenen met een verklaring van de 
naam: Phila stamt vanzelfsprekend van 
Philatelie en Tec van techniek, omdat 
de tentoonstelling tevens de nieuwste 
en merkwaardigste uitvindingen op het 
gebied van de techniek in het post en 

.èYt/ PMILATUlf! 
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telecommunicatiewezen zal tonen. Het 
totale oppervlak van de expositie zal 
22.000 vierkante meter beslaan. Er 
wordt een mededelingenblad in het 
vooruitzicht gesteld, dat in de loop van 
dit jaar zal verschijnen. Corresponden
tieadres: Philatec Paris 1964, 49, rue 
SainteAnne, Paris2e. Commissariat 
General: 123, boulevard Brune, Paris
14e. 

ROTTERDAM 
De catalogus voor de nationale post

zegeltentoonstelling van de Filatelisten 
Vereniging St. Gabriel die op 6, 7 en 8 
september te Rotterdam gehouden 
wordt, zal verschillende artikelen be
vatten over het verzamelen van post
zegels met christelijke motieven, als
mede een beschrijving van de christe
lijke motieven van Nederlandse zegels. 
Er zullen herinneringskaarten en en
velopnen verkrijgbaar zijn waarop een 
bijzonder stempel verkregen kan wor
den. Op 22 juni waren al twintig in
zendingen aangemeld. 

In het comité van aanbeveling heb
ben onder meer zitting: Monseigneur 
B G Henning, roomslkatholiek deken 
van Rotterdam, Ds. P. A. E. Sillevis 
Smit van de televisierubriek „Log
boek". H. J. W. Verhey, algemeen se
cretaris van de oudkatholieke kerk in 
Nederland, L. A. Donker, voorzitter 
van de Rotterdamsche Philatelisten 
Vereeniging en G. J. Peelen, hoofdre
dacteur van het postzegel tijdschrift 
„Mijn Stokpaardje". 

Inlichtingen: J. G. M. de Wilde, 
Grindweg 10, Rotterdam13. 

De Wereldbond St. Gabriel kent jaar
lijks op 24 maart, het feest van de 
aartsengel Gabriel, schutspatroon van 
post en filatelisten, erediploma's toe 
aan postadministraties die in het afge

lopen jaar postzegels met religieuze 
motieven hebben uitgegeven, waarbij 
aan drie voorwaarden is voldaan: 1. 
uitvoering mooi en zinvol, 2. nominale 
waarde laag en 3. oplage voldoende 
groot. De diploma's zijn ondertekend 
door de beschermheer van de bond, 
kardinaal König, aartsbisschop van We
nen en door de president van de bond, 
Josef Franz Aumann. De bond beoogt 
met deze onderscheiding alle postadmi
nistraties aan te sporen dergelijke ze
gels uit te geven en tevens een bijdrage 
te leveren tot de strijd tegen onge
wenste en speculatieve uitgiften. 

In 1962 werden onderscheiden: 
Australië (Norfolkeilanden)  kerst

zegel met madonna, Boliviëserie natio
naal eucharistisch congres, Columbië
kerstzegel, Costa Rica  kerstserie, 
Duitsland (West)  150 jaar Württem
bergs bijbelinstituut en Katholiekendag 
Hannover, Ethiopië oudEthiopische 
keizers met madonna en heUigen, 
Liechtenstein kerstserie. Malta ma
donna, NieuwZeeland  kerstzegel 
met madonna naar Sassoferrato, Portu
gal serie St. Gabriel, Spanje rozen
kransserie, Turkijeserie van Efeze, Va
ticaanserie tweede Vaticaans concilie, 
Zweden St. Joriszegel in serie oude 
Zweedse cultuur, Zwitserland Pro Pa
triaserie met oude munten waarop af
beeldingen van heiligen en ten slotte 
ontving Oostenrijk een buitengewoon 
diploma voor het jaarlijks terugkerende 
Christkindlstempel. 

VERVIERS 
Op zondag 6 oktober organiseert de 

Belgische afdeling van Interphil in de 
Cercle Saint Joseph, rue Renier, Ver
viers (België) een grote internationale 
ruildag van 10.00—18.00 uur. Inlichtin
gen: E. Lejeune, 101, rue des Coteaux, 
Verviers (België). 

INGEZONDEN: 

Commercie met bedenkelijke gevolgen 
De hierbij afgebeelde eerstedagenvelop van de Antihonger

zegels met op bestelling gedrukt adres en tentoonstellings
vignet van de INTERPEX is een fraai succes voor onze 
Filatelistische Dienst, die van de gelegenheid gebruik 
maakte bestelkaarten voor de circulaires over nieuwe uit
gaven in te sluiten en er ongetwijfeld een aantal van zal 
retour zal hebben ontvangen. 

Wij weten niet voor welke prijs dit tentoonstellingssouvenir 
aan de man of vrouw gebracht is, maar het addertje onder 
het gras schuilt in het in New York door de tentoonstellings
leiding aangebrachte extra stempel, dat als men GOED leest 
en het woord „special" met „cover" verbindt geen onwaar
heid bevat, maar al te licht leidt tot de associatie „Special 
Flight", hetgeen dan volkomen bezijden de waarheid is. 

Het tarief van 41 cent wordt waarlijk niet te ver over
schreden, maar de „professionals" van de Filatelistische 
Dienst hadden toch de aanduiding „DRUKWERK/IMPRIMÉ" 
niet mogen vergeten! Feitelijk had de controlerende ambte
naar van het uitwisselingskantoor Amsterdam Schiphol óf 
zijn TAXEstempel moet hanteren óf moeten bijfrankeren 
tot het brieftarief. Maar hij zal de kans niet hebben gehad, 
want we kunnen rustig aannemen, dat de gehele partij in 
een gesloten pakket naar New York verzonden is. 

Wij zouden onze ijverige Filatelistische Dienst toch wel 
met klem willen raden er op te letten wat er met de door 
haar „normaal" aan een bepaald adres verzonden enveloppen 
verder gebeurt, want de afgebeelde Produkten kunnen 
er slechts toe leiden, dat onze PTT wordt gelijkgesteld aan 
al die postadministraties, die de verzamelaars telkens weer 
opschepen met vrachten maatwerk van het zelfde of nog 

duidelijker, allooi, terwijl in feite de „commercie" bedreven 
wordt door de besteller van de enveloppen en niet door onze 
PTT. 

Het spreekt vanzelf, dat wij de lezers in dit geval met 
klem raden: „HANDS OFF!" of „GEEN honger naar Anti
honger!" 

Bestuur Nederlandse Vereniging 
van Poststempel en 
Poststukkenverzamelaars. 

P^^Hü^r 

.^è'S'^/ 

%£Rf*

.MW»»»,L. ,*«■»!«■ 

Internationa! Stamp Exhifaitioti 
INTERPEX 
40 Statter Hilton Hotel 
33rd Street at 7th Ave 
NEW YORK i r NY <USA) 1 
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Boekenplank 
Catalogus Republik Indonesia. Uitgave de Zonnebloem. 
Amsterdam. 

De negende editie van deze catalogus is verschenen in 
het bekende formaat. In de uitgiften van 1951 tot 1958 zijn 
heel wat prijswijzigingen, zowel omhoog als omlaag. Ook de 
UNTEA-opdrukken zijn reeds in al hun verscheidenheid op
genomen en als laatste zegels de antihongeruitgifte van de 
republiek. 
Eindhoven, A. J. UIJLEN 

Schriftenreihe Neues Handbuch der Briefmarkenkunde, 
Heft 14, „Die Briefmarken von Niederländisch-Neuguinea, 
door drs. R. H. Houwink. Uitgave: Poststempelgilde Rhein 
Donau Ev. Düsseldorf. 

Indien het de bedoeling van de samensteiler is geweest 
dat dit boekje als handleiding moet dienen voor de speciaal-
verzamelaar van Nederlands Nieuw-Guinea, dan moet ik 
tot mijn spijt constateren, dat hij wel zeer tekort is gescho
ten in zijn opzet. 

Het is mijns inziens nog te vroeg om een handleiding te 
publiceren, die min of meer kan bogen, de meeste gegevens 
te bevatten over dit gebied. Bijna dagelijks komen er nog 
nieuwe verrassingen binnen over de afgelopen periode van 
vóór en na oktober 1962. 

Zonder te diep op de manco's in te gaan, wil ik hier enige 
punten noemen, die ontbreken aan het Heft 14. 
Port/frankeerzegels (catalogus gedeelte) 
Bladzijde 3 onderaan: 
Bekend is, dat van de nummers 1, 7, 32 en 37 een tweede 
cilinder bestaat. 
Verder ontbreken de gegevens over het aantal verkochte 
exemplaren van de nummers 1/21, 25/37 en verschillende 
andere uitgiften. (Deze aantallen moeten nog binnenkomen). 
In deze handleiding mis ik alle algemene plaatfouten. De 
eerstedagafstempelingen geschiedden na 1959, behalve te 
HoUandia, ook nog te Biak, Manokwari, Sorong en Merauke 
met hetzelfde stempeltype (SSt.3). 
Portzegels: 
Vóór het gebruik van de Nederlandse portzegels werd de 
voorraad Nederlands-Indische portzegels verbruikt, daarna 
werden Nieuwguinese frankeerzegels en Nederlandse por
ten gebruikt voor port en statistiekrechten. 
Na de invoering van de Nieuwguinese portzegels, werden 
de frankeerzegels nog regelmatig voor statistiekrechten en 
retourporti op Nederlandse (buitenlandse) postpakketfor
mulieren gebruikt. Ik bezit zelfs gemengde frankering van 
port en frankeerzegels. Over dit interessante onderwerp 
wordt niets gemeld. 

Stempels 
Hieraan ontbreekt zeer veel. 
Type St. 2: Voor Humboldtsbaai bestaan twee typen, even

als voor Manokwari (Manakwari). 
Manokwari: In 1941 is nog een ander (klein) rondstempel 

in gebruik geweest van een afwijkend type. 
Ajamaroe: Na type St.4 en vóór type St.11 zijn er nog twee 

geïmproviseerde stempels geweest, die niet worden ver
meld. 

St.10: De afbeelding van dit stempel is niet juist voor alle 
onder St.10 genoemde postkantoren. Het type St.10 be
staat alleen voor de postkantoren Ransiki en Sorong 
Doom (mogelijk nog voor een enkel ander kantoor). De 
meeste onder St.10 genoemde namen hebben een stempel
type waarvan het middelste kruisje in het ondersegment 
niet rechtop staat, in tegenstelling met het linkse en recht
se kruisje. 

St.10 b): HoUandia-Stad 3 is wel gebruikt. 
St.10 c): De beschrijving van het stempel Hollandia-B (type 

St.9) ontbreekt. 
Sentani: Een stempel van het type St.10, doch met kruis

jes als in type St.8. 
St.10 e): Van nummer 4 bestaan twee stempels (1 van ex-

Hollandia-Binnen en 1 van ex-Hollandia-Stad). 
Vermelding van nummer 5 ontbreekt. 

HoUandia: Het klein rond stempel „Hoofdbestuur PTT-Hol-
landia (P.W.)", wordt niet genoemd. 

St.12: Aan deze lijst ontbreekt het merendeel van de na
men. De langstempels genoemd onder de lijst van type 
St.13 zijn in 1958-59 alle vervangen door het type St.12. 

Wasior heeft in 1962 nog een derde type gekregen, dat 
lijkt op type St.11, maar in een kleinere letter en met in 
het ondersegment „Ned-Nieuw-Guinea". 
Ontbrekende namen: HoUandia-Hamadi, Nabire, Inan-
watan, Oebroeb, Waghete, Wamena, Waris en Warsa, te
vens Pirimapoen. 

SSt.: Aan de typen van de eerstedagstempels ontbreekt het 
rubberstempel, gebruikt op de uitgifte van de Vluchtelin
gen (7-4-'60), dat identiek is aan die op de Nederlandse 
eerstedagenveloppen. 
Over de stempels op stukken der bijzondere vluchten, 

wordt in het geheel niet gesproken. 
Kortom, als handleiding voor stempelmateriaal uit Neder

lands Nieuw-Guinea is deze publikatie misleidend. Het ge
deelte over de frankeerzegels kan in iedere catalogus wor
den gevonden. 
Rijswijk (ZH) F. BENDER. 

Handbok over Norges Frimerker I, 312 pags 19 x 27 met één 
plaat. Uitgave van Norsk Fil. Forbund 1963 verkrqgbaar 
bü Frimärkshuset Stockholm. Prgs ƒ46.— .voor beide delen. 

Na een voorbereiding van ruim twintig jaar ligt dan het 
eerste deel van het Noorse Handboek op tafel. De tekst is 
Noors, maar een uitgebreide Noors-Engelse woordenlijst 
maakt deze bron voor iedereen toegankelijk. De uitvoering 
Is aantrekkelijk ook al door de vele goede illustraties en 
vooral door de ruim dertig pagina's omvattende technische 
inleiding, die voor het begrip der Noorse zegels onontbeer
lijk is. 

Dit eerste gedeelte behandelt de emissies 1855-1888, behalve 
de laatste groep met NORGE in blokschrift, de zogenaamde 
20 mm uitgave van 1886-1893, die in zijn geheel het 
tweede deel zal openen. Opmerkelijk zijn de vergrote af
beeldingen in het Posthoorntype met blokschrift per waarde 
gegroepeerd, zodat het gemakkelijk is de individuele zegels 
te identificeren. Dat dit in een behoefte voorziet zal iedere 
geregelde veilingbezoeker beamen bij het doornemen van 
de aangeboden collecties! 

Van de geliefde nummer 1 en de serie Koningskoppen van 
1856 vindt men alle gewenste gegevens om tot „platen" te 
kunnen overgaan, al zullen de huidige prijzen voor de mees
ten onzer prohibitief blijken! 

Hier en daar zal de posthistorisch georiënteerde specia
list nog wel eens grijpen naar Norsk - en Nordisk Filatelis-
tisk Tidskrift gezien het weinige, dat over stempels en der
gelijke kon worden opgenomen. Ook voor postwaardestuk-
ken en de interessante lokale zegels moet men over de be
treffende catalogi kunnen beschikken, daar deze gebieden 
bewust buiten dit mooie boek zijn gehouden. 

Wel had ons inziens nog een tussenstadium van de emis
sie 1855 moeten zijn opgenomen, daar dit toch in verschil
lende collecties aanwezig is. Het staat in de rij tussen de 
oorspronkelijke vierkante ontwerpen en het uiteindelijk 
aangenomen tjT)e. (Afbeelding). 

Het schitterend uitgevoerde boek is gedrukt in 3800 
exemplaren, plus een bibliofiele uitgave van 200 stuks. Een 
respectabel aantal voor een land met nog geen 3000 georga
niseerde verzamelaars! Door deze oplage is de prijs nog 
bereikbaar gebleven al is de afzet slechts mogelijk door 
de opname van een zestal herdrukken, die geen specialist 
kan laten lopen! Deze methode is voor ons niet weggelegd, 
omdat hier het originele materiaal niet meer bestaat, of in 
te slechte staat is. 

Summa summarum: een boek dat onmisbaar is voor iede
re werkelijk geïnteresseerde Noorwegen-verzamelaar en 
zeker zijn plaats waard is in een verenigingsbibliotheek. 
Laten wij hopen, dat het tweede deel binnen afzienbare tijd 
eveneens kan worden besproken. 
Amsterdam, J. DEKKER. 
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NEDERLAND 
Rubriek-redacteur C H W Heusdens, 

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

AFWIJKINGEN 
De heer J. van der Veen te Bolsward toonde ons een anti-

honger-zegel waarde 12 cent, met een wit streepje in de 
vorm van een „R" boven de „1" van de waarde-aanduiding, 
zegel 92 van het vel. 

Van dezelfde zegel stuurde ons de heer E. B. Stuut te 
Siddeburen, Gr., een veldeel, dat op de tweede en derde 
horizontale rij een gebrekkige druk vertoont, waarschijnlijk 
door een hapering van de drukmachine. 

Dan kregen wij van Mr. J. L. Bigot te Arnhem een strip 
van driemaal twee zegels Herdenking Postcongres, waar door 
het afbreken van een pen in de tandingkam een tandinggat 
ontbreekt. 

Ten slotte toonde de heer R. van Haarlem te Gorinchem 
ons een Zomerzegel 1963, waarde 4 cent met blauwgrijze 
druk aan de bovenzijde van het vel, rij 1. Hierdoor is de kap 
van de molen grijsblauw terwijl de rest van de molen don
kerblauw is. 

iO 

iÉ»ÉHMmagaÉM«>MaÉÉÉatÉtÉÉfiati 

De Europa-zegels zullen dit jaar verkrijgbaar zijn van 16 
september tot 12 oktober. De waarde van 12 cent heeft de 
kleuren bruin en okergeel, die van 30 cent wordt uitgevoerd 
in groen en okergeel. De zegels worden in rasterdiepdruk 
vervaardigd door Enschedé. De ontwerper is de Noor Arne 
Holm. 

Ned. Nieuw-Guinea (tot i mei i963), 
Unie-Staten, Ned.-lndië en 
Rep. Indonesia (tot 20-12-1948) 
Rubriek-redacteur A . J. Uylen, Herm. Heijermanslaan 6, Eindhoven 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Met ingang van 1 juli 1963, is zolang de voorraad strekt, 

naast de gewone frankeerzegel van 25 cent een bijzondere 
frankeerzegel zonder toeslag verkrijgbaar gesteld in dezelfde 
waarde, ter herdenking van honderd jaar Emancipatie 

Op 1 juli 1863 werd volgens de wet van 1 juli 1862 de 
slavernij afgeschaft in de Nederlandse Westindische koloniën. 
Het ontwerp van deze zegel is gemaakt door E. N. Ayubi 
te Willemstad - Curasao. Het zegelbeeld vertoont een ge
stileerde duif met olijftak. De kleuren zijn okerachtig geel en 
bruin purper. 
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NEDERLANDSE ANTlLLEPf« 
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Technische gegevens: 

Beeldgrootte — 33 x 22 mm 
zegelgrootte — 36 x 25 mm 
tanding — 14 : 12 % 
velindeling — 10 x 10 = 100 zegels 
druktechniek — offset 
drukkerij — Joh. Enschedé en Zonen 

Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. 

Op de eerste dag van uitgifte werden enveloppen uitslui
tend gefrankeerd met deze zegels voorzien van een eerste-
dagstempelafdruk. 

Goedkopere luchtpost voor militairen 
Met ingang van 1 mei kunnen relaties in de Nederlandse 

Antillen tegen frankering met het binnenlands interinsulair 
tarief per luchtpost corresponderen met militairen in Neder
land, Suriname, aan boord van Nederlandse oorlogsschepen 
of speciale troepentransportschepen. 

Omgekeerd zullen ook de militairen op dezelfde wijze kun
nen corresponderen met hun relaties in een ander rijksdeel. 

Onder deze regeling vallen uitsluitend gewone brieven tot 
10 gram en enkele (eventueel beschreven) briefkaarten. 

De correspondentie aan Nederlandse militairen in Neder
land of Suriname behoort te worden geadresseerd: 

rang of stand, naam en voorletters, marine- of leger-
nummer, onderdeel of kazerne met adres daarvan, 
p/a Willemstad - marine. 

Er bestaat een zeer goede samenwerking tussen de poste
rijen en de Koninklijke Marine; om de militaire post zo vlot 
mogelijk te kunnen verwerken wordt deze dagelijks op het 
hoofdpostkantoor te Willemstad gesorteerd en met de be
schikbare luchtverbinding verzonden. 

Deze regeling zou ook gelden voor Suriname. 

