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NUANCE EXCEPTIONN 

Enkele stuks uit de 2 catalogi WILLY BALASSE 

DUIZENDEN LOTEN! DE GROOTSTE ZELDZAAMHEDEN! 

De 198ste 
en 199ste 

VEILINGEN 
WILLY 

BALASSE 
zullen plaats 
vinden op 
192324

25 en 26 
OKTOBER 

1963 
te BRUSSEL 

Zuidstraat 4 5 A 

TALRIJKE LUXEZEGELS! 

De geïllustreerde catalogi van deze belangrijke veilingen met gekleurde platen en clichés zullen worden verzonden tegen betaling 
van f S,— (of 70 B.F.). 

De verzamelingen zullen grotendeels het volgende bevatten 

A EE N ZEER BELANGRIJKE KLASSIEKE VERZAMELING: DUITSLAND, BELGIË, FRANKRIJK, SPANJE, GROOTBRITTANNIË en 
ENGELSE KOLONIËN (grote zeldzaamheden van Kaap de Goede Hoop en Mauritius Eilanden), NEDERLAND, PORTUGAL en NEDERLANDS
INDIÈ, SCANDINAVIË, enz en 

B DE BEROEMDE BURRUSVERZAMELING: LUXEMBURG. Unieke nieuwe en gestempelde stuks, paren, repen, bloks, zeldzame af
stempelingen en brieven 

I N VOORBEREIDING: DE 200ste OPEN BARE VEILING W I L L Y B A L A S S E, die zal plaatsvinden van 14 to t 21 DECEMBER 1963. 
FILATELISTEN! Verkoop uw zeldzaamheden en loten tijdens deze BELANGRIJKE VEILING die een weerklank zal kennen over heel de wereld. 
SPECIAAL BESTUDEERDE VOORWAARDEN OP AANVRAAG. 



SUPERIEUR M I X T U R E ! ! 
Wat mooi ! Wat 'n r i jke inhoud! Elke doos bestaat ui t 1 k i |o onafgeweekte en 
onuitgezochte BUITENLANDSE postzegels. Alles Is afkomstig van missie
instellingen, regeringsinstanties (postverzegelde ki lopakketten!), enz. enz. 
Wi j mengden alles door elkaar met Inbegrip van schitterende partijen kantoor-
en bankpost! Elke doos bevat ± 5000 onuitgezochte zegels! 

Ze gaan weg voor slechts f 2 4 / 5 0 per kilopakket (plus 85 et 
portokosten) 

Een proefpakket van % kilo voor slechts f iX^SO (plus 70 et portokosten) 

AVONTUUR!! 

% kilo C A N A D A ! Juist ontvangen, zéér modern goed 
met plaatjeszegels. Slechts 

% kilo IERLAND! Zeldzaam mooi Zeer veel groot
formaat herinneringszegels, kleine voorraad. Slechts 

% kilo ENGELAND, enorm aantal, met grootformaat 
herinneringszegels! 

% kilo FRANKRIJK (onafgeweekt met vele 
herinneringszegels) 

X kilo HONGARIJE, poststroken! Mooi ! 
% kilo modern INDIA, juist ontvangen! Ongesorteerd 

en onafgeweekt! 
X kilo modern NOORWEGEN, onafgeweekt, véél 

gedenkzegels! 
y, kilo POLEN! Zeldzaam mooi, bijna allemaal bijzon

dere grootformaatzegels, veel hoge waarden! 
% kilo SPANJE, modern goed, voor de hand afgewogen 
1 kilo TSJECHOSLOWAKIJE (postverzegeld) 

% kilo U.S.A. met veel grootformaat gedenkzegels 

f 12,50 

f 12,50 

f 12,50 

f 12,50 
f 12,50 

r 12,50 

f 12,50 

f 18,95 
f 12,50 
f 18,95 
f 12,50 

M i ss i e - k i l opakke t t en N e d e r l a n d , ± 5000 onafgeweekte en 
ongesorteerde 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 

% K I L O B U I T E N L A N D S E ZEGELS, vtrel afgewreekt, m a a r 
o n g e s o r t e e r d ! 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 vooruitbetal ing of rem-
bourszending, slechts f 37,50 franco. 
Enkele 1/1-kilopakketten zijn beschikbaar voor f 75,—. Franco! 
( ± 25.000 ex.). 

DUIZEND ! ! 
1000 verschillende BELGIË, d i t is werkel i jk iets ge

weldigs! Bijna een land compleet en toch maar 
voor slechts 

1000 verschillende CHINA, iets enorms! Gaan weg voor 
slechts 

1000 verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GE
BIEDEN, zolang de voorraad het toelaat, voor 
slechts 

1000 verschillende DUITSLAND, zeldzaam mooi. 
'n Koopje voor maar 

1000 verschillende HONGARIJE, ruim de helft aan 
grootformaat plaatjeszegels, sport, bloemen, 
dieren enz. Slechts 

1000 verschillende Tsjechoslowakije, iets aparts, bijna 
wéér een land compleet! Veel, héél veel groot
formaatzegels! Slechts 

f 7 8 . — 

f 19,95 

f 2 5 , -

f 23,75 

f 5 8 , -

f 6 8 , — 

MAMMOETPAHTUEN ! ! 
Enige weken geleden kochten wi j van een collega de 
gehele handelsvoorraad. U gaat weer prof i teren! Wi j 
verdeelden alles over een aantal dozen, welke de deur 
uitgaan voor een fragment der werkel i jke waarde. Elke 
parti j bestaat uit minstens ^00 t o t 500 waardevolle zegels. 
Bijna allemaal grootformaat, sportseries, bloemenserles. 
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 twee
maal voor. Ook deze keer hebben wi j geprobeerd om de 
Yvert-waarde van enkele partijen te berekenen. N i e t t e 
doen! Enorm en enorm hoog! Wat u betalen moet? 

Welnu, ze gaan weg voor de weggeefprijs van slechts 

f 1 2 . 9 5 f '" ' '"^° per mammoetpart i j . 