Op Curagao is het hierbij afgebeelde stempel in gebruik 
geweest. 

r ^ X E A N N U A L ^ 
5JGCKERAL MEETINGS 
f j \6-9MAn963^ 

Het staat nog niet vast dat de serie Hotel-zegels die zal 
worden uitgegeven ter gelegenheid van de internationale 
postzegeltentoonstelling te Willemstad uit drie waarden zal 
bestaan. Er is namelijk nóg een hotel, het Little Bay Beach 
Hotel op het eiland Sint Maarten. Het is mogelijk dat de 
serie zal uitkomen in de waarden 5, 10,. 15 en 20 cent, ook 
al omdat, behalve het hotel op St. Maarten, ook het gebouw 
van de luchthaven, waar de tentoonstelling zal worden ge
houden in aanmerking komt voor afbeelding op de mogelijk 
vierde zegel. 

Voormalig Nederlands Nieuw-Guinea: zie onder de Nieuwtjes: 
Indonesia-West Irian. 

SURINAME 
De Emancipatie-zegels, uitgegeven ter herdenking van de 

afkondiging van de afschaffing van de slavernij in West-
Indië, honderd jaar geleden, zijn op 28 juni 1963 uitgekomen. 

De waarde van 10 cent is uitgevoerd in rood, wit en zwart, 
die van 20 cent in groen, wit en zwart. Op de eerste dag van 
uitgifte werd een bijzonder stempel gebruikt. (Afbeelding). 

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

Nieuwe uitgiften 
Op 13 juni werd een bijzondere postzegel in de waarde 

van Fr. 6,— uitgegeven ter gelegenheid van de Europese 
Conferentie van de ministers van Verkeer. De afbeelding 
bestaat uit een gestileerde voorstelling van het hoofd van 
de godin Europa, wier kapsel wordt gevormd door de wapen
schilden van zeventien deelnemende landen en een zinne
beeldige voorstelling van het vervoer per rail, weg en schip. 
Het aantal aangesloten landen is inmiddels met één ver
meerderd. De Conferentie werd opgericht te Brussel bij het 
protocol van 17 oktober 1953, dat werd ondertekend door de 
ministers van Verkeer van zeventien landen. 

De zegel is gedrukt in zwart en blauw volgens het gecom
bineerde diepdruk- en heliogravure-procédé. De oplage is 
vastgesteld op drie miljoen exemplaren. (De zegef was in de 
grote postkantoren snel uitverkocht). De gravure van de 
oorspronkelijke moederplaat werd uitgevoerd door de Vos, 
naar een tekening van Lauwers. 

Op 17 juni verscheen een bijzondere postzegel in de waarde 
van Fr. 6,—, waarvan afbeelding en beschrijving in het juni-
nummer werden opgenomen. Aanvullende gegevens: Druk: 
gecombineerd diepKiruk- en heliogravure. Oplage: drie mil
joen. De gravure van de oorspronkelijke moederplaat is van 
Janssens, naar een tekening van Grunhard. De zegels wer
den op 15 en 16 juni 1963 bij voorrang verkocht in een tijde
lijk postkantoor in het stadhuis van Nieuwpoort. 

Filatellstisch nieuws 
De Belgische series hebben in de afgelopen weken een 

grote opgang gemaakt als gevolg van de snelle groei van het 
aantal verzamelaars. De filatelistische m.arkt is bijzonder 
vast, maar er valt tevens een daling waar te nemen van 
de vraag naar zegels van landen die er op uit zijn hun 
staatskassen te spekken door het drukken van mooie „plaat
jes" („beeldekens"), die postzegels worden genoemd. (Ghana, 
Hongarije, Liberie, Mongolië en andere). 

Gelukkig Initiatief 
De Directie der Belgische Posterijen heeft de Belgische 

laureaten van de internationale tentoonstelling Melusina te 
Luxemburg gelukgewenst en te hunner ere een receptie ge
geven die bijzonder geslaagd mag heten. Een zeer gelukkig 
initiatief. 
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OVER DE OOSTGRENS 
Iedereen weet dat de bekende vooroorlogse „Gemiania"-

zegels van Duitsland eerst verschenen met het Inschrift 
„Reichspost" doch van 1902 tot 1920 met het Inschrift 
„Deutsches Reich". Minder bekend is echter waarom deze 
wijziging geschiedde. 

De „Reichspost" werd 4 mei 1871 opgericht en bleef deze 
naam dragen tot de capitulatie in mei 1945. Aanvankelijk 
omvatte de Reichspost echter niet het gehele Duitsland. 
Beieren en Württemberg behielden hun eigen postadmini-
stratie. Pas in 1920 verdwenen de Beierse en Württembergse 
posterijen van het toneel. 

In 1902 echter besloot de Württembergse postadministratie 
de gewone frankeerzegels, die ook in de rest van Duitsland 
golden — „Germania", — ook in Württemberg in te voeren. 
Doch daar Württemberg geen deel van de „Reichspost" werd, 
moest het Inschrift veranderd worden. Daarom werd het 
toen „Deutsches Reich". Doch de Württembergse post bleef 
bijvoorbeeld zijn eigen formulieren gebruiken, zoals u ziet 
uit de afgebeelde pakketkaart die in 1919 gebruikt werd. 
(Afbeelding 1). Wat ze ook hielden' was hun eigen tarief. 
En dat heeft geleid tot de merkwaardige briefkaart met een 
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waarde-indruk van 5V4 Pf. (Afbeelding 2). De Reichspost 
had in 1900 een tarief voor stadsbriefkaarten van 2 Pf., dat 
werd ingevoerd toen in dat jaar de „lokale posten" moesten 
verdwijnen en de Reichspost het monopolie voor het brieven-
vervoer kreeg. Dit lokale porto heeft maar enkele jaren 
bestaan. Toen kwam voor briefkaarten voor de Reichspost 
een uniform tarief van 5 Pf. (Afbeelding 3). De oude 2 Pf. 
briefkaarten werden met een zegelafdruk van 3 Pf. naast de 
oude 2 Pf. aan dit nieuwe tarief aangepast. (Afbeelding 4). 
Württemberg hield echter een lokaal tarief voor briefkaarten 
van 3 Pf. 

In 1916 werd, wegens de oorlogssituatie, een algemene 
tariefsverhoging van 2'/2 Pf. voor briefkaarten ingevoerd. 
De gewone Reichspost-briefkaart werd 7V4 Pf. (Afbeelding 5). 
Ook de postzegels van IV2 en IVi Pf., die toen uitgegeven 
werden, stonden in verband met deze tariefsverhoging. Ook 
Württemberg paste deze verhoging toe en zo ontstond de 
briefkaart van 5'/2 Pf. : 3 Pf. lokaalport en 2Vi Pf. oorlogs
verhoging. De vraag naar lokale briefkaarten is blijkbaar 
nooit erg groot geweest en zegels in deze waarde zijn dan 
ook niet uitgegeven. FL. 

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

Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

li 
'arte 

. (Antwort) 

Gedurende die Naslonale Kernkonferensie wat van 8 tot 
11 April bij die Universiteit van Pretoria gehou is, was 'n 
spesiale postkantoortjie ingerig, waar 'n ronde geleentheid-
stempel gebruik is met die woorde: Naslonale Kernkonfe-
rensie/figuur van ellipse deurmekaar met die datum 8-11: 
IV; 1963/Pretoria/National Nuclear Conference. Daar was 
spesiale koeverte beskikbaar met dieselfde tekening in lig-
blou. 

Marioneiland: die pos wat in Maart met die R.S.A. ekspe-
disieskip vanaf Marioneiland verstuur is, is met dieselfde 
stempel wat altyd gebruik word, afgestempel, op die datum 
17 III - 63, kaart van die eiland. 

5c Boeteseël: hierdie seël het nou verskyn met rooi vel-
nommers en die syfer „5" is weer in blou gedruk in plaats 
van swart, soos by die vorige druk. 

V-2. Cent: hierdie seël het 'n nuwe druk verskyn, gemaak 
deur die A 40 masjiene, op papier met die wapen-watermerk. 
Die multipositief van die vorige druk is ook vir hierdie uit-
gawe gebruik. Die silinders wat vir die nuwe druk gebruik 
is, is 104 (karmynrooi), 66 (dof-oranje) en 45 (blou). 

Die blou is donkerder as van die vorige druk. Enkel, blou 
gebreekte lyne is op die regter en linker velrande aange-
bring, die pyltjies kom weer op albei kante en bo en onder in 
die middel van die velrand voor. Velnommers bestaan uit 
vyf syfers in swart en verskyn op die onderste velrand, by 
seëls 5 en 6, en 16 en 17. 
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Die tanding van die seels is nou 14, van die vorige druk 
was dit 15 x 14. Die volgende foutjies kom voor: 

Rooi vlekkie links van die „1" van Vac (ry 2 no. 16), rooi kol 
bo die „1" van Vac (3 no. 2); klein bleu kolletjie bo die R 
van KINGFISHER (4 no. 1); blou stippel bo die E van 
REPUBLIC (4 no. 8); rooi lyn in die boonste rand (4 no. 12). 
Net soos by die eerste druk is daar nou ook weer 'n rooi 
vlek tussen die H en F van KINGFISHER in ry 6 no. 17. 
Verder is daar 'n rooi kol net voor die voel se snael (7 no. 9); 
rooi vlekkies onder die eerste A van AFRIKA (9 no. 1), 'n 
klein rooi kolletjie regs en onder die R van REPUBLIC 
(10 no. 3); en 'n rooi stippel op die rand van die seël bo 
die vóél se kop (10 no. 7). 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 
Rubriekredacteur: 

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

Nog eens: postzegels Nederlands Nieuw-Guinea met opdruk 
UNTEA. 

In het juninummer heb ik mijn mening te kermen gegeven, 
dat de zegels van Nederlands Nieuw-Guinea behoren in de 
verzamelingen Verenigde Naties en niet in Nederlands 
Nieuw-Guinea, zoals in het maandblad van mei 1963 werd 
verkondigd. Mijn mening heb ik kort en krachtig gemoti
veerd. 

Het bestuur van de postzegelverzamelaarsvereniging Vere
nigde Naties en Verenigd Europa — de heren C. L. Krijen-
broek, L. A. M. Molkenboer, L. J. de Maar, W. H. Jager, 
ondergetekende — en verschillende, zo niet alle leden, zijn 
het daarmede volkomen eens. Bij monde van het lid J. D. 
van der Sloot te Vlaardingen nemen enkele leden krachtig 
stelling tegen de beweringen in de postzegelhandel, die de 
zegels onder Nieuw-Guinea rangschikt en een bevestiging 
daarvan vinden in de uitspraak in het Maandblad: „De 
Nederlands Nieuwguinese zegels met opdruk UNTEA worden 
gerekend tot de postzegels van Nederlands Nieuw-Guinea". 

De motivering van de heer Van der Sloot zijn te interes
sant om ze niet onder de aandacht van de lezers te brengen. 
Zijn argumentatie tegen de vermelde opinie is als volgt^): 
1. via de Nederlands Nieuwguinese postadministratie en de 

Landsdrukkerij te Hollandia — die de opdruk UNTEA 
aanbracht — zijn de (aldaar nog resterende ') zegels over
gegaan in handen van de postadministratie van de UNTEA. 

2. Door het plaatsen van een opdruk op een zegel verliest 
deze zijn oorspronkelijke waarde (en — in ons geval — zijn 
nationaliteit '). Dit geldt derhalve ook voor de UNTEA-
zegels, die van 1 oktober 1962 af, niet meer verschenen 
onder de Nederlandse status, maar onder die van de 
UNTEA. 

3. Aan de filatelistenloketten in Nederland waren de zegels 
niet te verkrijgen, maar wél bij de postadministraties van 
de Verenigde Naties te New York en te Geoiève (in een 
later stadium van de uitgifte). 

4. Op 1 oktober 1963 zal de postadministratie van de Ver
enigde Naties te New York een speciale herinnerings
uitgifte wijden aan de inspanningen jegens West-Irian 
betoond. 

5. Op 31 december 1962 werd de Nederlandse vlag in Neder
lands Nieuw-Guinea gestreken en op 1 januari de Indone
sische gehesen. In beide gevallen echter bleef de vlag van 
de Verenigde Naties waaien en wel tot 30 april 1963. 

6. Toch bleven tot 30 april 1963 de UNTEA-zegels als fran-
keerzegels in omloop, ondanks pogingen van Indonesische 
zijde om reeds op 1 januari 1963 „eigen" frankeerzegels 
te mogen uitgeven. 

Tijdens de onderhandelingen in de Verenigde Staten om 
tot overeenstemming te geraken en een eventuele overdracht 
door bemiddeling van de Verenigde Naties te bespoedigen, 
werd door de laatste instantie besloten gedurende de over
gangsperiode frankeerzegels met een eigen motief voor 
Nieuw-Guinea te laten drukken. 

De snelheid van onderhandelen en de uitslag daarvan wa
ren zo kort, dat vele genomen besluiten niet uitgevoerd kon
den worden, evenmin het postzegelbesluit. In dit laatste ge
val werd toen de weg van de minste weerstand gekozen en 
de nog aanwezige voorraad van de ikoerserende zegels van 
Nederlands Nieuw-Guinea overgedrukt met de afkorting 
UNTEA. 

Van Nederlandse zijde werd nog geprotesteerd tegen het 
aanbrengen van de overdruk op zegels met de beeltenis Ko
ningin Juliana, maar deze protesten werden afgewezen onder 
het motief, vermeld onder 2 hierboven. 

Het overdrukken van inheemse zegels, zegels dus die reeds 
bekendheid genoten bij de bevolking, was tevens een van de 
psychologische redenen voor het aanbrengen van de opdruk. 

Waarom onze oppositie tegen de stelling, dat de bewuste 
postzegels tot de Nederlands Nieuwguinese zegels zouden 
behoren en dus aan de lijst van uitgiften van de Nederlands 
Nieuwguinese postadministratie zouden moeten worden toe
gevoegd? Welnu, dit is zuiver en alleen bedoeld om ze te 
kenmerken als zijnde uitgiften van de Organisatie der Ver
enigde Naties. Zij behoren thuis in de verzamelingen van de 
Verenigde Naties (New York-uitgiften), hetgeen door de post
administratie van de V.N. (UNPA) reeds bekendgemaakt is. 

Onze wel uitvoerige argumentatie vindt zijn oorzaak in 
het feit, dat juist nu, bij de eerste buitengewone zegeluitgifte 
door de Verenigde Naties, reeds dadelijk een onjuiste indruk 
bij vele verzamelaars bestaat en wordt opgewekt ten opzichte 
van de status van de UNTEA-zegels; wij achten het een taak 
voor ons, de werkzaamheden van de Verenigde Naties in dat 
daglicht te zetten, waarop deze organisatie recht heeft en 
zulks, door onze zienswijze kenbaar te maken, in alle opzich
ten door te voeren, dus ook op het gebied van onze lief
hebberij: het verzamelen van postzegels. 

Het zij verre van ons de mening die in andere richting 
gaat niet te respecteren. Ieder is vrij in zijn of haar op
vatting over het plaatsen van de bewuste zegels in een 
Nederlands Nieuw-Guinea-verzameling, maar dan als afslui
ting daarvan. Doch dit is iets anders dan kortweg te poneren: 
zij worden gerekend tot de postzegels van Nederlands Nieuw-
Guinea te behoren. Wij hopen te hebben aangetoond, dat dit 
beslist niet het geval is. 

') Aanvulling van schrijver dezes. 
)̂ Door schrijver dezes hier en daar gewijzigd. 

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

Nederland: Op 5 mei 1963 werd de lijn Amsterdam-Djakarta 
heropend door de KLM. In tegenstelling tot voorheen heeft 
de KLM echter geen rechten meer voor het traject Singa
pore-Djakarta, zodat ook geen post op dit traject vervoerd 
werd. De Oostduitse Lufthansa opende een dienst met de 
Turboprop II 18 van Berlijn naar Boekarest waarbij Neder
landse post ook vervoerd is. (Zie Oost-Duitsland). 
Argentinië: Ter herinnering aan het feit dat vijftig jaar ge-
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leden de bekende vlucht van Theodoor Fels van Buenos 
Aires naar Carrasco (Uruguay) werd gemaakt is op 1.12.1962 
een herinneringsvlucht op hetzelfde traject gevlogen waar
bij post vervoerd is. Het eigenaardige hierbij is dat de 
post is afgestempeld met twee speciale stempels: een spe
ciaal machinestempel en een speciaal handstempel (afbeel
ding). Op 18 mei 1963 kwamen drie sportzegels uit ter ge
legenheid van de Panamerikaanse Spelen waarbij de zegel 
van 11 plus 5 Peso als luchtpostzegel is uitgegeven. Op de 
eerste dag werden de zegels voorzien van een speciaal 
eerstedagstempel met tekst DIA DE EMISION ARGEN-
TINA/18 MAYO 1963 BUENOS AIRES (FC) en de afbeel
ding van twree schermers. 
Duitsland (West-): Op 24 mei 1963 werd te Stuttgart het 
derde Europese Ruimtevaartcongres gehouden. In het con
gresgebouw werd de post van een speciaal stempel voor
zien (afbeelding). Op 16.6.1963 maakte de AUA haar eerste 
vlucht van Stuttgart naar Parijs. De post werd voorzien 
van een speciaal stempel (afbeelding). 

Duitsland (Oost-): Zoals gemeld bij Nederland werd op 
16.5.1963 de vlucht gemaakt van Berlijn naar Boekarest. 
De post werd voorzien van een speciaal violet stempel 
(afbeelding). Op 2.4.1963 vloog de Turboprop II 18 voor 
de eerste keer van Berlijn naar Sofia. Hierbij eveneens een 
speciaal stempel in violet (afbeelding). 

. . V U 6 « , , 

< BERLIN-BUKAREST^ \ -^ y 

Frankrük: De Air France opende op 7.6.1963 een nonstop
dienst van Parijs naar Los Angeles. De post werd voorzien 
van het speciale stempel in het bekende rechthoek formaat 
in violet. De tekst luidt AIR FRANCE/Première liaison 
sans escale/PARIS-LOS ANGELES/7 Juin 1963. De post 
werd bij aankomst te Los Angeles op dezelfde dag afge
stempeld. 
Griekenland: Eindelijk zijn de stukken geretourneerd ver
zonden van Athene naar Leopoldstad, op 14.12.1962 vervoerd 
door de Sabena. De stukken werden voorzien van een spe
ciaal stempel in violet (afbeelding). 

4/a MAOA6ASCA 
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Madagascar: De nationale luchtvaartmaatschappij Air Ma
dagascar opende haar eerste straaldienst van Tananarive 
naar Parijs op 6.6.1963. De post vervoerd met deze eerste 
vlucht werd voorzien van een speciaal machinestempel 
(afbeelding). Aankomststempel te Parijs 7.6.1963. 

STEMPELS 
Rubriek-redacteur Drs. A. M . A. van der Will igen 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

Gelegenheidsstempels 
Aan het einde van deze rubriek in het vorige nummer zijn 

nog een drietal bijzondere stempels afgebeeld, welke werden 
gebruikt: 
a. op stukken, gepost in een brievenbus, welke van 1 tot en 

met 30 juni was geplaatst op het feestterrein te Hilversum 
(tussen de Utrechtseweg en de spoorlijn Hilvereum-
Utrecht) ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de 
Algemene Vereniging Radio Omroep; 

b. op stukken, gepost in een brievenbus, welke op 3 juni was 
geplaatst in het Staargebouw te Maastricht ter gelegen
heid van een aldaar gehouden internationale filatelistische 
ruildag; 

c. op een tijdelijk bijpostkantoor, gevestigd in het autopost
kantoor, dat stond in het Marine-Vliegkamp Valkenburg 
(Z.H.) ter gelegenheid van de van 10 tot en met 12 juni 
1963 gehouden „Tour van Valkenburg (Z.H.). 