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

Zolang de voorraad strekt verkopen wi j 100 VERSCHIL
LENDE RUIMTEVAARTZEGELS in luxekwali teit , inclu
sief de zo schaarse Roemeense „ t r i p t i eken" , voorslechts 

Idem 50 verschillende Ruimtevaart, eveneens bijzonder 
mooi , en met vele zéér schaarse exemplaren voorslechts 

f 18,95 
franco! 

f 6,95 
franco! 

GOUDDELVERSDOZEN!! 
Schitterend goed van NEDERLAND EN DE OVERZEESE RIJKSDELEN tegen een fragment der werkeli jke waarde. 
U vindt o.a. NEDERLAND, gebruikt en ongebruikt, véél weldadigheid, NEDERLANDS-INDIË, INDONESIË, NIEUW-GUINEA, NED.-ANTIL-
LEN, CURASAO en SURINAME. 
Wi j garanderen: Elke doos bevat minstens 650 t o t 700 verschillende zegels. Elke partij heeft minstens een cataloguswaarde van f110,—. 
De winkelwaarde zou terecht f 8 8 , — moeten bedragen, maar u betaalt slechts f36,95 -|- 50 et portokosten. 

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

Postzegel-engroshandel AFHAALADRESSEN: 

H. FIORANI P O S T O R D E R A D R E S : 

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 
(PostAbbenes). Tel. (02534) 397. Postgiro 41511 t.n.v. 1. J. Mark. 

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



SPECIALE AANBIEDING 
van schaarse Engelse koloniën, waar
onder zeer zeldzame exemplaren. 
Bij aankoop boven f 10,— nog 1 0 % kor t ing . 

Britse Bez. van Erithrea: 
1/12, 13/25, 26/32, 3 com
plete stellen. Br. Bez. van 
Ital.Somaliland: 10/20 en 
21/31, 2 complete stellen. 
Eng. Bez. van Ital. Tr ipo l i : 
1/13, 14/26 en 27/34. 
3 complete stellen. Te 
zamen 89 st. 
Yvert Fr 467,50 
Alle ongestemp. 225,—-
Erithrea Eng. Bez. 30732«^ 
2 / , . 5 en 10 Sh. 30,— 
Brits Guyana 
28*c 2ct Rariteit Yvert 
Fr 900,— 300.— 
31A 24 et get.-.13 7,— 
36 6ct 5.50 
38 12ct 4.— 
39 24 et 6.— 
41 96 et een zeer 
schaars zegel 95.— 
61/62 20.— 
63 1 et 10,— 
67 4 et 5,50 
68 6 et 3,— 
140 6P. 4.50 
148 24 et 2,40 

153 96 et 13,— 
154 1 $ 15,— 
166 24 et 0,50 
167 36 et 0,50 
Br. Colombia (Vancouver) 
15 25 et op 3 P 55,— 
16 ' 50 et op 3 P 150,— 
Kaap de Goede Hoop 
12 1 P. rood houtsnede 
zoals gev/oonliik kort ge
sneden, echter grote rari
teit. Yvert Fr. 2000,-. 

175,— 
13 4 P blauw 2 zeer brede 
randen, de 3e rand links 
boven op een halve cm 
na langs het zegel ge
sneden, een nog prima ex. 
van deze zeldzaamheid. 
Yvert Fr. 1800.— 350,— 
Beide ex. te zamen 500,— 
Nieuw-Zeeland 
169/174* eompl. 15,— 
184/85» 2 en 3 Sh. 45,— 
188/89 compl. 55,— 
200» 3.— 
205/206 2 en 3 Sh. 8,50 
339-340 5 en 10 Sh. 7,50 

Johore Malaya 
110/24» 15 St. 
Fr .41,— 
Transvaal 163 5 

1 c t - 5 $ 
16,50 

£ Eduard 
specimen uiterst moeilijk 
zegel 
Fr. 1100,— 
Zanzibar 
21 »'/.P 
26» 
27/35» 
28/35» 
31/35» 
37*1 R 
67/69» 3-5 R 
132/38» 
141»4R 
142» 5 R 
143»10 R 
15810R 
Zuid-Australië 
4510Sh 
461 £ 
Zululand 
11 5Sh 
18» 6P 
19» 1 Sh 

75,— 

7,50 
10,— 

7,50 
7,— 
5,50 
4,— 

50,— 
5,50 
9,— 

14,— 
30,— 
16,— 

8,50 
18,— 

75,— 
2,40 
2,80 

Uitgebreide en voordelige aanbieding Nicuw-Gulnca met opdruk Untfta. 
Bij aankoop boven 10 gulden 1 0 % korting. 
I e uitgaaf postfris. 
Serie 1 , 5, 10, 17, 25, 30 en 40 et f 3,50 
Idem met 1 gulden, 8 stuks 6,50 
Idem met 5 gulden, 9 stuks 15,— 
Decompleteserteleuitgaaf metde2c ten de2gld. 11 st 24,— 
De geheel complete serie van 19 stuks met de 8 aanvuMingswaarden . . . 40,— 
7 st. nagekomen waarden van de Ie uitgaaf, met de 80 et van de 2e uitgaaf 
dus 8 stuks 10,— 
De complete serie van de Ie uitgaaf gestempeld, 19 stuks 47,50 
De complete serie van de 2e uitgaaf, 19 stuks postfris 25*— 

Losse waarden van de I e uitgaaf postfris verkrijgbaar. 
1 et 2 et 5 et 10 et 17 et 25 et 30 cc 40 et 

Prijs f 0.25 f 4 , — f 0,20 f 0.30 f 1 . — f 0.75 f 0,90 f 1,20 
1 gulden 2 gulden 5 gulden 

Prijs f 3 , — f6 .50 f9 ,50 
Van de I e uitgaaf zijn slechts 28740 complete series'verschenen. 
Kleine opdruk serie van 8 st. 1 , 5, 7, 10, 12, 15, 17 en 20 et 145,— 
Van de 10 et grote opdruk zijn een zeer gering aantal uitgegeven prijs postfr. 40,— 

Losse exemplaren: 
1 et 5 et 

Prijs f 7,50 f 5,— 
10 et 

f S . -
45 et 

f 1 5 , -
85 et 

f20,— 
1 gid 

f 1 5 . -
2 gId 

f20.— 
5 gId 

f17 ,50 

Van vorige aanbieding foutdrukken zifn nog enkele voorradig. 
Alle aankopen boven 10 gId met 10% korting. 
Nog lopende bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. 

HENDRIK VAN DER LOO'S 
Postzegelhandel, PhilateKstisch Bureau. Juliana van Stolberglaan 192, Telefoon (070) 
85 01 90, Den Haag, Giro 2^92 , Bank R. Mees & Zoonen, Ned. Handel Maauchappij, 
Herengracht Den Haag. 
Bezoek aan huis liefst na telefonische afspraak, te bereiken van HoM. Spoor lijn 17, 
van Staatsspoor lijn 6 en 17, halte Jul. van Stolberglaan en Laan van Nieuw Oost Indie. 

Zwitserland 
15 briefst. 
149/150» 
151/153» 
154/156* 
329/340» 
L.P. 1/2» 
L.P. 26» 
L.P. 34A» 
L.P. 36/39» 
L.P. 40» 
L.P. 41» 
L.P. 44» 
Gratis no. I f 

Frankrijk 
354/355» 
354/355 
Telegraaf 1/4 gebr. 

Aanvragen bi) G. 

60,— 
40,— 
17,50 
30,— 
10,— 

135.— 
4,— 
7,— 

1 1 , — 
10,— 
8 , -

12,50 
22,50 

55,— 
42,50 

i240.— 

Duitsland eat. (miehel) 
Marrienwerder 1/14 
Danzig J..P. 298/301» 
Duitsland L.P. 529/539» 

499/507» 
„ idem gebr. 

556/564» 

Europa Lux '56 Postfr. h 
•57 

Liechtenst. '60 
Turkije '61 

Zwitserland BLOKKEN 7 0 % Yvert. 

Zichtzendingen van: Duitsland 20/35% 

27,50 
30,— 
50,— 

115,— 
85,— 
65,— 

80,— 
25,— 
19,— 
9,50 

Miehel, 
Zwitserland 40/60 %, Frankri|k 40/60 %, Engel, en 
Kolomen 20/35 %, N.O.G. 60/75 % v/d cat. 

L. V A N T O O R Oude Rijksstraatweg 14, Loenersloot. 

Opgave van referenties. Tel. (02949) 377 's avonds na 7 uur. 

I Ŵ  H O U D van dit nummer 

Pag. 
Kinderpostzegels , 383 
De Haarlemse p>ostwaardenproduktie in de 

negentiende eeuw (9) . . ; 384 
De „médaillons" van België ^ 388 
Het alleroudste op het gebied van postzegels en 

couverten (slot) 390 
Ontstaan en groei van het Koninkrijk der Ne

derlanden (1813-1963) op postzegels afge
beeld (H) 392 

Onafhankelijkheidszegels 1963 393 
Wie was Ivar Aasen? 394 
Nieuwjaarszegels 5724 van Israël 395 
Tentoonstellingen en ruildagen 396 
Agenda , 396 
Over de Oostgrens 399 
Voor uw boekenplank 399 
Nederland 400 
Overzeese Rijksdelen 400 
Luchtjpost 400 
Postwaardestukken 401 
Stempels 402 
België 402 
Brief uit Londen 403 
Post uit Parijs 403 
Verenigde Naties / Verenigd Europa 404 
Suid-Afrika 405 
Wij lazen voor u 405 
Ingezonden 406 
Philatelica 6000 leden 407 
Nieuwtjes van deze maand 408 
Voor uw boekenplank 410 
Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigingen 411 
Verenigingsnieuws 411 

B . W O U D S T R A o . m . detailhandel Mel ior 

Amstellcade 116 - A m s t e r d a m - Z . Postzegels voor winicei-
verkoop op strook. Lucifersmerken - Sigarebanden detai l . 

POSTZEGELS 
Series van Nederland & Overzeese gebiedsdelen opgeplakt op 
zwarte strook met prijsvermelding tegen 30 % kort ing. Mlnlmum-
afname „Messidor" ƒ36,— verkoop, dus ƒ25,— Inkoop. Prachtige 
sortering. 

S I G A R E B A N D E N 
150 versch. Holland ƒ 2,25 
100 versch. Duitsland- „ 1 ,50 
100 versch. Holland Abonné r e d . banden „ 4 ,— 
Victor Hugo (8) 1-8 „ 2,— 
Victor Hugo (15) 9-23 „ 3,75 
Victor Hugo (15) g e e l l - 1 5 „3 ,75 
Lugano (10) kleine band „ 0,50 

L U C I F E R S M E R K E N 
100 versch. België „ 0,75 
100 versch. Nederland „ 1 , — 
100 versch. India „ 0,75 
500 versch. India „ 3,75 
80 versch. Israël „ 1,50 

Frankri jk 
Huizen (20) ƒ1,50 
Dieren (15) „ 1 ,25 
Klederdr. (38) „ 3,— 

Totale collectie 3 series 
slechts „ 4,50 

Prachtig luxe-album, 100 
bladen, speciaal voor luci
fersmerken of met ruitjes, 
met sch roef band ƒ 8,— 

V R A A G T O N Z E G R A T I S PRIJSLIJSTEN 

Betaling door overmaking op giro 130203 tnv. B. Woudstra, per 
aangetekende brief of postwissel. 
Evt. rembourszending. Hiervoor word t door de P.T.T. ƒ0,50 extra 
berekend. Bestellingen boven ƒ2,50 franco. 

B. WOUDSTRA 
A m s t e l k a d e 1 1 6 - A m s t e r d a m - Z . T e l . ( 0 2 0 ) 79 59 04. 
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rubrieken naar de 

onderscheidene redacteuren 

Correspondentie over abonnementen naar 
ADMINISTRATEUR J. C. NORENBURG 

Welgelegenlaan 71, Driebergen 
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HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 
Bronsteeweg 86, Heemstede 

Telefoon (02500) 3 63 40 

ADVERTENTIES: BOOMRUYGROK N.V. 
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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 jaar f 1 , 

Nummers van vorige jaargangen 
voor zover voorradig 

per nummer vó6r 1958 f 0,35 
vanaf 1958 f 0,50 alles plus porti 

40e jaargang  okt. 1963 (469) 

Kinderpostzegels 1963 
Op 12 november komen de nieuwe Kinderpostzegels aan de loketten. Ze zullen 

tot en met 11 januari op alle postinrichtingen in Nederland verkrijgbaar zijn. 
De reeks van dit jaar is ontworpen door mevrouw Alice HorodischGarman te 

Amsterdam, die haar onderwerpen heeft gekozen uit de bekende „Rijmpjes en 
versjes uit de oude doos". 