Machines tempels 
Te Enschede werd sinds 10 juni tot 7 juli een bijzondere 

stempelvlag gebruikt voor een op 13 en 14 juli gehouden 
zeslanden-atletiekwedstrij d. 
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13hN14 JULI .fT - ^ 
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-DE«K AHN LOTERIJ " T ^ ' V ^ 
UW LOT- - 3a4«,2tS'^ 

VOOR HUN LEVENSLOT / " 1 9 6 5 ^ 

vx"l ' US"^'^"" fT-^'-'^iri 
(FIFTTH STIIDFNinf 
tüHl^b "bCARfiBLt HVl I i 
^ j ^ ^ , j - 1J K-^ L_ J 

N.A T O - TARTOE f T o ^ ^ ^ l 
ARNHEM 6 EN ^ - B . 
8 t / ï ï i 1 3 J U L I feZ'Vjaäg! 
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Van 19 juni tot en met 12 juli 1963 werd in de stempel-
machines te Amsterdam C.S., Arnhem-Station en Utrecht-
Station een NATO-taptoe-stempelvlag gebruikt. 

In Amsterdam-C.S., 's-Gravenhage, Haarlem-Station, Rot
terdam en Utrecht-Station werd tenslotte nog van 24 juni 
tot en met 21 juli propaganda gemaakt voor de loterij „Uw 
lot voor hun levenslot". 

Het XXIIIe lustrum van het Delftsch Studenten Corps gaf 
aanleiding tot het gebruik van een bijzondere stempelvlag in 
de Delftse stempelmachine. Merkwaardig was, dat in de eerste 
persberichten omtrent dit lustrum wél sprake was van het 
lustrumspel „Specul-aas", maar dat de in het poststempel 
genoemde benaming „Scarabee" daarbij niet wordt vermeld. 

Typenraderstempels 
1.5.1963 Opgeheven: postagentschap Breda-Piet Avontuur-

straat. 
24.6.1963 Gevestigd: poststation Dronten (in de nieuwe IJsel-

meerpolder, tevens belast met de bestelling in Bid-
dinghuizen, Ketelhaven, Roggebotsluis en Swifter-
bant). 

1.7.1963 Opgeheven: postagentschap Delft-Van Schuylen-
burchstraat. 
Gevestigd: postagentschap Delft-Van Foreestweg. 
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BRIEF UIT LONDEN 
De Yorkshire Philatelic Association was op 11 juni gast-

vrouwe toen het Filatelistisch Congres van Groot-Brittannië 
geopend werd in het Grand Hotel te Scarborough. Naast 
verschillende interessante lezingen stonden excursies naar 
bezienswaardigheden in de buurt van deze badplaats op het 
programma. Drie vooraanstaande filatelisten werden uitge
nodigd hun handtekeningen te plaatsen in het gouden boek, 

het waren Geo. E. Burghard (U.S.A.), Vincent G. Greene uit 
Canada en de Fransman Joseph Schatzkès. Ter gelegenheid 
van deze feestdagen voor de Britse filatelisten werden bij
zondere envelopi>en uitgegeven, vanzelfsprekend was er ook 
een bijzonder stemjjel aangemaakt (afbeelding). 

De Shakespeare-zegels 
Het schijnt, dat de inmiddels afgetreden minister van Oor

log, „Jack" Profumo, het denkbeeld geopperd heeft de Shake
speare-zegels uit te geven. Dit heeft natuurlijk niets te ma
ken met het ministerie van Oorlog, maar Profumo was Lager-
huis-lid voor Stratford-upon-Avon en daar zal de Shake-
speare-herdenking zich voor een zeer groot deel afspelen 
in het beroemde Memorial Theater. In de Britse filatelis-
tische pers is de suggestie aan de hand gedaan nu eens her
denkingszegels uit te geven zonder de beeltenis van de 
Koningin. Niet, omdat men aan eerbied jegens het staats
hoofd tekort schiet, maar om de ontwerpers iin de gelegen
heid te stellen een harmonisch geheel te maken. 

Sommige recente gelegenheidszegels met zeer vooruitstre
vende beelden (de Produktiviteitsserie!) tonen daarnaast een 
klassieke foto van Koningin Elizabeth, hetgeen het geheel 
minder fraai maakt. Een bezwaar tegen een zegel zonder de 
Koningin is natuurlijk, dat dan de landsnaam op de zegel 
moet voorkomen. En dat is nog nimmer gebeurd. Welke 
naam moet het worden? De één zegt „United Kingdom" 
(Verenigd Koninkrijk), de ander Great-Britain. Maar dan 
is het vet in het vuur, zoals we hier zeggen! De Noord-
leren horen er ook bij, de officiële naam is dan ook „Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland", maar 
dat is weer teveel voor een postzegel. 

Er waait echter een koel verkwikkend briesje door het 
Britse ministerie van Posterijen. Bij de behandeling van de 
begroting deelde de minister van Posterijen mede, dat in de 
eerste plaats de tarieven herzien zullen worden. Dat bete
kent hier, zoals overal elders, dat ze omhoog gaan. Dan ko
men er luchtpostbladen met plaatjes! Letterlijk zei de mi
nister: „Dan ben ik van plan vérgaande faciliteiten te schep
pen voor het grote aantal filatelisten en — daarbij natuur
lijk — ze meer postzegels voor hun verzamelingen te ver
kopen". Even daarna schatte hij de winst voor het komende 
dienstjaar op honderdtachtig miljoen gulden. 

Bij Harmer-Rooke werd de mooiste van de twee bekende 
ongebruikte Post Office Mauritius geveild voor ƒ 85.000. De 
koper was een Japanse verzamelaar. 

Vele verzamelaars van Britse zegels hebben mij gevraagd, 
hoe het komt dat sommige Britse zegels één en andere twee 
fosforstrepen hebben. Dit houdt verband met de nieuwe 
opzet- en stempelmachines, die in vele plaatsen in gebruik 
worden gesteld. Deze machines zijn nu ook ingericht voor 
het sorteren van brieven en drukwerk! De brieven hebben 
zegels van 3d. met twee fosforlijnen, drukwerk een zegel 
van 2'/»d. met één fosforlijn. Na het stempelen gaan de één-
lijnige brieven naar de afdeling drukwerken, de tweelijnige 
naar de brievenpost. 

Op 15 augustus komen in Groot-Brittannië drie zegels uit 
in de waarden 3 d., 1 s. 3 d. en 1 s. 6 d. ter gelegenheid van 
het congres dat het eeuwfeest markeert van het Internatio
nale Rode Kruis. Het congres dat op 2 september in Geneve 
begint, wordt begeleid door postzegeluitgiften in ongeveer 
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honderd andere landen. De ontwerper van de Britse zegels 
is Harold Bartram van Harrison & Sons Ltd. De kleuren van 
de zegel van 3 d. zijn wit, violet en rood, die van 1 s. 3 d. wit, 
rood, blauw en grijs en die van 1 s. 6 d. wit, rood, blauw en 
roestbruin. 

Londen, juli 1963. CHRISTIAN HOUSTON 

POST UIT PARIJS 

De modernisering van de Franse P & T (men spreekt in 
Frankrijk tegenwoordig van Postes et Telecommunications 
in plaats van PTT; de mechanisatie van het postverkeer, 
het gebruik van elektronische apparatuur bij het geldver
keer, van ruimtesatellieten bij de communicatie, dit alles 
laat zich beter vangen onder het begrip Telecommunications, 
dan het vroeger gebruikte Telephone et Télégraphe ) 
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gaat ook verder in de postkantoren. Sinds kort heeft men 
stewardessen ten dienste van het publiek aangesteld. In een 
twaalftal kantoren van Parijs heeft men een proef met deze 
charmante dames willen nemen, die overigens heus niet 
als een decoratie zijn bedoeld. Zij dienen als schakel tussen 
het publiek en de loketbeambten en het zijn vooral redenen 
van praktische doelmatigheid, die ertoe hebben geleid hier
toe over te gaan. Het is de bedoeling dat ze het publiek 
helpen bij het kiezen van het juiste loket, bij het wisselen 
van geld ten gebruike in de postzegelautomaten, bij het in
vullen van formulieren, waarmee vooral de oudere mensen 
blijkbaar nogal eens moeite hebben en ten slotte houden ze 
een oogje op de kleintjes, als mama haar postwlssel moet 
invullen 

De 50centimeszegel Cognac (Yvert 1314) die op 9 oktober 
1961 voor het eerst verscheen (de eerste oplage werd tussen 
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31 augustus en 26 september 1961 gedrukt) vertoont bij op
lagen die gedrukt werden tussen 24 september en 30 novem
ber 1962 een groene kleur die veel lichter is. 

Variëteitenspeurders en vooral ook „coins-datés"-verzame-
laars kunnen hier dus weer iets van hun gading vinden. 

Wel of geen 20 franc-zegel? In verzamelaarskringen is men 
stei*k gekant tegen de voorgenomen uitgifte van een nieuwe 
frankeerzegel van 20 franc. Er bestaat namelijk geen enkele 
postale behoefte aan zulk een zegel, omdat enerzijds men 
altijd nog de beschikking heeft over de (luchtpost)-zegel van 
10 franc en anderzijds worden postpakketten en andere stuk
ken die een hoge frankering behoeven, toch meestal na ge
wichtcontrole ten postkantore gefrankeerd, hetgeen overigens 
altijd met stempelmachines geschiedt. Neen, de uitgifte van 
zulk een dure zegel klopt de verzamelaars alleen maar weer 
geld uit de zak en zal zeker de jeugdige filatelisten in grote 
zakgeldmoeilijkheden brengen! 

De nieuw benoemde Directeur-Generaal van de Franse 
P & T, de heer René Joder, heeft, zo hebben ijverige speur
ders uitgeplozen, in 1935 op 22-jarige leeftijd deel uitgemaakt 
van de Franse nationale estafettezwemploeg, die het natio
nale snelheidsrecord op haar naam bracht. IVIen put daar
uit hoop voor het toekomstige functioneren van de posterijen. 

Tenslotte heeft een recent bezoek aan het Parij se Hoofd
postkantoor aan de Avenue de Saxe mij doen kennismaken 
met het aldaar gevestigde Philatelistische Bureau, dat mij 
bijzonder goed is bevallen. In een aparte ruimte is een 
zakelijk ingericht hoekje, waar men een overzicht heeft van 
alle verkrijgbare zegels van Frankrijk, UNESCO en Raad 
van Europa, Reunion, Monaco en Andorra; (Algerije slechts 
incidenteel). Het bureau is elke dag, ook zaterdags, geopend, 
zodat er vrijwel nooit rijen mensen hoeven te wachten, en 
alleen de drukte tussen 12.00 en 14.00 uur misschien iets 
groter schijnt te zijn. Men kan er meteen kopen maar ook 
kan men bestellijstjes krijgen die, na invulling van het 
gewenste aantal zegels, kunnen worden afgegeven, waarna 
de zegels onder rembours worden verzonden. Er worden 
filatelistische inlichtingen gegeven welke omtrent de ver
krijgbare zegels ook maar enigszins beschikbaar zijn. Men 
heeft er zelfs niet tegenop gezien mij een introductie te ver
schaffen bij de Bibliotheek van de Franse P & T, een boe
kerij die overigens alleen ten dienste staat van hen die recht
streeks bij dit staatsbedrijf zijn betrokken. 

D. DE VRIES. 

Rubriek-redacteur H. L. J. Weidema, 

Jan Vethstraat 9, Arnhem 

Aangezien de redacteur vorige maand „in het buitenland" heeft 
vertoefd verschijnen in deze rubriek enkele mededelingen die niet 
in een vorig nummer konden worden opgenomen. 

In Vereinte Nationen Vereintes Europa vertelt H. Fatken-
heuer, hoe hij er na vijf jaar zoeken in geslaagd is een 
Europa-stempel te vinden, dat hem meer waard is dan al 
het maakwerk van de laatste jaren. Het stempel Is meer 
dan dertien jaar oud en staat boven het artikel afgebeeld 
o p . . . . een Nederlandse postzegel van 4 cent. Het is het 
stempel „Eerste bijeenkomst Raad van Europa Straatsburg 
10 aug.-9 sept. 1949", dat voorkomt in de vlag van een nor
maal datumstempel uit die tijd. 

Vindt men in de filatelistische pers nog wel artikelen, die 
zuiver op de filatelie betrekking hebben? zal de lezer van 
deze rubriek zich ongetwijfeld afvragen. Gelukkig nog wel en 
we willen hier noemen: 

„Omitara, ein gelöstes Rätsel" in Der Sammler Dienst, 
waarin W. Lempke vertelt, hoe hij na veel speurwerk tot de 
conclusie gekomen is, dat dit postkantoor in voormalig Duits 
Zuidwest-Afrika wel degelijk bestaan heeft, al werd dit tot 
nu betwijfeld; 

de opbouw van een speciaal-verzameling, aan de hand 
van Opper-Silezië als voorbeeld, door Dr. Fz. Schaschel in 
Die Sammler Lupe, 

een nabeschouwing over de Fralex, de Frans-Duitse ten
toonstelling in Straatsburg, door Wilhelm Hofinger in het
zelfde blad, 

„Les postes locales allemandes" door Georges Samouel in 
La Pliilatélie Franpaise, en ten slotte in Der Scliweizer Brief-
marlien Zeitung „het stuk van de maand", een afbeelding 
van een Franse brief uit 1861, met onder andere een blok 
van 20 van de 80 centimes Napoleon er op. 

BOEKBESPREKING 
Handboelc vir die seëls Republiek van Suid-Afrika: Die vo
rige handboek van die seëls van Suid-Afrika het gestrek 
van 1910 tot die Republiekwording. Van hierdie boek is nog 
'n klein aantal eksemplare verkrygbaar. Dit sal nie herdruk 
word nie. Die nuwe handboek behandel alle seëls van die Re
publiek. Dit is losbladig uitgegee, sodat gereëld toevoegings 
gemaak kan word. Daar is, veral by die bespreking van die 
foutjies en afwykings, 'n aantal leemtes: seker items is weg
gelaat, ander word nie konstant aangedui nie. Daar word 
erter verwag dat by die komende aanvullings ook hieraan 
die nodige aandag gegee sal word. 
Die handboek kan verkry word van die sekretaris Philate-
listiese Federasie van Suidelike Afrika, Posbus 375, Johan
nesburg. Die prijs is R 2, terwyl vir die betaling van nog 
R2 die ekstra blaaie met inligtings wat in die toekoms sal 
verskyn, gereëld toegestuur sal word. 
Pretoria, Dr. F. G. E. NILANT. 

De uitgeverij Sieger te Lorch zond mij een catalogus van 
ïegels met ctiristeiyke motieven, bewerkt door Pater Gabr. 
Schmidt OFM en Pater Clemens Anheuser OFM. 

Deze catalogus van een kleine 200 pagina's kost DM 7,50. 
Een mijns inziens vrij hoge prijs voor een catalogus waar
in geen enkele afbeelding is opgenomen. Wanneer men hier
mede vergelijkt de catalogus van ruimtezegels die deze uit
geverij kort geleden uitgaf voor DM 1.— en die vol staat 
met clichés dan valt de vergelijking wel zeer ten gunste 
van de laatstgenoemde catalogus uit. De bewerkers van 
eerstgenoemde catalogus staan er echter borg voor dat de 
verzamelaars van deze tak van filatelie goed voorgelicht 

worden en voor zover ik heb kunnen nagaan, is het geheel 
duidelijk en overzichtelijk opgesteld en zal dit boekwerk
je een grote steun betekenen voor de verzamelaars van 
christelijke motieven. 
Amsterdam, R. TOCILA. 

Membership Directory and Index. Uitgave van The Phila
telic Traders' Society, 2 Clements Inn, London W.C. 2. 
Prys 10 shilling 

Wie wel eens gezocht heeft naar een handelaar die in 
een bepaald gebied gespecialiseerd is, ziet in deze adres-
sengids van de Britse vereniging van postzegelhandelaren 
de oplossing: een lijst van landen, alfabetisch gerangschikt, 
met daarachter naam en adres van de specialist. Het groot
ste deel van het boekje w^ordt ingenomen door een lijst van 
achthonderd persoonlijke en firmanamen met een korte om
schrijving van activiteiten en specialiteiten. Er zijn afzon
derlijke lijsten voor dubbele benamingen, voor een geogra
fische indeling naar Engeland — onderverdeeld naar de 
„counties" — Schotland, Noord-Ierland, Wales en het bui
tenland, waarin Nederland voorkomt met dertien vermel
dingen. 

Folder Postmuseum 
Het Nederlands Postmuseum te 's-Gravenhage heeft een 
keurig vouwblaadje uitgegeven voor propagandistische doel
einden, dat zich uitstekend leent ter verspreiding onder de 
leden van verenigingen en jeugdclubs. Het bevat een korte 
omschrijving van de bezienswaardigheden, enkele illustra
ties, een opgave van de bezoekuren en de tram- en buslij
nen waarmee men het museum kan bereiken. Inlichtingen: 
Postmüseum, Zeestraat 82, 's-Gravenhage. Telefoon 070-
630949. 
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MAAND 

W ^Ê Redacteur J. Th. A. Friesen, 

> » • ^ Hëndelsfraat 73 II  Hengelo  Tel. 7377 

EUROPA 

BULGARIJE 
315'63. Wereldkampioenschappen worstelen. Sofia 

5 St. olijfgroen en zwart. Moment uit wedstrijd en 
embleem. 

20 St. bruin en zwart. Ander spelmoment en embleem. 
Wereldvrouwencongres. Moskou. 
20 St. Vrouw met kind en duif en gestileerde wereldbol. 

DENEMARKEN 
De in het meinummer gemelde zegel blijkt niet een 

luchtlijn te herdenken, maar de rechtstreekse verbinding 
tussen Denemarken en WestDuitsland via weg en veer. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
247'63 Radio en televisietentoonstelHng. 

20 pf. lichten donkerblauw en grijs. Beer en zendmast. 

DUITSLAND (OOST) 
275'63. Vermoorde antifascistische sportlieden 

(alle zegels met portret van de sportman en aanhangsel 
met uitbeelding van de sporttak waarin hij uitblonk). 

5 plus 5 pf. lichtgeel en zwartbruin. Walter Bohne 
(19031944), twee hardlopers. 

10 plus 5 pf. lichtgroen en zwartbruin. Wemer Seelen
binder (19041944), twee worstelaars. 

15 plus 5 pf. lichtviolet en zwartbruin. Albert Richter 
(19121940), wielrenners. 

20 plus 10 pf. lichtrood en zwartbruin. Heinz Steyer 
(19091944), voetballers. 

25 plus 10 pf. lichtblauw en zwartbruin. Kurt Schlosser 
(19001944), bergbeklimmer. 
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136'63. Duits turn en sportfeest in Leipzig. 
10 plus 5 pf. groen, olijf en zwart. Werken op mense

lijke brug. 
20 plus 10 pf. rood, violet en zwart. Vrouwen met 

bandzwaaien. 
25 plus 10 pf. blauw, grijsblauw en zwart. Estafette

loop. 
186'63. Vijfenzeventig jaar lied ,,De Interna

tionale ' ' . 
20 pf. rood en zwart. Portret tekstdichter Eugene 

Pettier {18161887) boven muziekschrift. 
25 pf. blauw en zwart. Portret componist Pierre

Chrétien Degeyter (18481932) boven muziek
schrift . 

256'63. Nieuwe waarden gebruiksserie. 
I , — m . zwartgroen en 2,— m. zwartlila. Portret 

Walter Ulbricht. 