De toeslag op de zegels, die ten goede komt aan het misdeelde en hulpbehoevende 
kind, heeft vorig jaar voor het eerst meer dan drie miljoen gulden opgebracht De 
minister van Maatschappelijk Werk, mevrouw J. F. SchouwenaarFranssen, die de 
opbrengst van het afgelopen seizoen op 25 september in het Rotterdamse districts

postkantoor symbolisch verdeelde, sprak bij die gelegenheid van „een fijne dag". 
Een fijne dag voor de Kinderbescherming, maar ook voor alle jonge en niet meer 
zo jonge vrijwillige krachten die ieder jaar aan de actie meedoen. 

De waarden, toeslagen, voorstellingen en kleuren van de nieuwe serie zijn de 
volgende: 

4 + 4 cent Tante Nans zat op een gans, licht en donkerblauw; 
6 + 4 cent In Den Haag daar woont een graaf, steenrood en donkergroen; 
8 + 4 cent Ik kwam laatst in een poppenkraam, lichtgroen en bruin; 

12 + 9 cent Ooievaar lepelaar takkendief, geel en paars; 
30 + 9 cent Rije rije rije in een wagentje, rose en blauw. 

De zegels worden uitgevoerd in twee kleuren off Kt door Joh. Enschedé & Zonen 
Grafische Inrichting N.V., Haarlem. 

Technische gegevens: 

beeldgrootte: 22 X 33 mm 
zegelgrootte: 25 X 36 mm 
vellen van: 10 x 10 = 100 zegels 

papier: zonder watermerk 
gomming: normaal 
tanding: 12% : 14 

De zegels blijven voor frankering geldig tot en met 31 december 1964. 
(De foto's zijn genomen van de goedgekeurde ontwerpen waarnaar de zegels 

zullen worden gemaakt). 

ONAFHANKELIJKHEIDSZEGELS 1963  zie pagina 393 

NfflERWND 
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in Luxemburg (1963) zag ik het bewijs in de vorm van een 
compleet vel van de 4 centimes waarvan de boven en on
dervelrand beide waren doorgeperforeerd, hetgeen alleen 
kan ontstaan uit de bovenomschreven dubbelvellen, die na 
perforatie op de doorgeperforeerde tussenstrook worden 
doorgesneden. 
In het inventarisboek van het drukmateriaal van Luxem
burg vinden we bij deze emissie ook van alle waarden 
ruim 200 losse clichés vermeld, die in 1896 worden vervan
gen door vijf platen van 50 zegelbeelden, twee maal twee 
plus één reserve! 

Daarnaast zijn er nog: de telegramzegelmachine, eigen
dom van het Departement van ' Financiën, van 1876 en en
kele machines voor het perforeren van postbladen, die in 
Amsterdam vervaardigd zijn. 

Slechts de vier Gouweloosmachines ko
men voor bespreking in aanmerking, daar 
de overige geen moeilijkheden opleveren. 
Alleen de Duitse pedaalmachine L 11% 
van december 1885 wordt wel in het sche
ma opgenomen, daar deze tot 1888 in com
binatie met de L 14 grote gaten van 
Gouweloos is gebruikt voor de telegram
zegels van Luxemburg en diverse fiscale 
zegels van Nederland en Koloniën, Luxem
burg en de Zuid Afrikaansche Republiek 
(afbeelding). 

mmmwwmwm 

De Haarlemse postwaardenproduktie in d( 
door J. Dekker 

De perforeermachines van Enschedé 18651900 

De oudste machines, de lijn 14 van 1865 en de Muntma
chine van 1864, die in november 1866 wordt overgenomen, 
zijn beide pedaalmachines (afbeelding). , 
De beide machines van 1867, respectievelijk van 1884 — de 
zogenaamde grote dubbele — worden daarentegen aange
dreven met een handwiel en excentriek. 

Alle vier zijn geleverd door de firma Gebroeders Gouwe
loos te Brussel. 

In december 1885 wordt een Duitse pedaalmachine met 
60 cm perforeerlengte geleverd met de lijn IIV2. In maart 
1891 koopt men een tweede perforeerapparaat bij deze ma
chine, dat als het voor het perforeren van zegels gebruikt is, 
ook wel lijn 11% zal hebben geperforeerd, daar we, ondanks 
het feit dat het oude perforeerapparaat toen ter reparatie 
naar de fabriek werd gezonden, geen andere perforatie bij de 
plakzegels tegengekomen zijn. Veldelen waaraan mogelijk 
verschillen zouden zijn te constateren zijn volkomen onbe
kend. Wel wordt soms een perforatie L 11' i opgegeven, maar 
deze blijkt afkomstig te zijn uit een gedeelte van een L 11%, 
waarin de pennen iets wijder uiteen staan. Deze variant kan 
dus niet als een zelfstandige perforatie gelden. Voor het geval 
deze afwijking 11^4 pas na medio 1891 zou optreden, het
geen mij niet bekend is, kan dit een aanwijzing vormen om 
ook het tweede perforeerapparaat als L 11^2 te identificeren. 
Nu bestaat hierover nog geen zekerheid. 

In april 1893 wordt een Franse lijnmachine L 11, eveneens 
een pedaalmachine met 60 cm perforeerlengte, aangekocht. 
Het oudst bekende gebruik is voor de proeven van 5 en 
20 cent „Hangend haar" van oktober 1893. 

Twee jaar later, in april 1895, arriveert een tweede 
Franse machine, fabrikaat Dutartre, nu echter met de een
heidskam 12V2 : 12V2 grote gaten en een tweede perforeer
apparaat I2V2 : 12 grote gaten voor de plakzegels, mede 
gebruikt voor De Ruyter 1907 en enkele emissies van Per
zië. 
Deze Franse machine kan 22 slagen maken waardoor dub
belvellen van twee maal 100 zegels, met een witte tussen
strook ter hoogte van een zegelrij, geperforeerd kunnen 
worden. 
Dit vinden we bij de emissie 1895 van Luxemburg, groot
hertog Adolf lage waarden in boekdruk. Op de Melusina 
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De grote dubbele perforeermachine van 1867 
We zouden nu met de bespreking van het schema kunnen 

beginnen, ware het niet, dat de gegevens over de grote 
dubbele perforeermachine van 1867 vragen doen rijzen over 
de constructie ervan. 

Het noemen in een brief van de „rechter kar" en de 
„linker kar" doet de gedachte aan een volledig dubbele 
uitvoering opkomen, dus ook met twee kammen of per
foreerapparaten. Dit te meer daar er twee varianten van 
de kam 13V2 : 13V2 van de emissie 1867 bekend zijn: een 
regelmatige en een onregelmatige met mogelijk iets dun
nere pennen. Alhoewel nergens in de literatuur gebruiks
data van de beide varianten worden opgegeven, blijkt dat 
de regelmatige ouder 'is dan de onregelmatige. 88) Het is 
hetzelfde perforeerapparaat waarvan de platen opgeklopt 
en de bot geworden pennen afgeslepen zijn. 89) Hoe moe
ten we ons een dergelijke machine dan wel voorstellen? 

Hier kwam het toeval te hulp, dat mij in een oud tijd
schrift 90) de beschrijving deed vinden van de perforeer
machine van de Gebroeders Gouweloos, die in de Galerie 
des Machines op de Parijse Wereldtentoonstelling van 1867 
den volke werd getoond! Dr. Legrand gaf hiervan een be
schrijving die hij trouwens reeds eerder had opgenomen in 
zijn artikel ,,Dentelés et non dentelés" 62), waarvan ik 
juist door deze vondst kennis kon nemen. Het is mij echter 
niet mogen gelukken een afbeelding van deze machine te 
vinden. 

Hier volgt de vertaling van zijn beschrijving. 
„Hun machine onderscheidt zich door haar grote een
voud. Twee leerlingen kunnen haar bedienen. Zij perfo
reert vijf vellen tegelijk. De te perforeren vellen worden 
op een los raam geplaatst, dat voorzien is van twee 
spitse punten, waarop zij vastgezet worden. De punctu
ren, die tegelijk met de zegels op het vel gedrukt worden, 
dienen ter verkrijging van de juiste aanleg op het raam. 
Het raam wordt op de kar gelegd, die wordt voortbewo
gen door een draadstang, aan welks uiteinde zich een 
wiel bevindt, waarvan het raderwerk en een zeker aan
tal inkepingen gecombineerd zijn, in verhouding tot de 
slagafstaqd van het raam en het aantal rijen te perfo
reren zegels. , 
De perforatie geschiedt door middel van cilindrische pen
nen zonder punt, die via een geleideplaat door een 
stalen grondplaat gaan, die evenveel gaten heeft als er 



pennen zijn. De pennen, vastgezet in een beweegbaar deel, 
gaan door een excentrische beweging op en neer bij elke 
(volledige) draai van de zwengel. 
Per slag worden drie zijden van een rij zegels tegelijk 
geperforeerd. 
Wanneer het losse raam het einde van zijn loop bereikt 
heeft, wordt het vervangen door een ander, dat van te 
perforeren vellen voorzien is. 
Ook bij de teruggang van de kar heeft de perforatie 
plaats, zodat er dus geen onderbreking in het werk is. 
Volgens verklaringen uit Madrid kan deze machine 3000 
vel per dag perforeren. 
Het Nederlandse Gouvernement bezit eveneens een ma
chine van de Gebroeders Gouweloos. Deze, nog eenvou
diger en met pedaalbediening, kan slechts enige honder
den vellen per dag perforeren en werkt naar volle 
tevredenheid van het Muntcollege te Utrecht, dat be
last is met de aanmaak van de Nederlandse postzegels". 

Bij deze belangwekkende beschrijving valt op te merken: 
1. Er worden vijf vellen tegelijk geperforeerd, hetgeen ook 

reeds in Engeland het geval was en waarschijnlijk 
eveneens geldt voor de pedaalmachines. 

2. Gedrukte puncturen voor de juiste aanleg op het raam 
heb ik in de vorm van kleine kleurpunten gevonden bij 
de portzegels in 1881, later bij de zetting E omstreeks 

egentiende eeuw 
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1888/1889 of reeds eerder gewijzigd in de bekende twee 
dikke ringen op de linker velrand. 

3. Algemeen wordt aangenomen, dat bij kamperforatie de 
velrandperforatie, hetzij in de boven- of in de onderyel-
rand, pas bij de laatste slag wordt aangebracht. Bij dit 
soort machines worden echter de vellen, die bij terug
gang van de kar geperforeerd worden, bij de eerste slag 
van de velrandperforatie voorzien. 
Gezien het feit, dat in deze beschrijving uitdrukkelijk 

slechts van één kar sprake is en bij de machine van En
schedé twee karren genoemd worden, is het niet zeker of 
de beschrijving ook van toepassing is op de machine van 
Enschedé. 

Het schema tot 1891 
Nu komen we tot de bespreking van de gegevens, die door 

het Museum Enschedé ter beschikking gesteld werden. Om
dat maar sporadisch aanduidingen voorkomen, die zeker
heid geven omtrent het perforeerapparaat, dat in de be
trokken machine wordt gebruikt, moeten we hierbij de ge
gevens die aan de zegels konden worden ontleend, te hulp 
roepen. Zo kan er, rekening houdend met de vertraging 
tussen druk en gebruik, verband gelegd worden tussen ma
chine en perforatie. 

Het aantal machines is veel geringer dan het aantal per
foraties, doordat achtereenvolgens of afwisselend verschil
lende perforeerapparaten op dezelfde machine gebruikt zijn. 
Bij reparaties die soms een gewijzigd perforeerapparaat 
tot gevolg hebben, is de machine enige tijd buiten ge
bruik geweest, maar het is vaak niet mogelijk vast te stel
len hoe lang dit geduurd heeft. De opgegeven data zijn ont
leend aan de inboekingen der reparatienota's of aan ont
vangstbevestigingen. 