DUITSLAND (WEST) 
247'63 Elfde Duitse Evangelische Kerkdag. 

20 pf. rood en zwart. Doornenkroon en vijf kruisen. 

GRIEKENLAND 
2g6'63. Eeuwfeest Griekse dynastie. 

0,50, r,50, 2,50, 4,50 en 6,— d. Portret van de vijf 
koningen : Georg I , Konstantin XII, Alexander I , Georg 
II en Paul I . 
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SUE"" 

57'63. Nieuwe uitgave van gebruiksserie liit 1959 : 
„Zegels met Oudgriekse munten". 
0,50 d. Munt uit Syracuse opSicilië: kop van Arethusa

Quadriga. 
0,80 d. Munt van Alexander de Grote: Kop van 

HerculesZeus. 
I,— d. Munt uit Rhodos: Kop van zonneroos. 
1,50 d. Munt uit Abdera in Thracië: Zittende godheid. 
3,— d. Munt van Athene: kop van Athene. 
3,50 d. Munt uit Olympia: kop van Zeus adelaar. 
4,50 d. Munt uit Kreta: kop van Apollolabirint, 
6,— d. Munt uitPaphosop Cyprus: KcpvanAphrodite

A polio. 
8,50 d. Munt uit Delphi: twee koppen. 

FINLAND 
169 '63. Europazegel. 

40 p . Het bekroonde Noorse ontwerp van professor 
Arne Holm, symbool van samenwerking in 
, ,CEPT". 

189'63. Honderd jaar Finse volksvertegenwoor
diging. 
30 p . Gebouw van volksvertegenwoordiging in Hel

sinki . 

HONGARIJE 
2 2  5  ' 6 3 . Vijftigste sterfdag van medicus Frigyes 

K o r a n y i . 
60 f. blauwgrijs . Portre t van deze bestrijder van t . b . c . 

2 5  5  ' 6 3 . Herdenking G, Erke l . 
60 f. b r u i n . Por t re t van deze componis t . 

i 6 *63 . Vijfde nat ionale rozententoons teil ing . 
2 , — F . rood, w i t , groen en oker . Bos rozen. 

i 5  6  ' 6 3 . Tiende jeugdbijeenkomst in Keszthely . 
40 f. b l a u w . Hel ikonmonument . 
Alle bovengenoemde zegejs vierkant op p u n t s taand 
formaat , getand en ongetand. 

ITALIË 
86*63. Honderd jaar Rode Kru i s . 

30 1. rood en zwar t ; 70 1. rood en b lauw. Veelvormig 
kruis boven kaar t van I ta l ië o p wereldbol en 
in te rna t ionaal embleem. 

J O E G O S L A V I Ë 
67  ' 63 . Vijfde Europese gymnastiekpri js . 

25 d. olijfgroen en zwar t . Oefening aan paa rd . 
50 d. blauw en zwar t . Oefening aan brug . 

100 d. bruin en zwar t . Oefening aan r ingen . 

37  ' 63 . Twint igs te verjaardag slag bij Sut jeska . 
15 d . donkergroen, grijs en l ichtgroen. Colonne Par t i 

sanen . 
25 d. groenzwart . Bergspleet Sutjeska. 
50 d. bruinviole t , bruin en l icht rood. Par t i sanen 

leveren slag. 

L I E C H T E N S T E I N 
268*63. Eeuwfeest Rode Kru i s . 

20 r . groen, geelgroen, rood en l ichtgrijs. Gestileerde 
tekening van aankondigingsengel en rood kru i s . 

80 r . vio le t , rood en lichtgrijs. I d e m van Drie Koningen 
en rood kru is . 

lä£CHT£NSTEiN UECHTENSTEiN U ECHTE NSTFIN 

I , — F . blauw, grijsblauw, rood en l ichtgri js . I d e m de 
Heil ige Fami l ie en rood kru is . 

268 ' 6 3 . Europazegel . 
50 r . b lauw, oker , roze en blauwgrijs. Composit ie van 

Griekse archi tectuurelementen. 
268  ' 63 . Antihongerzegel. 

50 r . roodbruin , donkerbruin en vio le t . Gestileerde 
kan melk en brood plus drie korenaren . 

LUXEMBURG 
256'63. Tien jaar Europese bescherming van de 

Rechten van de Meng. 
2*/a f. goudgeel en blauw. Twaalf sterren en Inschrift, 

SAN MARINO 
226'63. Serie scherm toernooi. 

I , 2, 3, 4, 5, 10, 30, 60, 70 en 115 1. Afbeeldingen nog 
niet ontvangen. 

SPANJE 
22 4 '63. Vervolg wapenserie. 

5 p. Wapen van Cuenca. 
65'63 Wereldag van de postzegel. 

25 c , I en 10 p. Wereldbol voor omlijning van post
zegel. 

275*63. Vervolg wapenserie. 
5 p. Wapen van Santa Isabel (provincie Fernando Poo) 

16 '63. Antihongerzegel. 
1 p. zwart, blauw, rood en goud. In middeleeuws 

schrift ,,Panem nostrum quotidianum da nobis 
hodie' ' . 

i6'63. Congres van Spaanse instituten. 
25 o. blauwgroen, roodbruin en goud. Pilaren, globe 

en lint. 
80 c. groen, bruin en goud. Vloot van Columbus. 

I p. bruin, donkergroen en goud. Hoofd van Columbus 
en kompas. 

176'63. Vervolg wapenserie. 
p 5 p . Wapen van Gerona. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
i85*63. Veertig jaar radio. 

30 h. lichtgroen en bruingroen. Opnameruimte en 
radiotoestel. 

I,— k. lichtgroen en violet. Globe, antenne, duiven 
en woord ,,vrede*' in zes talen. 

255'63. Veertig jaar luchtvaart. 
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lo,— Cr. Olympische toorts en zon. 
Wij geven ook nog een afbeelding van de eerder ge* 

m,elde zegels ruimtevaart en Vaticaans concilie. 

80 h. blauwviolet en blauw. Straalvliegtuig. 
1,80 k. donkerblauw en lichtgroen. Viermotorig vlieg

tuig. 
255'63. Elfhonderd jaar Moravisch rijk. 

30 h. zwart en groen. Landkaart en gouden ring uit 
negende eeuw. 

1,60 k. zwart en oranje. Schijf met reliëf van valken
jager. 

255'63. Zestig jaar zangclub van Moravische 
onderwijzers. 
30 h. rood. Zingende vrouw. 

TURKIJE 
176 '63. Zesde eeuwfeest verovering van stad 

Edime. 
10 k. groen. Afbeelding van moskee Uscerefeli. 

30 k. blauw. Brug van Meric. 
60 k. bruir. Gebouw uit serail van Edime. 

100 k. veelkleurig. Portret van Murat I (13251389), 
veroveraar van Edime. 

VATICAAN 
156 '63. Serie , ,Sede Vacante' *. 

10, 40 en 100 1. Afbeelding insigne van de Rev. Camera 
Apostolica. 

Bebe Dacante 
atm 9et Daticmo 

SEDE VACANTE 
MCMIXIII 

ÜO 
POSTE VATICANE 

De aangekondigde zegels voor 25 juni, elfde eeuwfeest 
HH. Cyrillus en Methodius, apostelen van de Slaven 
zijn uitgesteld. 

IJSLAND 
27'63. Nieuwe gebruikszegel. 

3 kr. groen. Gezicht op baai van Akureyri. 
16g  '63. Europazegels. 

6,— kr. bruin en 7,— blauw. Gemeenschappelijk 
symbool. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 

265'63. Internationaal solidariteitsfonds. 
30 plus 20 c. In elkaar grijpende handen in Noorse boog. 

ANGOLA 
176'63. Vijftiende verjaardag an tisprink hanen

organisatie. 
2,50 e. Sprinkhaan op de grond en in de lucht. 

BAHAMA'S 
i57*63. Bahamaconferentie in 1962. 

8 en 10 d. van normale uitgifte met opdruk ,,Bahama's 
talks 1962 " . 

BRAZILIË 
155'63 Vijfde wereldkampioenschap basketball. 

8 , ^ Cr. Basketballspeler en net. 
255'63 Vierde Panamerikaanse spelen in Sao 

Paulo. 
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CAMEROEN 
I 7'63. Nieuwe militaire zegel. 
Geen waardeaanduiding. Gekruiste zwaarden, vleu

gels, ster enzovoort. 

CANADA 
i46'63. Nieuwe gebruikszegel. 

I $ rood. Wereldkaart en kist die wordt opgehesen. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
i6'63. Serie ,,Kinderen". 

4 f. Kind met Chinese tol. 
4 f. Kind eet van stokje met gezoete vruchten. 
8 f. Als agent verkleed kind en speelgoedauto. 
8 f. Kinderwindmolentje. 
8 f. Kind bi] kooi met sprinkhaan. 
8 f. Kind met speelgoedzwaard. 
8 f. Meisje met borduurwerk. 
8 f. Kind met schooltas en schoenen in hand onder 

paraplu. 
10 f. Kind speelt met zand. 
10 f. Kleine pingponger. 
20 f. Kind met leerboek en lei. 

20 f. Kind met Chinese vlieger. 
156'63. Tweede serie Chinese volksdansen. 

4 f. Wapperende doek dans van Puyis. 
8 f. Dans van de Kazakhs. 

10 f. Dans van de Olunchuns. 
20 f. Werkdans van de Kaoshans, 
30 f. Rietfluitdans van de Miaos. 
50 f. Waaierdans van de Koreanen. 
No. 263/266. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
245'63. Aanvullende waarde gebruiksserie. 

10 en 20 S. Presidentieel paleis. 
i56'63. Aanvullende waarden gebruiksserie. 

5f—. 5)6o en 6 , ^ S. Presidentieel paleis. 
276'63. Chinese vluchtelingen verlaten het vaste 

land. 
0,80 S. Huilend vluchtelingenmeisje. 
3,20 S. Hongerige massa op de vlucht. 

COLUMBIA 
Politieke rechten van de vrouw. 

45 c. (luchtpost in twee verschillende kleuren). Vrouw 
met kind voor standbeeld stopt stembiljet in doos. 

15'63. Eeuwfeest Rode Kruis. 
5 c. Internationaal embleem van eeuwfeest. 

DUBAI 
16'63. Overname van de postdienst door plaatse

lijke autoriteiten van de Britse Posterijen, 
ï . 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 en 50 np. gewone post; 
I . 2, 3, 5, en 10 r. gewone post; 20, 25, 30, 40, 50, 60 
en 75 np. en r r. luchtpost; i , 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25, 
35 iiP portzegels. Alle zegels met portret van de Sjeik 
en verschillende voorstellingen. Ook nog alle zegels 
ongetand. 

ECUADOR ' 
75'63. Honderd jaar Parijse postconferentie. 

2,— en 4,20 s. Postkoets en straalvliegtuig. 

FIDZJIEILANDEN 
68*63. ZuidPacific spelen. 

3 d. Hardloper en portret Koningin Elizabeth. 
9 d. Discuswerper en portret. 

t (O 

9dlVti 

1 sh. Hockeyspelers en portret. 
2 sh. 6 d. Hoogspringer en portret. 

FRANSE GEMEENSCHAP 
29'63. Eeuwfeest Rode Kruis. 

Comoren, 50 f. internationaal embleem eeuwfeest. 
Somallkust, 50 f. idem. 
Nieuw Caledonië, 37 f. idem. 
Polynesië, 15 f. idem. 
Saint Pierre et Miquelon, 25 f. idem. 
Wallis en Futuna, 12 f. idem. 

GROENLAND 
257'63. Vervolg nieuwe gebruiksserie. 

20 o lichtblauw en 80 o oranje. Koning Frederik IX 
met anorak. 

GUATEMALA 
Opdruk van zegels UNESCOgebouw. 

6 en 8 c. met opdruk: ,.Conmeroracion Firma Nueva 
Carta Odeca 1962". 

Bijeenkomst presidenten op 18 maart '63
Opdruk op zegel van 6 c. industriële ontwikkeling: 

„Reunion Presidentes Kennedy EE UU  Ydigoras 
F. Guat.  Rivera, Salv.  Villeda M. Hond.  Somoza, 
Nie.  Orlich C. R.  Chiari, Panama  San José, Costa 
Rica, 18 A 21 de Marzo de 1963". 

Nationaal lentefeest. 
I c. Meisje met mand fruit cp het hoofd. 

GUINEA 
225'63. Bijeenkomst Afrikaanse staatshoofden in 

Addis Abeba. 
5, 10, 15 en 25 f. Witte en zwarte hand drukken elkaar 
boven kaart van Afrika. 

INDONESIA (West Irian) 
(voormalig Nederlands NieuwGuinea) 

Voor zover bekend zijn de volgende zegels, alle of 
overgedrukt met Irian Barat, of er zijn nieuwgedrukte 
zegels van verschenen. 

1 sen op 70 sen dierenserie, 175 
2 sen op 90 sen dierenserie, 178 
5 sen zonder waardeoverdruk, produktenserie, 268 
6 sen op 20 sen produktenserie, 271 
7 sen op 50 sen produktenserie, 273 

10 sen zonder waardeoverdruk, produktenserie, 269 
15 sen zonder waardeoverdruk produktenserie, 270 
25 sen zonder waardeoverdruk produktenserie, 272 
30 sen op 75 sen produktenserie, 274 
40 sen op Rp. 1,15 produktenserie, 275 
Rp. I,— zonder waardeo verdruk, Soekamo, 81 
Rp, 2,— zonder waardeoverdruk, Soekamo, 82 
Rp 5(— zonder waardeoverdruk, Soekamo, 88 

Verder nieuw gedrukte zegels in het type van de 
tweede ,,Bevrijdingsserie''. 
Rp. 0,12 type landkaart, bruin rood wit zwart 
Rp. 0,17 type landkaart, bruin rood wit zwart 
Rp. 0,20 type parachutist, bruin blauw zwart 
Rp. 0,50 type parachutist, bruin/blauw/zwart 
Rp. 0,60 type paradijsvogel, groen/ge el/bruin/zwart 
Rp. 0,75 type paradijsvogel, groen/geel/bruin/zwart 

De laatste zes zegels zijn twee aan twee gelijk met 
uitzondering van de waarde. 

(De nummers verwijzen naar de nummers van de 
Zonnebloemcatalogus). 

Opgave J . A. Uijlen, Eindhoven. 

IRAN 
i95"'63 Bezoek president van India. 

6 en 14 r. Gekruiste vlaggen van de twee landen en Taj 
Mahal en Ibn Sinamoskee in Teheran. 
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ISRAËL 
Aanvullende waarden luchtpostserie : inlandse vogels. 

0,30 I £ . Merops superciliosus. 
0,40 I £ . Prinia gracilis. 
0,4.5 r £ . Cinyris osea. 

Honderd jaar Hebreeuwse pers in Israël. 
0,12 I£ . Letterzetter van honderd jaar geleden. Op de 

achtergrond gedeelte van eerste uitgifte van 
eerste Hebreeuwse krant. Het hele vel, zestien 
zegels, geeft een volledige afbeelding van deze 
eerste uitgifte. (Elke zegel heeft dus een ver
schillende achtergrond). 

JAMAICA 
4-6- '63. Antihonger-actie. 
en 8 d. Inlander aan het werk, landbouwgewassen en 

drie korenaren. 

MMÉAh 

KENYA, UGANDA EN TANGANYIKA 
28-6-'63. Opening universiteit van Oost-Afrika. 

30 c. en I sh. 30 c. Figuren met baret en opengeslagen 
boek. 

LIBERIA 
27-5-'63. Serie ruimte-onderzoek. 

10 c. Raket in de lucht, 
15 o. Ru im te capsule. 
25 c. (luchtpost) Telstar. 

Ook blokje van 50 c. Telstar en raket. 

MALAYA 
28-6-'63. Hydro-elektrische installatie in Cameron-

gebergte. 
20 en 30 s. Stuwmeer en elektrische leidingen. 

MALI 
i-9-'63. Eeuwfeest Rode Kruis. 

5, 10 en 35 f. Internaticnaal embleem van eeuwfeest. 

MAROKKO 
10-6-'63. Antihonger-actie. 

0,20 d. Suikerfabriek, beetwortelveld en drie korenaren. 
0,50 d. Visser haalt vis binnen boord en drie aren. 

MEXICO 
Nieuwe gebruikszegels. 

10 p. Portret van F. I . Madeiro. 
2 $. Koloniale architectuur in Guerrero. 

NIGERIA 
Juni '63. Ruimtevaart-serie. 

6 d. Mercury-capsule die majoor Cooper gebruikte. 
I sh. 3 d. Amerikaans experimenteel schip. 

24-6-
Parijs. 

•63. 
OPPER VOLTA 

Eerste straalverbinding Ouagadougou-

200 f. Kaart met gedeelte Afrika en Europa en straal
vliegtuig. 

PAKISTAN 
25-6-'63. Eeuwfeest Rode Kruis. 

40 p. Internationaal embleem voor eeuwfeest. 

RHODESIË 
6-8-'63. Eeuwfeest Rode Kruis. 

3 d. Internationaal embleem voor eeuwfeest en portret 
Koningin Elizabeth. 

RIOEKIOE EILANDEN 
1-7-'63. Filatelistische week. 

3 c. Gelakte schotel ,,Tsuikin-Wan". 

SALVADOR (EL) 
De onafhankelijkheidszegel van 40 c. verscheen met 

opdruk van drie korenaren voor de antihonger-actie. 

SENEGAL 
20-7-'63. Serie gebruikszegels ,,vlinders". 

30 f. Charaxes varanes. 
45 f. Papilio nireus. 
50 f. Colotis danae. 

tmmni DU UHim 

»EPUBLiouE m mmw-vmxd 

100 
JunoniB htartli 

85 f. Epiphora bauhiniae. 
100 f. Junoria hierta. 
500 f. Danaus chrysippus. 

SINGAPORE 
3-6-'63. Nationale dag 1963. 

4 en 10 c. Blokken moderne flatgebouwen. 

SOMALIA 
25 -6- '63. Antihonger-actie. 

0,75 en 1,00 so. Afbeeldingen niet ontvangen. 

SPAANSE KOLONIËN 
1-6-'63. Series voor het kind: 

Fernando Poo 25 en 50" c. en i P. Non met kind en 
inlandse nonnen. 
Ifni 25 en 50 c. en i P. Verschillende vlinders. 
Rio Muni 25 en 50 c , en i P. Pater en opgestoken 
hand met kruis op achtergrond. 
Saliara 25 en 50 c. en i P. Politie op kamelen en in
landse herder. 

TOGO 
Juni '63. Eeuwfeest Rode Kruis. 

25 en 30 f. Internationaal embleem eeuwfeest. 

TONGA 
17-6-'63. Herdenking eerste gouden munten van 

Polynesié. De gouden munten zijn gereproduceerd op 

goudfolie, die op de zegels is aangebracht. De zegels 
zijn rond en zonder tanding; aaneen hangende zegels 
bestaan niet; de kruis- en de muntkant van de munten 
wordt telkens gereproduceerd. 

1 d. 
2 d. 
6 d . 
9<i. 
1 sh 
2 sh 

Achterkant van munt van 3H k. rood. 
Voorkant van deze munt, blauw. 
Achterkant van munt van sYt k. blauwgroen. 
Voorkant weer, kleur helrood. 
Achterkant van deze munt purper. 
Voorkant van deze munt groen. 

Bovenstaande zegels voor gewone post; voor luchtpost: 
10 d. Voorkant van zegel van */, k. rood. 
11 d. Achterkant van deze zegel blauwgroen. 
1 sh. I d. Voorkant weer, blauw. 
2 sh. I d. Voorkant van munt van i k. helrood. 
2 sh. 4 d. Achterkant van deze zegel groen. 
2 sh. 9 d. Voorkant, purper. 
Dienstzegel luchtpost: 
15 sh. Voorkant munt van i k. zwart. 
Voor de uitgifte zijn de matrijzen vernietigd; de zegels 
worden slechts gedurende tien dagen verkocht. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
I -6- '63. Antihonger-actie. 

5, 8 en 25 e. Embleem van Brits Gemenebest landen in 
kleiner formaat en drie korenaren. 

TUNESIË 
1-6-'63. Nationale feestdag. 

15 m. Vrouw in klederdracht uit Kairouan. 

iésSil^i^iivl 

25 m.'Vrouw in klederdracht uit Djerba. 
55 m. Vrouw in klederdracht van Ksar Hellal. 
60 m. Vrouwen in klederdracht van Tunis. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustra
ties danken wij, naast de verschillende post administra
ties de heren: C. J . Borleff in Utrecht, pater Cyprianus 
van den Wijngaart in Rome, K. Filet in Sao Paulo en 
T. Wiegman in Enschede. 

Voor inlichtingen en/of afbeeldingen - speciaal van 
verschillende Midden- en Zuidamerikaanse en Aziati
sche landeu - die de actualiteit van deze rubriek kunnen 
vergroten houden wij ons van harte aanbevolen. 

Filatellstlsch allerlei 
„Sede vacante"-zegels. Op 5 jimi, twee dagen na het over

lijden van Paus Joannes, gaf het Vaticaan gedenken veloppen 
uit met speciale stempels, waarin datum en tijd van het 
overlijden van de Paus zijn aangegeven. Op de envelop is 
een foto van de Paus afgedrukt. Daarboven staan de jaar
tallen van zijn regering 1958-1963. Er onder staat: Joannes 
XXIII P.M. 3 juni 1963. Het ronde datumstempel geeft aan: 
3.6.63.20. Het laatste cijfer betekent 20.00 uur (Paus Joannes 
overleed om 19.49). 

Op de envelop konden twee postzegels worden geplaikt 
met de beeltenis van de Paus op zijn troon, in de waarden 
15 en 160 lire. De souvenirverkopers op het Sint Pietersplein 
vroegen op 5 juni 500 lire per stuk voor de enveloppen (drie 
gulden). 

Pas op 15 juni verschenen de zegels van het Pausloze tijd
perk, dat heeft geduurd van 3 tot 21 juni, toen Paulus VI tot 
paus werd gekozen. De Sede vacante- (vakante zetel) zegels 
van het „interregnum" hebben de waarden 10, 40 en 100 lire. 

'sWerelds eerste frankeermachine. De eerste frankeer
machine ter wereld, die in 1902 werd uitgevonden door de 
Noor Karl Uchermann, is tentoongesteld geweest op de inter
nationale tentoonstelling van postale machines te Rockford 
in de Amerikaanse staat Illinois op 25 en 26 mei. De ma
chine, die in leen was gegeven door de Noorse minister van 
PTT, is een van de drie Uchermann-frankeermachines die 
voor permanente bezichtiging zijn opgesteld in het post-
museum te Oslo. 

Karl Uchermann, een verdienstelijk kunstschilder, begon 
in 1900 te experimenteren met een frankeermachine. Op 
9 januari 1902 vroeg hij de toenmalige minister van PTT 
vergunning om zijn toestel in Noorwegen te gebruiken. De 
officiële goedkeuring werd verleend op 6 mei 1903. De ma
chine werd vervaardigd door de Krag Maskinfabrik te Oslo. 
De frankeermatrijzen werden geleverd door de posterijen. 

Het gebruik van de Uchermann-machine werd in-1905 ge
staakt als gevolg van onenigheid tussen de uitvinder en de 
stedelijke autoriteiten van Oslo. 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

BONDSNIEUWS 
Aanneming lid 

In het februarinummer van het Maandblad werd mel
ding gemaakt van de aanmelding voor het lidmaatschap van 
de Bond van de afdeling Filatelie van de Personeelsverenig
ing „Thomassen & Dryver" te Deventer 

Zoals wel verwacht kon worden zijn geen bezwaren tegen 
deze aanmelding binnen gekomen en het Bondsbestuur heeft 
dan ook in zyn laatste vergadering deze kandidaat als lid 
aangenomen Wij verheugen ons van harte over deze aan
winst en heten de „Blikboys" hartelijk welkom in ons midden 

Eerste secretaris 

„Curasao '64" 
De Curagaosche Postzegelvereniging bestaat volgend jaar 

25 jaar en ter gelegenheid daarvan organiseert ze een in
ternationale tentoonstelling van 31 januari tot 9 februari 1964, 
waarvoor het patronaat van de F I P is verstrekt 

Curagao is sinds 1634, in welk jaar Johan van Walbeek 
het op de Spanjaarden veroverde, bezit van Nederland In 
1954 werd de groep van zes eilanden waartoe Curagao be
hoort, autonoom maar verkoos uit eigen vrije wil deel te 
blijven uitmaken van ons Koninkrijk 

Door ontelbare banden zijn de Nederlandse Antillen met 
het moederland verbonden en het kan dan ook worden ver
wacht, dat deze internationale tentoonstelling juist hier grote 
belangstelling zal genieten 

Commissaris-generaal voor Nederland is M H Rorije, 
Schenkkade 225, 's Gravenhage De voorzitter van het ten-
toonstellingscomité vertoeft tot september in Nederland 
Zijn adres is Dr J J M van Gent, Wyntgensstraat 2, Nij
megen In Willemstad is mevrouw A A Corsen-Praag, 
Rozendaalweg 8, secretaresse van de organisatie 

Het organisatiecomité hoopt op ruime deelneming door 

de Nederlandse verzamelaars In het bijzonder zou men graag 
verzamelingen tonen van Nederland, Curagao, Suriname, 
voormalig Nederlands-Indie en verder van alle landen van 
Noord-, Midden- en Zuid-Amenka 

De tentoonstelling wordt gehouden volgens de FlP-vpor-
schriften Behalve een klasse voor officiële inzendingen 
en een ereklasse is er een nationale klasse en klassen voor 
„Nederland en vroegere kolomen", klasse voor de „Caribbean", 
Europa, Azie, Afrika en Oceanie, voor luchtpost, voor the
matische verzamelingen, voor de jeugd en voor diverse 
speciale gebieden 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling worden drie post
zegels uitgegeven, die uitsluitend op een entreebiljet te ver
krijgen zullen zijn Pnjs van het entreebiljet ƒ 1 , — Antilli-
aans; pnjs van de drie zegels 5, 10 en 20 cent AntiUiaans. 

Er zal voor gezorgd worden, dat de bijzondere zegels m 
Nederland te verkrijgen zullen zijn voor ƒ 1,35 = ƒ 2,70 Ne
derlands geld Twee van deze postzegels zijn bestaande typen, 
maar in andere kleuren, de derde zegel is type Hotel Bo
naire 

Er bestaan plannen een boot te charteren voor een „cruise", 
die Curagao aandoet gedurende de tentoonstellmgsdagen, 
maar bovendien zullen andere plaatsen in het Canbisch ge
bied worden bezocht 

De tentoonstellingsjury bestaat uit de meest vooraanstaande 
filatelisten in de wereld, voorzitter is L Berthelot, voor
zitter van de F I P 

In Willemstad wordt hard gewerkt om deze mtemationale 
tentoonstelling tot een succes te maken Verdere medede
lingen zal de commissaris-generaal voor Nederland verstrek
ken zodra het mlichtingenmateriaal uit Curagao is ont
vangen 

Nederlandse Bond. 

VERENIGINGSNIEUWS 

M E D E D E L I N G 
Voor 1963 zijn de volgende d a t a vastgesteld 

waarop de kopij voor he t Verenigingsnieuws 
in het bezit d ien t te zijn van de admin is t ra teur 
wil opname in het eerstvolgende nummer ver
zekerd zijn 

augustus 
september 
oktober 
november 
december 

— 
— — — — 

18 ju l i 
22 augustus 
19 september 
24 oktober 
21 november 

N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G VAN POST 
Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr D H u i t i n g , Ara 
faemseweg 249 Apeldoorn Tel (06760) i 53 26 Leden 
adminis t ra t ie J G Th W i n d , Celebesstraat 3 3 , 
Vlaardingen Tel (01898) 54 26 

Afdehngssecretanaten (wijziging) 
Castrtcum L M A Grandel Lmden laan 78 , Castri 

cum 
Afgevoerd (wegens wanbetal ing) 2633 D v Klaveren, 

Bodegraven 
2 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G B R E D A " Secr se 
Mevr A Cramerus van den Wildenberg , Wethouder 
Romboutss t raa t 62 Breda 

Nieuwe leden 92 E T v Driessche, Breda (EU 
B E NOR) 48 J R de Graaft Roermond ( N O R ) , 
630 C J de Jong Breda ( N O R ) , 594 A L Maas 
Breda (BE N O R ) , B H v Oudvorst Vlissingen 
(BE NOR) D J van de Scheur Breda (BE NOR) 

Kandidaat leden J S H M Esser Haagweg 389, 
M H a n n c k Keermanslaan 3 7 , C G Hense , Mgr 
Zwijsenstraat 7A, H Veenhuizen, P Wmdhausenweg 

3 1 , allen Breda , C W Tesink, Viol iers traat 6 Ti l 
burg H G van der Weerd, Hazebroekst raa t 12 Fijn 
aar t 

Vergadering eerstvolgende ledenvergadering op 
maandag 26 augustus a s te 20 uur in de Graanbeurs 

Jeugdbijeenkomst van augustus vervalt eerstvolgende 
b leenkomst zondag i september a s te 10 30 uur in de 
Graanbeurs 
3 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L VERZAME 
L ^ A R S .HOLLANDIA ' Secr A D Aeijelts 
T )lakkerweg 82 Hollandsche Rad ing Tel (02957) 489 

Ledenvergadering I n verband met de vakant ies geen 
ledenvergadering in de maanden jul i en augustus 
Eerstvolgende ledenvergadering op vrijdag 27 Septem 
ber a s 

Kandidaat leden 158 G G Cup J r , Starrenbosch 
s t raa t 9 hs , Amste rdam O , 157 S C Gal Sumat ra 
Straat 62 I , Amste rdam O , 161 J F Leender tz , 
Bronckhorsts t raat 13 , Amsterdam Z 162 A J van 
Zomeren Chasséstraat 75 I I , Amste rdam W 

Nieuwe }«êm 672 F Bovenkerk, 770 S J Mullender , 
736 J Veenhuijsen 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G P H I L A T E 
LIGA' Secr D O Kirchner Rietzangerlaan 5 
^ Gravenhage te l 39 38 3 8 , Beheerder Cent raa l 

Ledenregister N F Hedeman , Valkenbosk»de 86, 
s Gravenhage, tel 39 08 57 

Afdelingen 
D R I E B E R G E N de vergaderingen -worden thans 

gehouden op de 2e donderdag van de maand in Ho te l -
Rest , Het Wapen van Driebergen Hoofdstraat 162, 
Driebergen 

Onbekend adres Gv 465 P A Presser Den Haag 7 , 
Overleden Ze 40 F J ansen , Zwol le , Gv 1104 Mevr 

A J B V Dijk V d S a n d t , Den H a a g , H m 1407 
o C A J Ve ldman , Heemstede , Kn 2337 A A H K 
Blankestijn K a m p e n , Gv 4071 D r I r V J P de 
Blocq V Kufteler, Den H a a g , Ze 4415 Drs H A van 
Renesse Zwolle 

Bedanken Kw J L 251 C v Duijvenvoorde, K a t 
wijk, Kw J L 252 P J Ouwehand, Katwi jk , Bb J L 

253 J Teeuw, De Bi l t Kw 4998 D W Feens t ra , 
Katwijk 

Afvoeren Kw J L 260 P J Noyons , Katwi jk , S t 
754 R Fontijn Soest , Gv 2074 T J Zomeiscboe, 
Den Haag Gv 5166 O F Muller , Den Haag 

Royeren Sd J L 3 J C v K l i n k e n , , A t J L 13 
W Weijer, Sd J L 35 K A van den Ouden , St J L 
97Mej o M W S l a g t e r , S d J L 127 R S Bienefel t , 
Wo J L 158 C K K o p , Ar 188 R H E B o u m a n , 
Sd 629C F J J den Boer , R m 635 A J H o e k m a n , 
Sd 697 Mevr E J Fokker de O u d e , D n 835 Mevr 
F Jansen H i l b e r d i n k , Gv 1065 Mej T h H Verbeek 
Wolthuys Nk 1112 H van der B u r g , Am 1123 G 
Menke, Bb 1358 Mevr J M T h Redeker K r u i s , 
Am 1376 J H Hels loo t , St 1815 C H a i g h t o n , Sd 
1872 J H P Brouwer , Gv 1899 J Zu idema, l d 
1951 H A J Curvers , Sd 2001 Dr E E Vleugels 
Schut te r , Le 2132 D Perfors , H m 2200 Mevr A M 
Serné Cornelissen, Am 2347 J Bodewi tz , At 2678 
C J M Rich te r , E m 2739 J W K a m p m a n , R m 
2782 H J Zondag , Vn 2836 A G e r m o n p r é , S d 2838 
Mr C J B Croo, Ml 2959 K T i m m e r m a n , Gv 3138 
C van Beckum, A m 3562 Mevr I Sprengers de J o n g , 
l d 3632 H W G van Heeswijk, Ab 3680 A M de 
Kle rk , H m 3691 S R Fens Gs 3730 A I den D e k 
ker H m 3942 J Brasser R m 4266 R J v d O e s t , 
W o 4400 Mevr J F de Blécourt Marcha l , H m 4453 
A J Loerakker , At 4534 A J van Wezel , 
Le 4601 N P van den Werff, Md 4634 A van Roi jen, 
ld 4665 D S van der A a , l d 4670 J H Tu l l ene r , 
l d 4862 Sgt W J v H o r s s e n , A m 4921 Ph de G r o o t , 
Wo 4934 C Beyeman , Am 4978 H C Schipper , 
Ze 5186 J Vos , Sd 520Q J G l o u d e , O b 5343 C P 
W V Alders 

Schorsen Md 1710 Y L Mourik, Hoogvliet 
Schorsing intrekken Kw GM 51 R J Nieuwst ra ten , 

Katwijk Lk J L 126 W S Bakker , Wier ingen , O b 
J L 179 J J van Belois , Oud Beyer land , St J L 245 
A van Neerbos, Soes t , Kw J L 283 Mej A M Ver
does, Katwi jk , No 65 J de Vries , Nagele ( N O P ) , 
Sd 218 J a c Quant Z i e r i k z e e . H m 1241 K van Del len , 
H a a r l e m , H m 1667 Mevr S Dellen Wouters (huis-
gen l id ) , H a a r l e m , Lk 2279 W A Stijgers, H ippon 
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lytushoef, Sd 2430 A J Hendnkse, Ziertkzee, Lk 
3736 C Gouverneur, Heer Hugowaard, Gv 3844 M 
van Eijk, Den Haag, Gv 5012 Chr A van den Heuvel, 
Den Haag 14 

Bedankenintrekken Nk 5589 F van Leeuwen, Witte 
de Withstraat 10, Noordwijk a Zee 

Kamdidaat leden (gemerkt achter de naam met (X) 
betekent met mgang van i juni en met (Z) m 1 v 
I januari '63) Ar 5630 J H Blumer, Ar 5630 Mevr 
A W Haegens Hage, Ar 5628 J S Scholten, Ab 
5620 H J Bongers, At 5621 H Dibbet, At 5588 L 
Tamboer (X), Bb 5635 Chr Breeschoten Bb 5634 
A van der Hoek, Bb 5633 Mevr M C H Oosten 
bruggen Bosch, Bb 5632 P van Stnjen, Bb 5637 
A A Thomas, Bb JL 147 W G Visser (29 8 45), 
Bb 5636 B J Willekes,Cd JL 146 M G Hoolhorst 
(25 2 47), Dr 3121 B H Mulder (X), Dn 5580 J C 
Ubbels{X),Dn 5581 H W Wiennga (X), En 5638 
H J Overmaas, En 1729 R Venekamp {X), En 5582 
J Wiebrens (X), Gs JL 145 A Boogaard (14 i 49), 
Gs 5624 Th Hoek van Dijke, Gs 5599 W D J Kuys, 
Gs 5623 A Mijnsbergen, Gs 5600 J A Westrate, 
Gv 5592 P C J Ambags.Gv 5593 J A van Beuge, 
Gv 5640 R Th Bijleveld, Gv JL 149 G E Coen 
raad (10 9 46), Gv 1269 K F van Eijsden (X), Gv 
5611 J L Gluhoff,Gv 5586 H Innemée (X), Gv JL 
140 E J W Pardon {3 7 50) (X), Gv 5616 R Roelfs, 
Gv 5627 A Warmerdam, Gv 5594 Mevr J W de 
Wilde Wilkens, Gv 758 Dr Th van Wijk (X), Hm 
5625 S A S Hofstra, Hk 5610 J Chr Roemersma, 
Hd 5622 D van der Heide, ld 5639 Zuster Cyria, 
ld GM 35 P van Eijk (26 6 49), Kn 5604 P A Geert-
sema, Kn 5585 H J Westerhuys, Kw 5607 C G 
Schimmel, Ln JL 144 P Essers (2 i 48) (X), Ln 
5615 P J van der Ham, Le 5596 J Duwel, Le GM 
34 P H Storm (24 5 5o), Ml 5606 A de Groot, Ml 
5608 J Hekman, Ml 5613 J C Jansen, Ml 5609 
J Kootstra,Ok 5612 L W Puts, Ob 559° J H Appe-
lius van Hoboken (X), Ob 5591 J Loerakker (X), Gp 
5603 P H u l s ( X ) , G p 5602 H Pet ter{X),Gp 5604 
Schopenhauwer (X), Gp 5601 L J Wirts (X), Rm 
5631 A Goudswaard Azn , Rm 5583 D Ch C Hel 
man (Z), Rm 5584 A Roggebrand (X), Ut 5614 D 
van de Brink (per i mei), Wn JL 143 A B Bosman 
(28-2 48*). Wt 5626 Mej D Jetten, Wt 5597 G Kool, 
Wt 5598 Ir E H M de Ruyter, Wp 5595 W W 
J M Schumacher, Zt 5618 | H M Dickmann, Zt 
5619 D C van der Velden, Ze 5587 E vanOls t (X) , 
Ze GM 38 R M J Schuttelaar (16 3 52) 

Kandidaat hutsgenootltd Zt 5617 Mevr J G 
Boxman Wormmeester 

Nieuwe leden Alle kandidaat leden, vermeld in het 
j uninummer Welkom' 

Rectificaties Kw JL 123 J J Umgerling, moet 
zijn J J P'mgerlmg 

Verandering van afdeling ld 85 G Feenstra, Hoek 
weg 23, Andijk W , thans afd Enkhutzen, Dn 368 V 
E Westerhuis, Columbuslaan 305, Utrecht, thans 
afd Utrecht, Gv 3465 E van de Waal, Frans Liszt-
laan 4, Heemstede, thans afd Haarlem, ld 4597 
G H Hof, Laagzijde 41, Markenesse, thans afd 
N O Polder,, Ze 4999 P Sellies, Waterstraat 49, 
Tiel, thans afd Tiel 

Lid van meerdere afdelingen Kw 288 P L Backer, 
Den Haag, thans ook afd Den Haag, Zt 4163 T v 
Ekeren, Driebergen, thans ook afd Driebergen 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENI-
GING Secr G C Tops, Stadhoudersweg 89B, Rotter
dam 4,tel (OIO) 4 93 40 

Ledenvergadering maandag 26 augustus a s , 20 uur, 
Zalencentrum, Delftsestraat 33, Rotterdam Gewone 
agenda bezichtiging van veilmgkavels zaterdag 24 
augustus a s 15-16 uur, in clublokaal Noordsingel IOÏ 

Overige vergaderingen m 1963 maandagen 30/9, 28/10, 
25/11:, 23/12, alle in het Zalencentrum In juli geen 
verga Jerlng . 