De oudste periode 1865-1872 
De eerste machine, de lijn 14 

Op 20 oktober 1864 schrijft Enschedé voor het eerst aan 
de Gebroeders Gouweloos te Brussel over de leveringsmo-
gelijkheid van een perforeermachine, die zij voor hun be
drijf nodig hebben. Men kreeg het adres van de Munt te 
Utrecht, waar men de perforeermachine in werking had 
gezien. 

Twee weken later schrijft Enschedé, dat zij de machine 
nodig heeft voor allerlei drukwerk van verschillende afme
tingen en vraagt of het mogelijk zou zijn er ook postzegels 
mede te perforeren. 

Bestond er toen reeds contact met Financiën over het 
drukken van postzegels? 

Op 7 maart 1865 wordt de machine met de kortst moge
lijke levertijd besteld en op 13 juni volgt de bevestiging 
van de aflevering. 

Gezien de verschillende formaten moet dit de perforeer
machine met de lijn 14 kleine gaten zijn geweest, die toe
valligerwijs ook het inventarisnummer 14 kreeg. Zij komt 
pas in 1868 voor postzegels in gebruik voor de oudste op
lagen van de emissie 1869 in vellen van 150 stuks. 
De Muntmachine overgenomen 

Op 3 november 1866 bevestigt Enschedé aan het De^ 
partement van Financiën de ontvangst uit Utrecht van een 
„perforeer-machine (die eene reparatie behoeft, in welke 
wij ons voorstellen te zullen kunnen voorzien met behulp 
van onzen eigenen mechanicus)". 

Bij deze overname van de perforeermachine moet zich, 
hoewel niet apart genoemd, ook het perforeerapparaat met 
de „proefkam" IOV2 : 10% bevonden hebben, daar dit later 
in 1868/1869 wordt gebruikt. 
De grote dubbele perforeermachine 

Op 18 oktober 1866, dus nog voor het feitelijke begin van 
het drukken van de postzegels, schrijft men wederom naar 
Brussel om een nieuwe perforeermachine, nu speciaal voor 
postzegels. Zes dagen later volgt een verzoek om nadere 
inlichtingen: 

„1. Of de perforeer-machines ingerigt zijn voor het per
foreren van postzegels, te weten zóó dat bij de perfo
ratie het figuur verkregen wordt? 

2. Welke voordeelen de machine ä manivelle in 't ge
bruik heeft boven de machine ä pédale? 

3. Waar eene door UE. vervaardigde machine ä manivel
le in werking zou te zien zijn?". 

Uit de beschrijving van dr. Legrand weten we, dat het 
capaciteitsverschil het belangrijkste is. 

Op 12 juli 1867 worden opnieuw inlichtingen gevraagd: 
„of er ook perforeermachines zijn, zoo als de Minister van 
Financien meende te hebben vernomen, waardoor de 
postzegels in eens worden geperforeerd?". 

Vanwaar de minister deze inlichtingen over die velper-
foreermachine had verkregen is mij onbekend, maar zij wa
ren juist, daar in Zweden reeds twaalf jaar een dergelijke 
maciiine in gebruik was 60). Acht dagen later wordt de 
machine definitief besteld. Met het oog op de krimp van 
het papier acht de firma het gewenst een machine te be
stellen zo als eerder aan het Hoofdbestuur is geleverd, 
waarbij één rij zegels aan drie zijden tegelijkertijd geper
foreerd wordt, en geen velperforeermachine. 
De drukwerkzegels van 1869 

Terwijl men te Brussel met de machine bezig is, werpen 
de drukwerkzegels hun schaduw vooruit, want op 5 novem
ber 1867 schrijft Enschedé: 

„Het is gebleken, dat de gravure voor de postzegels, 
welke voor drukwerken bestemd zijn, een weinig grooter 
gemaakt is dan die der voor brieven bestemde postze
gels, — zooals UE. zien kunt uit de hierbij toegezonden af
druk. Dientengevolge verzoeken wij u ons te melden: 
Ie. of de nieuwe perforeermachine, welke Gij voor ons 

vervaardigt, zóó ingerigt kan worden, dat zij voor het 
perforeren zoowel van die iets grootere, als van de 
gewone postzegel-bladen gebruikt kan worden? bij 
voorbeeld, door die machine te gebruiken met twee 
verschillende bovenstukken? (= perforeerapparaten. 
Dr.). 

2e. of de oude, thans bij ons in gebruik zijnde perforeer
machine zóó veranderd zou kunnen worden, dat zij 
geschikt wordt voor het perforeren van de grootere 
postzegelbladen?". 

Op 11 november volgt dan: 
„—. Wat verder betreft het gebruiken der machine voor 
postzegels van verschillende grootte, waarover wij den 
5n dezer u schreven, is het ons voornemen, de nieuwe 
machine te bestemmen enkel voor het perforeren van de 
postzegels waarvoor zij nu vervaardigd is, en later de 
thans bij ons in gebruik zijnde machine (welke Gij in der 
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tijd aan ons Gouvernement hebt geleverd) te doen inrig-
ten voor de iets grootere postzegels". ( = drukwerk
zegels. Dr.). 
Een week later worden twee vellen naar Brussel verzon

den, het ene geperforeerd op de Munt-machine en het an
dere met een tekening van de plaat voor de drukwerkzegels, 
zoals die er vermoedelijk zal uitzien. Men schrijft dan ver
der: 

„Aangenaam zal het ons zijn, van U te mogen vernemen, 
of de oude machine zoodanig zoude kunnen worden ver
anderd, dat daarmede de postzegels voor de boekdruk-
werken met zoodanige tussenruimte als op het hierbij 
gaande niet doorboorde vel is afgeteekend zouden kun
nen worden doorboord. Ingeval dit niet mögt kunnen ge
schieden, weest dan zoo goed ons een vel papier te zen
den, waarop is afgeteekend welke de tusschenruimte tus-
schen de voor de boekdrukwerken bestemde postzegels 
zoude zijn indien de oude machine veranderd werd om 
de grootst mogelijke tusschenruimte opteleveren". 
Tegelijkertijd is er correspondentie, ws. met de firma 

Van Kempen te Voorschoten, over de nieuwe platen en 
Enschedé verzoekt enig geduld tot de gegevens uit Brussel 
bekend zullen zijn. 

Op 6 december 1867 schrijft Enschedé dan: 
„—. Wat de platen betreft voor boekdruk zoo moet het 
wit tusschen de postzegels gemaakt worden, zoo als 
op Uwe teekening is voorgesteld, met dien verstande, 
dat de platen korter moeten worden en slechts 150 post-K 
zegels zullen bevatten, als wanneer er in het veranderen 
der (Munt-)perforeermachine geen bezwaar zal bestaan". 
Vier dagen later is de beslissing gevallen, want men 

schrijft dat de platen „slechts zullen bevatten 150 postze
gels en dat zij derhalve de lengte van 5 postzegels korter 
zullen worden". 

Voor een goede perforatie moet de afstand- tussen de ze
gels, zowel verticaal als horizontaal precies 2^/t mm bedra
gen. 

De argumenten, waarop tot kleinere platen moest wor
den besloten, worden jammer genoeg niet vermeld, zodat 
de verklaring hiervoor slechts een hypothetische kan zijn. 

De drukwerkzegels verschijnen op 1 januari 1869 inder
daad in vellen van 150, geperforeerd L 14 kleine gaten. Pas 
in juni 1870 worden de eerste vellen van 200 afgeleverd, 
nadat echter het nieuwe perforeerapparaat K 13% kleine ga
ten medio 1869 in gebruik is genomen. 

Toen op 6 december 1867 de beslissing viel platen van 
150 zegelbeelden te bestellen voor de 1 en 2 cent der emis
sie 1869, had men nog geen idee van de moeilijkheden, die 
de nieuwe grote machine zou opleveren, daar ze op dat 
moment nog niet was afgeleverd. De wijziging van de vel-
grootte van 200 tot 150 zegels moet wel het gevolg zijn van 
het antwoord van Gouweloos, dat de machine wel gewij
zigd kon worden, doch slechts voor vellen van 150 zegels. 
Door de moeilijkheden met de nieuwe machine is het niet 
mogelijk de Munt-machine tijdig te wijzigen, zodat men in 
het najaar 1868 zijn toevlucht moet nemen tot de lijnmachi-
ne 14 om de wapenzegels te perforeren. 

De moeilijkheden met de grote dubbele perforeermachine 
Op 28 december 1867 is de nieuwe machine met de 

kam I3V2 regelmatige grote gaten gemonteerd, maar blij
kens een brief van die datum heeft men enige moeilijk
heden en verzoekt om assistentie. 

De gevraagde man is niet gekomen, maar de fabrikant 
zendt aanwijzingen die de „perforateur" in staat stellen 
met de machine te werken. 

Nu komen nieuwe moeilijkheden. De machine werkt 
in beide richtingen niet gelijk en dit wordt geweten aan 
niet zuiver geplaatste punctuurpennetjes op één der beide 
ramen en men vreest door de vaste slagafstand moeilijkhe
den bij krimpverschillen van het papier. Op 16 maart ver
toont de machine nog steeds kinderziekten, zodat zij nog 
niet in gebruik genomen kan worden. 

De noodperf oratie 10'/j : 10 M 
Hoewel de oudst bekende datum van de K 13V2 5 augustus 

1868 is — uit de aflevering van 4 juli 1868 — zijn de moeilijk
heden nog niet overwonnen, daar er anders geen verkla
ring is voor het gebruik van de kam IOV2 : 10% op de Munt-
machine. Hoewel de oudst bekende datum 4 april 1869 is, 
gevonden bij de 5 cent, zijn met deze „noodperforatie" ook 
de 15 en 20 cent bekend, die op zijn laatst op 31 oktober 
1868 afgeleverd kunnen zijn. 

Ik spreek hier van een „noodperforatie", want het terug
grijpen op de „proefkam" lOVi : 10% van 1864 is alleen ver
klaarbaar door aan te nemen, dat de normale kam 12% : 12A 
voor verder gebruik was uitgeschakeld. 

Alles duidt er op, dat Enschedé met de nieuwe machine 
nogal omhoog zat, getuige de brief van 17 april 1869 aan 
Gouweloos: 

„Wij wenschen onze dubbele perforeermachine, waarop 
het hierbij gevoegde vel papier A geperforeerd is, te ge
bruiken voor het doorboren van de op de boekdrukpers 
gedrukte grootere postzegels, welke nu geperforeerd wor
den zooals te zien is op het bijgaande vel papier B, 
en wel zoodanig, dat elk vel tweehonderd der grootere 
postzegels zal bevatten. Wij verzoeken u, ons te melden 
of die machine 'daarvoor veranderd kan worden?". 
Dit plan kan niet doorgegaan zijn, dasir we op 16 januari 

1870 de variant van de kam 13'/i met onregelmatige ga
ten vinden. De laatst mogelijke aflevering van deze zegels 
valt op 21 december 1869, zodat voordien de platen van het 
perforeerapparaat moeten zijn opgeklopt en de bot gewor
den naalden afgeslepen. 

Een jaar later verdwijnt ze van het toneel afgelost door 
de gecombineerde lij nperforatie 13'/! x 14 en 14 x 14, waar
door de moeilijkheden met de krimpverschillen van de baan 
zijn, al vergt de perforatie nu meer tijd! 