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

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

Rondzendmgen Inzenden van boekjes met zegels en 
aanvragen van blanco boekjes aan de administrateur 
J Jaarsveld, Plassingel 10, Rotterdam 8 Betalingen 
van boekjes en aankopenw»/s/u»/cn<2opgiro^oj^95t n v. 
Administrateur Afd Rondzendmgen v d Rotter 
damsche Philatelisten Vereeniging, Rotterdam 8 

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

Bibliotheek gelegenheid tot Iftnen en inleveren 
zaterdag 15,30 16,30 uur, clublokaal Noordsmgel 101 

Rondzendmg poststukken Belangstellenden voor 
inzenden en kopen wordt verzocht zich te wenden tot 
de directeur, Ir A v d Heyden, Voorschoterlaan 
137, Rotterdam 16 

Nieuwe Uden 1909 K S Bolman, Drakenstem 6, 
Rotterdam 23, 1934 H G J van Doom, Zegwaard
straat 36 2B, Rotterdam 11, 1948 G H Bos, Lelien-
stem 57, Rotterdam 23, 1949 M Briedé, Goudsesingel 
43B, Rotterdam 1, 1950 C F Eijke, Beatnjsstraat 8B, 
Rotterdam 3, 1951 Th J F Fischer, Watergeus* 
straat i iben , Rotterdam 7, 1953 F Groenenboom, 
Schepenstraat 64C, Rotterdam 4, 1954 Mej F A de 
Groot,Breitnerstraat73B, Rotterdam 2, 1955 T G den 

Hartog, Kortekade 124A, Rotterdam 16, 1956 H J L 
Hofmeester, Rochussenstraat 291A, Rotterdam 3, 
1957 W Jellema, Katendrechtse Lagedijk 400B, Rot 
terdam 21, 1958 G W Jordan Provenlerssingel 21A, 
Rotterdam 4, 1959 J Kasteel, Mathenesserlaan 400A, 
Rotterdam 6, i960 H C van Leeuwen, Toscalaan 
596, Hoogvliet, 1961 J A Lok, Vuurboetsplein 5, 
Vlieland, 1962 Th A J Olthoff, Bergweg 183, Berg-
senhoek, 1963 T M van Os, Claes de Vrieselaan 37A, 
Rotterdam 3, 1964 A van der Perk, Busken Huet 
straat 12, Rotterdam 7, 1965 J G Poel, Schumann 
laan 3, Rotterdam 13, 1966 Mevr M J Adams-
Sluiter, Hoogstraat 76, Schiedam, 1967 P J Vermaat, 
Herman Rubbersstraat 84B, Rotterdam i , 1968 W de 
Vries, Tjalhuizum Nr 3, Post Nijland, 1969 G van 
der Wapl Frans Bekkerstraat 9B, Rotterdam-21; 
1970 H L WiUmsen, Parkweg 188, Schiedam, 1952 
E Frmgs Goudestein 128, Rotterdam 23 

Weer opgevoerd 1077 W C Ruivenkamp, Laveldel-
straat 29 Rotterdam 25 

Overleden 233 B A Spier, Warffum, 599 Ds G 
van Veldhuizen, Rotterdam 16 

opgezegd 245 H A van Dijk, Hoogvliet, 454 J U 
Schilthuis, Rotterdam 4, 913 H A v d Lip, Bergen 
op Zoom, 1350 M van Vuuren, Rotterdam 16, 1514 
H van Campenhout, Rotterdam 23, 1566 A C Vos
kamp, Spijkenisse, 1672 E Hom Jr , Ouderkerk a/d 
IJssel 
8 
PHILATELISTENVERENIGING ,,AMERSFOORT" 
Secr J A M S Joppe, Groen van Prinstererlaan 28, 
Amersfoort Tel 18228 

Nieuwe leden Mej T Smit, Aelberselaan lO-C, 
Amersfoort, A C Hamer, Amersfoortsestraat 84, 
Soes ter berg 
9 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING ,,DE PHILA
TELIST" Secr P W Wap, Haarlemmermeerstraat 
87 I, Amsterdam W , tel 12 51 03 

Zoals bekend worden in juli en augustus geen bijeen
komsten gehouden 
10 

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

In juli en augustus geen bijeenkomsten 
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 

Bedankt A H Ferment, H Borman, K D Span-
jer, allen Amsterdam, H Lases, Heiloo 
14 

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

Afgevoerd L A v Gelder, Mej A E Weverink, 
beiden Amsterdam 
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, Amhem, tel (08300) 5 04 77 

Nieuwe leden Afd Apeldoorn 1784 Mevr E M J 
Wouterlood, Burglaan 23, Apeldoorn Afd Epe O 
1802 Chr Koelemeijer, Ankerstraat 26, Epe 

Overleden 1510 P C Daane (afd Velp) 
Mededeling Tot secretaris penningmeester van de 

afd Winterswijk is benoemd de heer J Seekles, Papen 
dijk 70, Groenlo 
17 

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

Nieuwe Uden 113 G A Nijenhuis Popuherenstraat 
42, Tinaarlo, 121 D L Bosman, KaIkovenstraat 4, 
Hoogeveen, 122 M van der Veen, Oosterhoutstraat 23, 
124 T Koopmans Mr P J Troelstralaan 345, 125 
W Bos, Leliestraat 6, allen te Assen 
20 

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

In juli en augustus geen bijeenkomsten Eerstvolgende 
bijeenkomst 16 september a s Nadere mededelingen 
m het augustusnummer 
22 

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

Vergaderingen iedere 2e maandag van de maand m 
Café Rest ,,De Harmonie", Brinklaaa 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 
Nieuw lid 113 J Eijer, Driestweg 41, Bussum 

Bedankt 155 G A Kluck, Bussum 
23 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME 
LAARS , ,DELFT" Secr Ir G F L Leistra, van 
Almondestraat 174, Delft 

Nieuwe Uden m J H v d Wel, Emmastraat 20, 
De Lier, 116 A de Bruin, Paxlaan 52, Delft 

Bedankt 79 W de Graaf, 168 Dr J M Feltzer, 
beiden Delft, 175 J v d Berg, De Lier 
25 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,DORDRECHT" Secr A de Wit, Willemstraat 
50, Dordrecht 

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil en Koop

avond iedere 2e woensdag van de maand m het C J . 
M V gebouw, Burg de Raadtsingel te Dordrecht 

Jeugdclub Zelfde dag en plaats van 19 20 uur 
27 

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

Vergadering elke eerste woensdag van de maand, 
waarvan convocatie wordt toegezonden 
28 

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

Vergadering iedere eerste maandag van de maand 
m de zaal T van het Philips Ontspanningsgebouw te 
Eindhoven Aanvang 8 uur n m 
29 

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

Nieuw hd J R Caron, Kortenaerstraat 3, Oldenzaal 
30 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,,DE PHILATELIST *, Geleen Secr J Kentgens, 
Bollenstr 7, Geleen 

Afd Geleen Vergadering Eerstvolgendevver^adering 
weer in *t Roadhoes, Nieuwe Markt te Geleen 

Nieuw lid P J G Kerkhofs, Frans Halsstraat 5, 
Geleen 

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

Nieuwe leden H Vliex, Maria Gorettistraat 55, 
M Koonen, Grachterstraat 4, H Frauenrath, Pancra-
tiusstraat 40, allen Kerkrade 

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

Afd Vaals Vergadering wordt met agenda per con
vocatie bekend gemaakt 
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 

PHILATELISTEN VERENIGING ,.GRONINGEN'* 
Secr J M Offnnga, de Savomin Lohmanplein 2b, 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 

Nieuw lid het kandidaat lid gemeld m het juni-
nummer 

Vergaderingen in juh en augustus worden geen ver
gaderingen gehouden 

Te beginnen met de septembervergadering zullen 
deze voortaan met meer plaatsvinden op de 3e maar 
op de 4e maandag van de maand Eerstvolgende ver
gadering dus op maandag 23 september a s in Rest. 
het Boschhuis, Hereweg te Groningen, aanvang 8 uur 
n m 
36 

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

Kandidaat leden 97 H A J SchuUer, v Loghem-
straat 41 I, Haarlem, i i i E de Groot, Zandv AUée 
24, Heemstede, 127 B N Beets, Rijnegomlaan 15, 
Aerdenhout, 381 J Hafkenscheidt, Hyacintenlaan 28, 
Haarlem, 588 Mej Els W v Klaveren, Dr Schaep-
manlaan 29, Heemstede 

Over Uden 520 M H Gerelings, Heemstede 
Afgevoerd (per i 7 63) 99 H R J A v Thienen, 

Haarlem 
Algemene Vergadering Donderdag 25 sept a s , 

8 uur, aula A H Gerhardschool, ingang poort Raaks, 
Haarlem 

Ruilavond Dinsdag 15 okt a s , zelfde adres 
37 

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

Nieuwe Uden 2 Drs E M Akkerman, Heerlen, 79 
F P Bours, Heerlen, 144 Fr H A voti Liebenstem, 
Brunssum, P Wetzels, Schaesberg, 146 Mevrouw E 
Groenhelde Nijdam, Delftstraat 12, Heerlen, 147 F C 
Pauli, Voltalaan 30, Hoensbroek 

Bijeenkomsten Gedurende de maanden juli en augus
tus zullen geen bijeenkomsten worden gehouden 

Bestuursverkiezmg Tijdens de bestuursverkiezing, 
gehouden staande de vergadering van 11 juni 1 1 werden 
de heren C van Dishoeck en Dr A Schildennan her
kozen 

Interphü De eerstvolgende niildag van de Interphil 
zal worden gehouden te Verviers en wel op zondag 6 
oktober in de zaal ,,Cercle Saint Joseph" Rue Renier 
38 

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

Nieuw lid (per i 7 '63) J Spaans, Bremstraat 85 I , 
Den Helder 

Kandidaat /«i J W Joosten, Ooievaarstraat 26, 
Den Helder 

Bedankt {^er 1 7 '63) G van der Heide, Den Helder 
In augustus wordt geen vergadering gehouden, de 

eerstvolgende vergadering zal plaats vinden op woens
dag II september a s te 19,30 uur, in café Postbrug, 
Koningsplein 
39 

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

Nieuwe Uden J v Helmond, Kerkstraat 271 Asten, 
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Mevr M Vossen v d Heuve l , Pr ins Bernhards t raa t 
34 , Asten 

** 's HERTOGENBOSSCHE V E R E E N I G I N G VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS Secr J Th H M 
Schneider, Taais t raat 63 , Vught 

Ledenvergadering woensdag 17 ju l i a s te 20 uur m 
, ,Cosmopol ie t " , Snel lestraat , Den Bosch 

Nieuwe leden de kand idaa t leden gemeld in he t 
j u n m u m m e r 

Kandidaat lid F A M Krämer , Karel de Vijfde-
s t r aa t 4 1 , Den Bosch 
41 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS .HILVERSUM O M S T R E K E N " Secr 
A W Ebrecht , Oude Amersfoortseweg 116, Hi lversum 
Postgiro t n v de Ver 360655 

Vergadering iedere 3e donderdag van de m a a n d , ru i l 
beurs elke zaterdagmiddag van 1,30 4,30 uu r , alle in 
de Openbare Leeszaal te Hi lve r sum, 's Gravenlandse-
weg 
42 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L 
VERZAMELAARS Secr G M Minnema, Boerhaave-
laan 4 1 , Leiden 

Nieuwe leden 394 H Vissers, Le iden , 239 E K Pol l , 
A m s t e r d a m , 264 W Th D a e m s , 130 L H v d H o r s t ; 
beiden Leiden 

Bijeenkomsten in jul i en augustus geen bijeenkomsten; 
eerstvolgende bijeenkomst woensdag 25 september a s 
44 

POSTZEGELCLUB , ,GROOT V E L D H O V E N " 
Secr G J R u t s , Korte Kruisweg 46, Meerveldhoven 

Bijeenkomsten iedere 2e maandag van de maand 
rui lavond en vei l ing, waarvan convocatie wordt toe
gezonden 

Afgevoerd B C v Tienhoven, Meerveldhoven 
47 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , , R O O S E N D A A L " 
Secr J C Jochems, Hobbemas t raa t 4 , Roosendaal 

Op 17 juni j 1 IS ons lid W G la FaiUe ten 
gevolge van een ongeval overleden Wij ver
liezen in hem een t rouw lid Moge zijn vrouw 
en kind di t verlies kunnen dragen 

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

P H I L A T E L I S T E N C L U B , , R O T T E R D A M " Secr 
M J Feenst ra , Dorpsstraat 2 , Capelle a d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand in het 
Beursgebouw, ingang Meent i i o , Ro t t e rdam 

49 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , . S A N T P O O R T " 

Secr P Vons, Brederoodseweg 100, Santpoort Z 
Bijeenkomsten in jul i en augustus geen bi jeenkomsten, 

in september weer op de i e en 3e donderdag van de 
maand in Huize , , S p a a r n b e r g " , Wuste laan 79, San t 
poort Z , aanvang 20 uur 

Nieuwe leden 212 R J Jansen , Delftlaan 437 I I , 
Haar lem N , 213 F de Smi t , Molenstraat 4, Santpoort 
N , 214 M D u y n - J u v e t , Bonaires t raat 4 , San tpoor t , 
215 A M Schuurman, Boslaan 6 , 216 G Valster , 
Boslaan 2 7 , beiden Bloemendaal 

Bedankt 99 H Semeijn, Haa r l em 
50 

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G W I L T O N F E I J E N -
O O R D , Afd Filatel ie Secr A v d Bosch, Noord-
vestsmgel 59, Schiedam Tel o i o 60485 

Bijeenkomsten woensdag 4 september a s en voor 
de Rotterdamse leden zie mededeling in jun inummer 

52 
V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 

LAARS , , T I L B U R G " Secr W van E r v e , Insul inde 
plein 5 , Ti lburg 

Vergadering iedere i e woensdag van de maand lu de 
grote bovenzaal van Huize Remmers , Heuvel 28 , T i l 
burg 

Nieuw lid N van Wijk, Broekhovenseweg 79, T i l 
burg 

54 
POSTZEGELCLUB , , W A S S E N A A R " Secr W 

van der Worp , Star renburglaan 70, Wassenaar 
Vergadering iedere 2e donderdag van de maand m 

café rest , ,De D e y l " , hoek Kerkdam en Rijksstraat
weg 
55 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G I J M U I D E N & OM
S T R E K E N Secr J Groen, Velserduinweg 18, I J m u i -
den 

Nieuw lid {per i 6 63) 87 L v d B u n t , Casem-
broots t raat 57, I J m u i d e n , (per i 7 63) 86 C Vreeswijk, 
Zeeweg 175, I Jmuiden O 

Bijeenkomsten in ju l i en augustus geen c lubavonden; 
eerstvolgende rui lavond op vrijdag 6 september a s 

56 
N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G VAN POST

S T U K K E N EN P O S T S T E M P E L V E R Z A M E L A A R S 
Secr E J P Mulders, P lan tage Pa rk laan i r - I , 
Amsterdam C Ledenadminis t ra t ie F A de Klerck , 
Lekstraat 68, Amste rdam Z 2 

Vergadering zondag 22 september a s in Café Rest^ 
, ,Vredenburg" te Utrecht Aanvang 10 uur v m 
66 

U N I L E V E R S P O R T V E R E N I G I N G , Afd Pos t 
zegelvereniging Secr O V d Geijn, KamiUestraat 3 , 
Rot te rdam 12 

Nieuwe leden J Berkhout , Delftseveerweg 4 B , 
Vlaadingen, A C Eh le r t , St Jozephs t raa t 42, Gouda 

Afgevoerd P A Michielsen, Ro t t e rdam 

69 
F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G ,VEENDAM & 

O M S T R E K E N Secr I r J D Neuteboom, E E 
Stolperlaan 24, Veendam 

Nieuwe leden de kand idaa t leden gemeld in he t 
jun inummer 

Kandidaat leden Mej Th J S t a l l m a n n , A v B weg 
I I , Terape lkanaa l , A J v Apeldoorn, Kastanjelaan 
127, Winschoten 

Bijeenkomsten in ju l i en augustus geen bijeenkomsten 

76 
T R I S P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G Suriname Secr -

Sm J H J C Valk , Staf-Cie T r i s , NAPO 5700, 
Utrecht Sta t ion 

At ten t wordt gemaakt op de verander ing van he t 
secretar iaat 

78 
P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G , , E N E R G I A " Afd 

Fi la te l ie Wnd secr W Hoffman, Rijnstraat 4 9 - ! ! , 
Amsterdam Z 

Nieuwe leden L G Bol , Middenweg i45hs , Amster
dam-O , A Klomp, Hoogte Kadijk 166 I , Amsterdara-
C , A J van Herkhuizen , Stadionweg 37bv , Amster
d a m Z 

Bedankt P v Leeuwen, Amste rdam 

DORDTSE POSTZEGELVEIL ING 

Onze septemberveiling is in voorbereiding. Zend nu reeds i n ! Lage 
kosten' Vlotte afwikkeling. 
W I J noteren u gaarne voor levering van catalogi 1964. Ned. en O.G., 
Yvert e.a. Toezending direct na verschijnen. 

DORDTSE P O S T Z E G E L V E I L I N G 
Schiestraac 36, Dordrecht, Tel 20733 

Rondzendingen van N.O.G. 50/70%, grote 
voorraad Dultsl. en Geb. 20/35% Mich., 
Engelse kol. laag ultgepnjsd 10/30% v/d 
Yvert, Frankrijk 30/50%, Europa, Nato, 
enz.30/45%alleen postfr., Z.-Amerika25%, 
boekjes div. gehele wereld v/aaronder 
goede zegels, minimumuitname f10,—. 
Geen manco's. 
Uw brief kaartje met referenties naar: 

G. L. van TOOR 
OUDE RIJKSSTRAATWEG U , LOENERSLOOT 

* — ongestempeld. No's cat Yvert Alle aanbiedingen vri|bli]vend | 
België Zwitserland 
21 30,— port 20 éO,— 
25* 32,50 Luxemburg 
356/62» 27,50 58 19,— 
TTélégraphe 84 20,— 
10* 75,— 5U/16* 85,— 
Cyprus Engeland 
106/15* 110,— 183* 97,50 

Te koop gevraagd 
Verzamelingen gebruikt en 
ongebruikt 
Ned S O G 
Vatikaan 
Liechtenstein 
San Marino 

Pottregelhandel „J. C. R E N Z E N " 
Bergselaan 225b, Rotterdam - Tel 48886 - Giro 481779 
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Het is gezellig thuis in de huislijke kring één van onze 

ZICHTZENDINGEN 
door te nemen. U kunt op uw gemak het veelzijdige materiaal door
snuffelen en de zegels die u in uv/ collectie mist, eruit nemen. Wij 
hebben voor de volgende landen zichtzendingen voor verzending 
gereed liggen: 

NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
FRANKRIJK NA 1935 
ZWITSERLAND 
DUITSLAND NA 1945, WEST EN OOST 
FINLAND E N BELGIË NA 1945 

Deze boekjes voor pasbeginnende en gevorderde verzamelaars be
vatten uitsluitend prima kv^aliteit zegels, o.a. veel postfris materiaal 
zonder plakker in klemstroken. 
Om u de onkosten van porto te besparen, v^ordt door ons de heen

en retourzending gefrankeerd. 
Bij een aankoop boven de f25,— 5% korting. 
Gezien de hoge onkosten van verzending gaarne uitname per zicht
zending voor minimaal f 10,—. 
Wanneer u omgaand een zichtzending aanvraagt, kunt u met het 
a.s. weekend gezellig thuis postzegelen. 
Prijslijst, Ned. Indië, Rep. Indonesia, Nw.Guinea en Frankrijk gratis 
op aanvraag. Stuur ons nu direct een kaartje en wij zenden u de 
voordelige prijslijst omgaand toe. 

POSTZEGELHANDEL 

J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1 / Blaak  Rotterdam 1 
Tel. 010143580  Giro 66U78. 

De YVERT catalogus 1964 
deel I (Frankrijk en Geb.) f 4,15 
deel II (Europa z/Frankrijk) f 16,10 
deel I I I (Overzee) f 20,75 

MICHEL 1964 
Europa z/Duitsland 
alleen Duitsland 

f 20,50 
f 5,15 

verschijnen begin september a.s. weer. Bestel ze nu meteen, zodat 
aflevering direct na verschijnen kan plaatsvinden. En natuurlijk lever 
ik weer de EUROPAZEGELS postfris, gebruikt en F.D.C. 

Postzegelhandel J. van den Burg 
Bullepad 26, Amsterdam  Osdorp 
Telef. 191039  Postgiro 564790 

WEGENS V A K A N T I E 
GEEN A A N B I E D I N G 

De oude advertenties 
blijven geldig 
zolang de zegels 
voorradig zijn. 

HENDRIK VAN DER LOOS 
Postzegelhandel 
Filatelistisch Bureau  Juliana van Stolberglaan 192 
Den Haag  Tel. 070850190  Giro 24392. 

EUROPA 1963 
Zoals ieder jaar leveren wij de complete verzameling van 
deze emissie in nieuwe staat, gestempeld of op F.D.C. 
Schrijf ons voor de „intekenlijst", welke wij voor u be
schikbaar hebben. Een buitenkans voor een voordelige 
prijs. 

Levering speciaal voor handelaren, opkopers en filate
listlsche verenigingen. 
Correspondentie in de Franse, Nederlandse, Engelse en 
Duitse taal. 

THEMATIC DIGEST II 

5, Rue Washington, Brussel 5, België. 

Europa 
1963 

Uitgiften september o.s. kunnen wij NU reeds voor u noteren 
Bestellingen s.v,p, per briefkaart. 
Voorschot f 10,— per set, FDC f20,— te voldoen op ons gironummer 
917809 of op rekening EUROPA bij de Ned. Middenst. bank, 
Deventer, giro «74093 (ook voor engros). 

Postzegelhandel „PHILATO", G. Wentzel 
Smedenstraat 126, Deventer, tel. 06700/17867. 

VAKANTIE én EEN NIEUW SEIZOEN In aantocht 
Neemt u geen risico's meer en sluit u nog eerst een 
NIEUWTJESABT. bij ons af. Wij leveren u alle gangbare 
LANDEN en MOTIEVEN. 

Pestxegeihandel „'t CRAYENEST"  Gieten (Dr.) 
(Van 31/725/8 a.s. wegens vakantie gesloten.) 

YVERT 1964 
3 delen f 41.

verschijnt begin september. Betaling 
bij bestelling + porto. Inruilprijs 
YVERT 1963 in goede staat f 13,50. 
Franco tegen franco. Vraagt onze 
prijslijst landen en motiefcatalogi 
1964. Ook lever'en wij gaarne supple
menten op catalogi en postzegel
albums. HET adres voor filatelis
tische boekwerken .en tijdschriften: 

RENNIE HAAGSMA'S 
POSTZEGELHANDEL Leeuwenstr. 2a ■ HILVERSUM 

telefoon 47606  giro 336559 

DE ZAAK 

WEGENS 

IS VAN 

15 juli 
VAKANTIE 

GESLOTEN 

15 augustus 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
JAC. E N G E L K A M P 
Spuistraat 301  Amsterdam 
Giro 312696  Telefoon 230998 



N*ll*rlai«i 
*54/S9 

• 490/9« 
550/55 
583/87 
588/91 
596/600 
602/06 
646/50 
652/56 
657 
663/67 
673/77 
680/84 
685/89 
699/703 
704/08 
712/16 
719/23 
728/32 
735/39 
749/53 
756/60 

P0STFRI5 ZONDER PLAKKER 
0,70 
0,80 
6,50 
4,75 
0,70 
2,10 
4,75 
2,25 
1.90 
0,18 
2,— 
1,50 
1,40 
1,40 
1,35 
1,75 
1,35 
2,35 
1,35 
1,75 
1,M 
1,20 

c^k.«i^i«.>«n 1 in 

Curs^o-Ant. 
101/02 
164/67 
168/78 
196/97 
198/99 
200/05 

2,15 
1,35 
7,25 
0,65 
0,65 
6,50 

239/43 
244 
245 
246 
247 
248/52 
253/54 
265/68 
270 
271/74 
293/96 
298/302 
311/13 
315/17 
318/21 
330/32 
LP 41/44 
LP 45/52 
LP 53/68 

Suriname 
206/09 
210/13 
274/75 
308 
335 + 347/1 
336/39 
349/53 
371/75 
386/87 
Slavernii 

17,— 
0,95 
1.75 
1.15 
1.15 

15,50 
1,80 
3,60 
0,55 
2,90 
2,25 
3,60 
1,50 
2,90 
2.15 
2,— 

35.— 
20,50 
22.— 

3,— 
1,80 
0,70 

15.— 
4,— 
3,60 
5,50 
2,80 
0.60 
0,70 

ld. fdc cover 1,25 
LP 31 

Omgaande franco toezend 

Plaats reeds nu 
en 

Levering 

van 

r i5 , -
van all 

1,25 

ing na 

Lp 33/34 
Lp 33/34a 

Frankrijk 
330/33 
353 
356 
357 
378 
380/85 
402 
419 
422 
425 
428 
430 
446 
582 
612/17 
734/35 
759/60 
761/62 
763/64 
771 
772/76 
777/78 
780/83 
790 
815/16 
817 
818/19 
828 
848 

5,— 
3,— 

10,— 
1.20 
0.45 
0,90 
0,30 

10,— 
2,25 
0,39 
0,90 
0,30 
0,54 
1,20 
0.75 
0,55 
2,20 
0,20 
0,27 
0.40 
0,50 
0,40 
1.75 
0.55 
1,50 
0,20 
0.55 
0.27 
1,10 
0,33 
0,33 

ontvangst bedrag 

864 
865/66 
867/72 
889 
890 
927 
956/57 
1036/42 
ioa/47 
1078/80 
1095/98 
1140/41 
1165 
1187/88 
1198/1202 
1283 
1284 
1286 
1287 
1288/91 
1295/1300 
1323/24 
1325 
1339 
1342 
1343 
Telstar 
Anti Honge 
Venet 
Postcongres 
Caen 
Toerisme 

0.46 
0,77 

17,— 
0,40 
1.25 
0.40 
0.46 
1,65 
0,30 
1.35 
2.85 
1 . — 
0.28 
0,95 
1.90 
0,70 
0,85 
0,40 
0,45 
1,35 
3.30 
0,80 
0,40 
0,35 
0,60 
0,60 
0.75 

• 0,50 
0,80 
0.50 
0,30 
3,20 

op giro 522124. 

EUROPA-ZEGELS 7963 
uw bestelli 
per set fd 

e nieuwe ca 

ng. Vooruitbetali ng van f 1 0 . - p e r 
: verzekert u een ti jdige levering. 

talogi als N e d . & O.R., Yvert , enz.. 

W. yan SPLUNTER 
Adric lemweg 376, Flat 

Uitgebreide prijslijsten en ir 

„Hol landt 

lichtingen 

" , ROTTERDAM-8 

gratis 

serie 

enz. 

op aanvraag. 

VAN 10 JULI -1 AUGUSTUS ZIJN WIJ 
GESLOTEN 

WEGENS ZOMERVAICANTIE 
U wordt beleefd verzocht gedurende onze vakantie geen 

opdrachten of brieven te sturen, daar dit een onnodige 
vertraging voor de afwikkeling van onze werkzaamheden 

zou veroorzaken. 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
Fröbelstraat 5'" - Amsterdam West 3 

Internationale Filatelistenbeurs 
Europa 

op 16 september a.s. in Krasnapolsky te Amster
dam. Toegang vrij, van 10-22 uur. Bijzondere 
eerstedagenvelop en eerstedagstempel aldaar 
verkrijgbaar. Vele handelaren met een stand aan
wezig. 

VERBOND V A N POSTZEGELHANDELAREN 
I N NEDERLAND 
Postbus 296, Amsterdam, Tel. 237767 

X 

WIJ GAAN VERHUIZEN.. 

van Amsterdam. 
naar ROTTERDAM 

Weena (Hilton Hotel) 

Opening: 29 juli 1963 Interpa N.V. 



De afgelopen maand kochten wij wederom een grote collectie postzegels van EUROPA en U.S.A. 
compleet tot 1940, waarbij vele rariteiten, brieven, stempels, tandingen, 
enz., enz. 

Deze verzameling bevat de navolgende landen: 

BELGIË, L U X E M B U R G , S K A N D I N A V I E , OOSTENRIJK, PORTUGAL. FRANKRIJK 
met K O L O N I Ë N , E N G E L A N D , GIBRALTAR, MALTA, ZWITSERLAND, O U D -
DUITSE STATEN, O U D - I T A L I A A N S E STATEN en VER. STATEN V A N N O O R D -
AMERIKA, benevens N E D E R L A N D EN O.G. ongebruikt en gebruik t compleet. 

Serieuze gegadigden worden beleefd verzocht eventueel bezoek van te voren aan te kondigen, 
aangezien wij deze kostbare verzameling in een banksafe hebben ondergebracht. 
Vanzelfsprekend kunt u ook losse stukken kopen. Zend ons uw mancolijst. 

Verder delen wij mede dat onze zaak van 16 tot 27 juli a.s. wegens vakantie gesloten zal zijn. 
Ons telefoonnummer is gewijzigd in 2 3 3 3 2 4, na 7 uur 186955. 

Postzegelhandel Tine de Buhr N.Z . Voorburgwal 347 
AMSTERDAM 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ D E V E L U W E " 
Nieuws t raa t 66 - Ape ldoorn - T e l . 20919 

Vakantie- Zojuist ingekocht een grote partij stockboeken, albums, 
I\'A^' rt ordners vol met zegels. Aantrekkelijke samenstellingen van 

aanoicamg 100 of 200 gave zegels met een Yvert-waarde 1963 vanaf 30.— 
francs, worden aangeboden voor slechts f 7,50. Bestellingen 
van 4 keer voor f 25,—. Goed koper kan het niet. Na ontvangst 

J. V. d. Berge van aangetekende brief of postwissel. 

RUILPARTNER GEZOCHT 
in Neder land en Afrikaanse staten ( in bijzondere mot ieven: 

Flora, Fauna en Landschappen) 

Correspondentie In Engels, Frans, Duits, Russisch. Inna Torina 
(Commissie voor Natuurbescherming, Krawtschenkostr. 12, Moskou 

W-331. UdSSR) en Ludmila Beloussowa 
(Bolschoj Demidowskij per., 17 W.6. Moskou B-5). 

Personeelsvereniging „ T H O M A S S E N & DRIJVER - D E V E N T E R " 

Afd. Filatelie 

rondzendboekjes 
welke reeds in eigen vereniging hebben ge
circuleerd en nog prachtig materiaal bevatten, 
worden u op aanvraag gaarne toegezonden. 
Minimale uitname niet verplicht; alleen 
retourkosten zijn voor eigen rekening. 

Aanvragen te richten aan: 

IHoofd Rondzenddlenst E. den Adel, 

Burg. van Heemstralaan 30, DEVENTER 

C A T A L O G I 1 9 6 4 

Yvert alle delen voor f 27,50 indien u uw i.g st. '63 franco toezendt. Levering begin 
september (deten ook apart verkrijgbaar). Michel Duitsland begin tuil f5,15. Michel 
Europa (londer Duitsland) begin september f 20,50. N.V.P.H. Ned. & Overzee 

begin september f 3,—. LEVERING van ALLE CATALOGI excl. porto. 

Postzege lhandel „ P H I L A T O " , G. W e n t z e l 
Smedenstraat 126, Deventer, giro: 917809, tel. 04700/17867. 

PRACHTIGE Ie KWAL. A N T I - H O N G E R FDC's. P O R T O EX TRA . .v .p. 1 
Nederland 
Schev. aang 
Antillen 
Suriname 
V.Naties 
Engeland 
Ierland 

0,90 Israel 1 , — Noorwegf 
7,50 Italië 1,35 Zweden 
1,30 Frankr. 1,10 Vaticaan 
1,35 Turkiie 1,25 Griekenl. 
1,50 Denem. 1 , — Zwitserl. 
1,75 Finland 1,45 Formosa 
1,65 IJsland 2,25 Panama 

n2,25 U.SA. 0,90 Zwits. blok 4,75 
2,50 België 2,15 Finland 2,15 
3,75 R.KruiiJub.: Luxemb. 0,70 
1,50 Thailand 1 , — Monaco 2,75 
1 , — Columbia 1,25 Italié 1,50 
2,— Indonesië 1,50 W-Duitsl. 0,65 
3,— Zwits. 1,25 O o k d i v . 

Postkongr. 
Vakant ie van 9aug.t /m 4 sept. Alle post wordt echter geheel normaal aangenomen, | 
T. Hartevelc 
50.74.07. 

's FDC Service, Kerstroosstr. 9C, Rotterdam-12, tel. 18.42.00, giro 

AANGEBODEH: 
Luxemburg: 
226/230 1e plakker 
306/311 I e plakker 
433/438 I e plakker 
Ai3jUS gebruikt 
496/499 I e plakker 
511/513 I e plakker 
Liechtenstein: 
153 1e plakker 
172 postfris 
247/249 I e plakker 
L.P.15/16 Ie plakker 

10,— 
7 — 

15,— 
110,— 

15,— 
30,— 

1 1 , — 
18,— 
18,— 
20,— 

Vaticaan: 
56 gebruikt 
66/71 gebruikt 
74 gebruikt 
76 gebruikt 
163/166 gebruikt 
173 I e plakker 
187/188 Ie plakker 
189/190 Ie plakker 
191 I e plakker 
luchtpost: 
20/21 Ie plakker 

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

1 1 f a Q ia«-

Tel. 06700-16561 

45,— 
75,— 
17.50 
20,— 
30,— 
1 1 . — 
14,— 
12,— 
25,— 

215,— 

I L I ' . . . . _ . . A.t 1 

G I R O 1004327 Deventer 



Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andr ies Vierl inghstraat 9  AmsterdamTe l . 151858 (b.g.g. 123123) 

B e t a a l g o e d e p r i j s . 
O o k grote o b j e c t e n t e g e n c o n t a n t e b e t a l i n g . 

Bezoek u gaarne thuis. 

DER SAMMLERDIENST, hét Duitse filatellstische 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 

Fl. 15,— PER KILO 
betalen wi] 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 

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 tiand van uitgebreide vergelijkingsverzamelingen, de modernste 
tectinische onderzoekingsinstrumenten, filatelistische boekerij van 
2500 delen (kosten 24 % katalogus, minimum f2,50 per zegel). 
j . g . m i l l a a r d , beëdigd filatelistiscti makelaar, expert, specialist in 

filatelistisctie onderwerpen. 
hoven ie rsweg 18  t i e l ■ t e l . (034A0) 3879 

INKOOP BUNDELS 
WOLF BETAALT HOGERE PRIJZEN! ! 

Zie het meinummer. Vraagt gratis inkooplijst 

J. A. M. Wolf  Anemoonstr. 1  Amsterdam ( N ) 

DE POSTZEGEL 
Vlaams Maandblad voor Filatelie  Actueel en betrouwbaar  24 
pagina's per nummerabonnementspri 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, P u t t e n ( G . ) 

WEDERVERKOPERS! 
Diverse grote en kleine collecties van meerdere landen 
te koop, o.a. veel Engeland en Eng. Kol. 
Complete en korte motiefseries w.o. dieren, sport, 
bloemen, ruimtevaart, Conciliezegels. Vraag v r i j 

blijvend een zichtzending. 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
KEIZERSGRACHT 762, AMSTERDAMC. 
(bi| de Utrechtsestraat)  Postgiro 250035  Tel. 62220. 

NEDERLANDSCH N/IAANDBLAD VOOR PHILATELIE 
waarin opgenomen „De Ptii latel ist" 

Verspreidingsgebied: Nederland, Beneluxlanden, Engeland, 
Duitsland, Zwitserland, Amerika en Overzeese Gebiedsdelen. 

Plaatsing: voor vaste plaats .wordt 1 5 % extra berekend. 
Clichés: autotypieen raster 40, of l i jnclichés. 

Zetspiegel: 
Vi pagina hoogte 261 mm, breedte 194 mm 
Vï pagina 128 mm, 194 mm 
Vi pagina 128 mm, 95 mm 
Ve pagina 62 mm, 95 mm 
Vu pagina 29 mm, 95 mm 

Tijd van inzending: advertentiekopij moet vóór de 28e van 
iedere maand worden ingezonden 

Adres: Ned Maandblad voor Philatelie, BoomRuygrok N.V., 
Ged Oude Gracht 138, Haarlem 

Telefoon: (02500) 1 74 50 (5 lijnen) 

Onderstaande prijzen gelden uitsluitend voor plaatsingen 
vóór of achter de tekst 

Contracten worden hoogstens voor één jaar aangegaan 

Advertentie tarief 
(ingaande 1 januari 1962) Uitsluitend voor de Nederlandse Postzegelhandel 

Grootte I X 6 X 12 X 

LEUKE N U M M E R S NED. ANTILLEN EN S U R I N A M E : 

Nederlandse Anti l len: 

200/205 Kind 1948 gest. 
206/208 gest. 
234/238 Kind 1951 gest. 
239/243 Zeeman gest. 
248/252 Bloemen gest. 
265/268 Sport gest. 
293/296 Rode Kruis gest. 
298/302 Monumenten gest. 
318/321 Kind 1961 gest. 
Luchtpost 53/68 Help gest. 

Postzegelhandel 

9,60 
4,40 

1«,— 
18,75 
20,— 
5,60 
3,20 
4,40 
3,20 

33,— 

Suriname: 

278/279 U.P.U. p.fr. 7,20 
280/283 Kanker p.fr. 22,50 
309/311 Stadion p.fr. 28,— 
312/315 Kind 1954 I e pi. 9,50 
321/322 Bevnidmg p.fr. 4,— 
340/344 Zanderij p.fr. 5,75 
349/353 Olympiade p.fr. 6,50 
Luchtpost 1/7 Ie pi. 6,80 

24/26 Ie pi. 40,— 
33a/34a 2e druk 3,— 

MARIAN DAUB 
winke l : Jan v. Galenstraat 165 hs 
AmsterdamW.  Tel. 88683 

TE KOOP GEVRAAGD: 

Vat i caan L p . 16/17 Tob ias pos t f r . 
Vat i caan L p . 18/19 U P U pos t f r . 
Vat i caan L p . 20/21 Gra t ianus pos t f r . 
Vat i caan L p . 22/23 Koepel pos t f r . 
N e d e r l a n d O l y m p i a d e 1928 pos t f r . 
N e d e r l a n d Kon ing in 110 g 1949 pos t f r . 
N e d e r l a n d L p . 1525 g . 1951 pos t f r . 
N e d e r l a n d I t ep 1952 pos t f r . 

i 410,— 
a 1/iO,— 
ä 2 2 5 , 

i 9 0 . 

ä 3 5 , 

ä SS,— 
k 95,— 
ä 4,50 

Postfrisse zegels moeten zonder plakker zijn. Steeds te koop gevraagd 
collecties en betere zegels Vaticaan en San Marino 
weldadigheidsëries in grotere aantallen. 

J. H . A C K E R M A N N , Lutl<emeerweg 149, 

. Nederland alle 

Halfweg N.H. 
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KLEINE ANNONCES 

A A N G E B O D E N 

200 versch. wereld ƒ 0,87; 500 ver-
sch. ƒ 2,60; 1000 versch. ƒ 5,60; 500 
Europa ƒ 3,60; 1000 versch. ƒ 8,10, 
franco uit mijn doubletten. D. van 
Ommen, Popullerenlaan 3, Epe, 
gironummer 89 78 56. 
UNTE^A-serle: Ie druk postfrls 
ƒ 26,—; idem gestempeld ƒ 35,—; 
2e druk postfrls ƒ 17,—. H. Rou
wenharst, Stuyvesantstraat 262, 
's-Gravenhage. Giro 145298. 

G E V R A A G D 

Te koop gevr. IJSLAND compl. 
series, zowel gest. als ongest. ook 
brieven. Yv. no. 123/37; Luchtpost 
1-14; Dienstz. 44-58A. Gaarne ook 
zegels met nummerstempels. Aanb. 
met prijs aan: B. Arvidsson c/o 
Winschoterdiep 8, Oude Pekela. 
Tel. (05978) 2483. 

Te koop gevraagd complete post-
frlsse series Nederland zonder 
plakker. Br. met prijs enz. aan: 
P. van den Berg, B. Huëtstraat 
14, Den Haag. 
Te koop gevraagd FDC's: 1948: 
USA Fort Bliss 3 C (Artmaster, 
Artcraft, Fleetwood); 1962: Egypte 
UAR-raket 10 M. FDC's zonder 
adres, prima kwaliteit. Aanbie
dingen, gegevens, getallen en prijs 
aan: M. H. Brouwer, Eemsstraat 
48, Amsterdam-Z. 
Bod gevraagd op 40 kg. postzegels. 
Doopsgezinde Zending. A. van der 
Zijpp, Westersstraat 203, Enkhul
zen. 
Gevraagd: Schepen op postzegels. 
J. de Goederen, Graaf Florislaan 
25, Amstelveen ziet gaarne aanbie
dingen tegemoet. 
Te koop gevraagd speciale vluch
ten, (vliegbrleven), zend brief
kaart. W. J. Lenting, v. d. Wate
ringelaan 154, Voorburg. Tel. 725793. 

KLEINE 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. 

„ G L O B U S " Ouiti land — Net to — Catalofus 19M ( 2,25 
tevens: Oostenrijk f 1,50, Zwitserland f 1,75, Scandinsvië f2,50, Europa/Voilcen-
bond/Uno f 1 , — , Frankrijk f3,25. 

Verkrijgbaar bij U w handelaar of toezendinc uitsluitend na storting plus 20 et 
port op postgiro 512461 t.n.v. 

Poetzegelgroothandei W. F. H E I M A N N 
Parnassusweg 2i huis — AMSTERDAM-ZOID-2 — Tel. 792640 

De wereldmarkt 
Wij verkopen de bezittingen van verkopers in vijf conti
nenten aan kopers over de gehele vrije wereld In onze 
3-wekelijk$e verkopingen. 

Vraag een grails 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 bij: 

PLYMOUTH PHIUTELiC AUCTIONS LTD. 
(Memhers BPA, PTS, APS, SPA, RPSC, A u t t 
SI^A e t c ) . 
Mermaid House, 34 New Street, Plymouth, U.K. 

DIVERSEN 

Philatelisten Ver. ,,Zuld Limburg" 
vraagt goede boekjes voor haar 
rondzenddienst. Inlichtingen bij: 
Th. Krischer, St. Onnolaan 48, 
Maastricht. 
INTERNATIONALE POSTZEGEL 
RONDZENBCENTRALE. Inl. A. 
Wegman, Eerste Sweelinckstraat 
13-11. S.v.p. brieven aan postbus 
1403, Amsterdam-C. 

Van 7 tot 11 aug a.s. Tentoonstel
ling: „Egypte tussen Nyi en Suez-
kanaal". Philatelie, Geografie, 
Archeologie, Waterbouwkunde 
enz., enz. Geb. N.V. Houtrust, Den 
Haag. 

SPECIAALOPHETGEBIEP 
VAN DE RülMTeVAART 

VOOR POSTZEGELS 

TASMAZ/^TRAAT 13 
DEN H A A G 

Goctfe en gowÊkop» ronéxmndingun 

CM. Nadwland m Kol. 60-78% N*d. Sp«c. 
Duitdand m G*b. 2(M0% Michel. 
Rett van de «MreM 3040 eani p. yvert Fr«. 

van bUn« elk land voor
radig. Pracht kwalitoit -
rUko vorseholdsnhald on 
uitgcprUsd voor: 
Van navolgende landen grote zendingen voorradig: Ned. en 
O.G.; Engeland en Kol.; FranKrlJk en Kol.; Duitsland en Qeb.; 
Belglö, Luxemburg, ' Scandinavid, Baltische landen, Spanje, 
Portugal, landen achter IJzeren gordijn, Turkije, China, 
Manschourije, Palestina, Libanon, Syriö, Transjordaniö, Egypte, 
Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, Australië, Noord- en Zuld-
Amerika. Mancolijsten alleen Indien u zover gevorderd bent dat 
een prachtige rondzending geen doel meer heeft. De verzending 
kan soms enige tijd duren, daar doorlopend honderden boekjes 
onderweg zijn. 
Minimumafname 10,—. Korting bij afname koven 25,— 5% e« boven 100 ,^ 10% 
0Ü battling gaarne opgava reftr. en we/k tand gabruikt of enf ebruiltt f ewenac vforét 
rwä^-m « s w T w w w r FOLKINGISTRAAT M, 
I t f I j l l U l i K E i l l I ORONINGEN-TELIPOONIIin 

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

Geen post te groot, 
altijd contante betaling. 

Ook massagoed, bundels, kilowaar zoek ik nog steeds, gelieve 
een lijst te zenden van het te verkopen materiaal, waarna mijn 
bieding volgt. Geen inkooplijsten. 
Voor collecties eveneens altijd belangstelling, voor grote ob
jecten kom ik ter plaatse. 

A. / . de Wif 
Albrecht Dürerstraat 4 Amsterdam-Z. — Tel. 71 34 89 

TOPPRIJZEN voor bundel- en kllowaar van Nederland en 
overige landen. Restpartijen engros. Grootlormaatzegels 
van Nederland kopen wij ook op papier è ƒ 15,— per kilo. 
Vraag prijsopgave, welke wij omgaand zenden na ont
vangst van uw duidelijk gespecificeerde opgave van aan
tallen, nummers etc. SNELLE AFWIKKELING 

„NOViOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

NEDERLAND en OVER.ZEESE GEBIEDSDELEN 
I N D O N E S I Ë 

Nieuwtjes van WEST-EUROPA 
levert billijk 

K. KEIZER i TILBURG 
Burg. Mutsaersstraat 32 - Telefoon (0^250) 2 31 02 
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N I E U W E C A T A L O G I 
MICHEL 1954 

Duitsland f 5,15 
Europa (thans 
zonder Duitsland) f 20,50 

YVERT 1964 
Deel I Frankrijl< f 4,15 
Deel II Europa f 16,10 
Deel III Overzee f 20,75 
3 delen compleet f 41,— 
Bij bestelling door storting of overschrijving op onze postgiro-
rekening van het bedrag der catalogus welke U v^enst, ontvangt 
U deze onmiddellijk bij uitkomst PORTVRIJ!! 

In alle favmilan op het f i ro i t rookje vermelden: „ C A T A L O G U S " . 

Ook de nieuwe 
Speciale catalogui van Nederland en Overzee ( N . V . P . H . ) 19M 
ontvangt U onmiddellijk bij uitkomst ZONDER verdere kosten 
door storting of overschrijving op onze postgirorekening van 
f3 , h ƒ 0,36 porti (philatelistisch), dus totaal f3,36. 

DE R U I M T E V A A R T C A T A L O G U S 19«3-'M 
(V. Amerangen) Priis f 7,— 

uit voorraad leverbaar, ontvangt U ook portovrij door storting 
of oyerschrijving van deze f 7,— op onze postgirorekening. 
Tevens ontvangt U dan gratis onze GEHEEL NIEUWE PRIJS
COURANTEN over dit thema. 

Onze meest uitgebreide 
„ V E R E N I G D - E U R O P A " C A T A L O G U S 
prijs SLECHTS f 1,75, ontvangt U ook zonder portokosten door 
storting of overschrijving van deze f 1,75 op.onze postgiroreke
ning. Tevens ontvangt U dan GRATIS onze enorme prijscouranten 
over dit thema. 

Nieuwe uitgiften van alle landen ter wereld in abonnement! 

Postzegelhandél W. H. DE MUNNIK 
Jic. Vermeystrut 30, Postbus 5036, Schtveningen 

Postgiro 172807, Telefoon (070) 558638, Bankier: Anuterdamsche Bank N.V 

—x 

HOBBY-HOUSE 
INKOOP 
Postgiro 106312 

Gravenstraat 26 
Amsterdam 

eig. C. Qui rijns 

VERKOOP 
Rek.: Amst. Bank, Dam 

Onze voorraad Engelse koloniën is zeer groot; ook de 
moeilijke series leveren v/ij binnen 14 dagen. Wij verr 
zorgen uw mancolijst en u betaalt na ontvangst. 
Bovendien profiteert u van de huidige zeer lage prijzen 
voor dit prachtige verzamelgebied. 
B.v. 
N/assaland 
Yvert 59/72 frs 110,— f 37,50 

„ 77/90 frs 70,— f 22,50 
„ 100/103 frs 22,— ƒ 7,50 
„ 106/120 frs 125,—f 47,50 

Alles ongebruikt; Ie plakker 

Bahamas 
Yvert 86/90 frs 100,— ƒ 37,50 

„ 101/112 frs 55,—f20,— 
„ 118A/Q-frs 62,50 f21,50 
„ 121/136 frs 140,—f45.— 

Zo kunnen wij doorgaan. U ziet, indien u besluit om 
Engelse koloniën te gaan sparen, dat u veel minder be
taalt dan voor andere landen. 
Mogen wij u ook nog even wijzen op onze prachtige voor
raad 1e emissie; ongeveer 100 verschillende stempels aan
wezig en redelijke prijzen. 

Aden 
Yvert 16/27 

„ 30/31 
„ 32/35 
„ 36/46 

Aden (Seyun) 
Yvert 1/11 

„ 14/15 
„ 16/19 
„ 20/27 

frs 
frs 
frs 
frs 

frs 
frs 
frs 
frs 

60,— f 19,— 
23,25 f 8,— 
20.75 f 7,— 
6 5 , - f 2 0 . -

30.— f 10,— 
9,— f 4,— 

2 0 , - f 7 . -
2 5 , - f 9 . -

N e d . : 166/68, f2 ,50; 199/202, f5 .25; 257/60», f8 ,50; 261/64, f8 ,75; 270/73, f » , « 
283/86, f7 ,10; 293/95*, f 0,50; 296/99, f5 ,50; 300/04, f3 ,50; 310/12», f 0,50; 313/17, 
f2,85; 423/27, f 0,25; 454/59, f 0,75; 469/73, f 0,80; 490/94», f 0.65; 500/03», f 0,85 
508/12, f 1,05; 513/17», f 1,65; 538/41», f 1,60; 550/55, f7,50; 556/60 f 10,—; 563/67 
f2,50; Curasao: 137», f5,75; 182/84, f 2 , — ; 200/05, f7,75; Ned . Ant . : 240», f3,7S 
244, f 1 , — ; 248/52, f 18.50; 258/60. f 1,75; 262/64, f 1,75; 265/68, f 5 , — ; Suriname 
326/29, f 3 , — ; 330, f 0,20; 336/39, f4,25; 349/53, f7,50; 354/60. f 0,80; 361/70, f 9 , — 
376/77. f 1 , — ; 378, f 0,80; 379/83, f3 ,50; 384/85. f 0,65; 386/87. f 0.60. 
» = get>ruikt. Geen » == postfris. Bestellingen tot f 25,— porto ad. f 0.50 extra. 
„ Z E L B O " , Molenweg 59, Har i l iamp (GId.) . Holland. Giro 1147200. Te l . 0S381-
322. 

Voor verzamelaars van de Scandinavische landenl 

W ü zullen u gaarne helpen om uw 
collectie op een goedkope manier 
up-to-date te houden. 

Wij verzorgen alle nieuwe uitgiften en speciale verlangens (Europa-sport' 
fauna) postfris, gebruikt en F.D.C, van Denemarken, Croenland, IJsland, 
Noorwegen, Zweden en Finland. 

Voor gedetailleerde inlichtingen over onze service, kunt u schrijven naar: 

Post-Korinth-Denemarken 

1 The Holy Land Philatelie 
I I „Halbanon" 100 iaar Hebreeuwse Krant. 
I l Sheet (16 zegels) op envelop m. Ie dag afttemp. 
I I 1 n D / \ C 16 zegels (slieet) op enveloppen m. 1< dag 
1 J . r . K U > afstemp. 

1 Rijnatraat 7, Ai t i i terdam-Z. te l . 020-71.12.1* postgiro 4894S5. 

7.50 

11.50 

AANGEBODEK: 
Suriname luchtpost gebruikt no. 24/26 f 40.— 

Suriname Port gebruikt no. 36/46 f 70.— 
Nieuw-Guinea Untea 1ste druk gebruikt f 30.— 

Uitvoering van mancolijsten 

In september verschijnen de catalogi 1964 
Yvert & Tellier f 4 1 . — . Michel Europa f20.50. Zumstein Europa 

f21,50, Ned. Ovenee f 3 , — 

RITA VAN MAANEN 
Rolcin 10, Amsterdam, tel. (020) 233331 (b.g.g. 151927) 

giro 609437 

Spotgoedkope- aanbieding LIECHTENSTEIN 

Yvertnr. en prijs 
90/91 3,— 192» 

90/93 17.50 1929 

131 0,75 1935 
150 2,25 1938 

10 en 20 R. 
samen 0,75 
Troonsbe-
stiiging 
compleet 8,50 
30 R. 0,25 
1 fr. lila 1 , — 

141/52 18,50 1937/38 Compleet 11,50 
308 0.60 1956 

309/12 5.50 1956 

313/14 3,75 1956 
315/18 12,50 1957 
319/21 5,— 1957 
322/23 1,75 1957 

Postzegel
tent. 0,30 
50 i. Prins 
Franz . 2,75 
Souvereinit. 1,65 
Sport 5,— 
Bomen 1 2,15 
Padvinders 0.80 

324/26 7,50 1957 
327/30 12,— 1958 
331/32 2,— 1958 
333/35 4,75 1958 
336/38 4,50 1958 
339/41 4,50 1959 
342 0,90 1959 
356/58 3,— 1960 
359/63 16,50 1961 

Nieuw 1962 
Nieuw 1962 
Nieuw 1962 

20/21 Dienst 1937 

Kerstserie 3.—' 
Sport 5.— 
Tent. Brussel 1 . — 
Bomen li 2,45 
Kerst 2,25 
Bomen III 2,10 
Plus XI 0,40 
Bomen IV 1,40 
Minne-
zangers 1 7.50 
Idem II 3.90 
Korst 2.25 
Postzegel
tent. Vaduz 
vel 4,50 
Yv. fr. 2.25 0.70 

auf der heide's postzegelhondel (N. van Uchelen) 
Surinamelaan 31 • Tel. 14323 • Giro 1700 - Hilversum 
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AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

TELEFOON (020) 
230261-242380 

Enkele van de vele wel zeer hoge prijzen, die in onze juni-1963-veiling werden betaald voor een aantal der talrijke waardevolle en zeldzame num
mers, die ten verkoop kwamen: 

Nummers: 
( N e d . H a n d . Ca t . 1963) 
NED. INDIË: 
A9v 
80f° 
93f 
98f 
351 bf 
Lp 17f 
Brandk. 1/7 

C U R A S A O : 
91V 
lOOf 
Port 71 

SURINAME: 
32af 
Lp 8 / U 

Nummers: 
(Yvert-catalogus 1963) 
Beieren 21 
België 363/374 
Denemarken 33/36 
U.S.A. 6 
U.S.A. 93 

Noter ing : 

f 275,— 
f UOO,— 
f 700,— 
f UOO,— 
f 350,— 
f 3500,— 
f 300,— 

f 450,— 
f 475,— 
f 400,— 

f 500,— 
f 500,— 

Noter ing : 

f r . 325,— 
fr. 650,— 
fr. 405,— 
fr. 450,— 
fr. 200,— 

Opbrengst: 

f 310,— 
f 1080,— 
f 720.— 
f 1600.— 
f 
f 
f 

f 
f 
f 

f 
f 

510,— 
3400,— 
320,— 

440,— 
490.— 
450.— 

510.— 
520.— 

270.— 
340.— 
380.— 
230.— 
210,— 

Nummers: 
(Yvert-catalogus 1963) 
U.S.A. Lp 14 
Finland 2 
Frankrijk 18a 
Frankrijk 37c 
Marokko 56 
Obock 31 
Syriè 1/10 
Engeland 43a 
Engeland 46 
Kaap No. 8 
Falkland 70 
Mauritius paartje No. 12 
Vaticaan 10A 
Parma 16 (zonder gom) 
Trent ino 1/4, 6/10 
Liechtenstein Blok No. 1 
Luxemburg 259/273 
Luxemburg Blok I A 
Port Guinee 4 
Zweden 101, 103 
Zwitserland 11° 
Zwitserland 60 
Zwitserland 84 
Zwitserland 85 
Zwitserland 91 

Noter ing 

fr. 225,— 
fr. 600,— 
fr. 1000,— 
fr. 450,— 
fr. .850,— 
fr. 500,— 
fr. 538,— 
fr. 500,— 
fr. 700,— 
fr. 200.— 
fr. 550,— 
fr. 500.— 
fr. 850,— 
fr. 1100,— 
fr. 169,— 
fr. 1100,— 
fr. 400,— 
fr. 500,— 
fr. 1350,— 
fr. 1300,— 
fr. 1350,— 
fr. 650,— 
fr. 325,— 
fr. 300,— 
fr. 500,— 

alle prijzen exclusief aankoopprovisie. 
°) l icht beschadigd. 

Opbrengs 

f 200,— 
f 310,— 
f 730,— 
f 390,— 
f 360,— 
f 210,— 
f 260,— 
r 260,— 
f 330,— 
f 250,— 
f 200,— 
f 300,— 
f 610,— 
f 530,— 
f 230,— 
f 690,— 
f 200,— 
f 240,— 
f 550,— 
f 810,— 
f 570,— 
f 420,— 
f 260,— 
f 280,— 
f 360,— 

I N Z E N D I N G : 
Voor onze eerste najaarsveiling kan gedurende de maanden juli/augustus materiaal worden toegevoegd. 

Bedenk wei! 
De juiste opzet, uitkaveling en behandeling van uw materiaal, de tijdige verzending van onze catalogi met gedetailleerde beschrijving in 4 talen 
naar onze talrijke binnen- en buitenlandse relaties kan — gezien het zeer verschillend prijspeil in de diverse landen — de opbrengst veelal met 
tientallen percenten doen stijgen. , ' 