De kam 13 M kleine gaten voor de emissie 1869 
Wat is er dan wel gebeurd in 1869? De perforatie van de 

drukwerkzegels wordt gewijzigd in K 13% kleine gaten, waar
van de vroegst bekende datum 12 augustus 1869 is, af
komstig uit de tussentijdse aflevering van 2 augustus. Deze 
nieuwe kam moet reeds in juli ter beschikking zijn geko
men op de Munt-machine, zoals uit latere gegevens duidelijk 
wordt. Mogelijk was de wijziging van de Munt-machine 
eenvoudiger en sneller uit te voeren. Bovendien is deze ma
chine toch ook niet zonder meer bruikbaar voor de emis
sie 1867, nu daarop nog slechts de „proefkam" lOVi : 10%, 
die een gebrekkig perforaat levert, beschikbaar is. Tevens 
blijft een reserve aanwezig bij uitval van de grote machine, 
nu in de vorm van de gecombineerde lij nperf oratie 13% x 14. 
Ik neem nu aan, dat de nieuwe kam 13% voor de Munt-
machine 'is gemaakt in tegenstelling tot de duidelijke be
doeling van de brief van 17 april, maar wel in overeenstem
ming met het oorspronkelijke plan van 1867. Buiten ge
noemde brief zijn geen verdere gegevens bekend. Na deze 
gewijzigde gang van zaken is het begrijpelijk, dat het 
perforeerapparaat van de dubbele machine in 1869 wordt 
gerepareerd en niet vervangen door een nieuw. Men wil 
niet al te veel meer aan deze ongelukkige machine uitge
ven, te meer daar men reeds proeven neemt ter vervanging 
van de dure en tijdrovende plaatdruk. 91) 

Het wijzigen van de Munt-machine en het daarna perfo
reren van vellen van 200 zegels, voor het eerst in maart 
1870 de portzegels van 5 en 10 cent en daarna de 1 cent 
wapen groen, die in juni van dat jaar wordt afgeleverd, 
is in tegenspraak met de gevolgtrekkingen uit de corres
pondentie met Gouweloos van november-december 1867. 

Ik neem echter aan, dat het achteraf toch mogelijk ge
bleken is de Munt-machine zo te wijzigen, dat er wel vellen 
van 200 zegels mede geperforeerd konden worden, hetgeen 
in 1875 met het nieuwe perforeerapparaat K I3V2 : 13% 
zeker het geval is bij gelijke slagafstand! Zoals gezegd is 
hierover niets te vinden. De nieuwe perforatie K 13% kleine 
gaten is echter een feit, zodat er ten minste een perforeer
apparaat moet zijn aangemaakt. 

Andere visie 
Meiuffrouw Hoeflake meent, dat het perforeerapparaat 

K 13% kleine gaten gebruikt moet zijn op een andere machi
ne, die een handperforeermachine zou moeten zijn geweest, 
daar aan een onkostenverdeling van 1888/1889 achter „9 Sep
tember 1889 reparatie perforeermachine" met potlood is 
toegevoegd „handpostzegel". 

Deze zou afkomstig kunnen zijn uit Utrecht en daar de 
kam 10% : 10% hebben gehad. Hiertegen is aan te voeren, 
dat op de taxatiestaat van de Rijksgoederen, die gebruikt 
werden voor de postzegelfabricage bij de Munt en door En
schedé overgenomen zijn, hiervan niets blijkt, terwijl deze 
staat toch zeer uitvoerig is. 

Ook zou dan moeten worden aangenomen, dat de Munt-
machine van 1869 tot 1875 buiten gebruik is geweest. Bo
vendien worden in 1875 slechts die machines gewijzigd, ter-
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wijl er dan vier aanwezig zouden moeten zijn geweest. Wel 
zien we dan vier perforeerapparaten, waarvan ik er twee 
aan de machine moet toewijzen, die wordt genoemd in de 
nota van 23 januari 1875. 

Ook een concept-inventaris in potlood voor de balans van 
1881 noemt slechts drie machines buiten de dan eveneens 
aanwezige telegramzegelmachine. 

Uit het materiaal dat geraadpleegd kon worden, bleek 
ten slotte nog, dat daarbij alle kammen, die zeker op de 
Munt-machine gebruikt zijn, de bovenvelrand doorperfore
ren evenals de kam 13% bij de wapenzegels, terwijl de kam
men van de grote dubbele machine alle de ondervelrand 
doorperforeren. 

Volledigheidshalve zij vermeld, dat de enige uitzondering 
tot nu toe gevormd wordt door het „proefvel Pols" van de 
10 cent 1864, dat een doorgeperforeerde ondervelrand ver
toont, terwijl hetzelfde perforaat K IOV2 : 10% bij de emissie 
1867 een doorgeperforeerde bovenvelrand vertoond moet 
hebben, getuige de variërend brede tanden aan het boven
einde van de zij randen van deze zegels, waaruit moet wor
den opgemaakt, dat de zij stukken van de kam naar de bo
venzijde van het vel gericht zijn. Men zou dus kunnen zeg
gen, dat het „Proefvel Pols" „kopstaand" geperforeerd is. 

Mede volgens de algemeen aanvaarde regel, dat de een
voudigste theorie de voorkeur verdient, is in het schema 
de kam 13% als gebruikt op de Munt-machine opgenomen*). 

De lünperforaties 1871—1872 
Begin 1871 zien we een nieuw verschijnsel optreden: de 

gecombineerde lij nperforatie 13% x 14 bij de emissie 1867 
in haar nadagen. Hierbij wordt de L 13% slechts horizon
taal gebruikt en loopt ook door in zij randen van de vellen. 
Warren bewees reeds in 1910 dat dit de basislijn van de 
kam 13% is, na verwijdering van de pennen van de korte 
dwarsrijen of zij stukken, de gestripte wapenkam. 1) 

Dat naast de gecombineerde perforatie, die een vlottere 
afwerking van een bepaalde oplage mogelijk maakt, ook 
de enkele 14 x 14 voorkomt is mogelijk te verklaren door 
het feit dat de kam 13% compleet nodig is voor opla
gen van de wapenzegels, waarvoor de pennen er telkens 
weer worden ingezet. 

Een andere mogelijkheid is, daar voor de verticale per
foratie slechts 11 slagen nodig zijn tegen 21 voor de hori
zontale, dat de L 14 na gereed zijn van de verticale perfo
ratie van de hele oplage door het inzetten van andere lei
stukken gebruikt wordt voor een deel van de horizontale 
perforatie om de oplage vlotter af te werken. We zitten in 
1871 juist in de grote drukte, veroorzaakt door de nieuwe 
Postwet, waardoor onder andere bijna 28 miljoen zegels 
van 5 cent geleverd moeten worden tegen 7 miljoen het 
jaar daarvoor! 

Het nieuwe formaat van 1872 en de kam 12'/2 : 12B 
Hiermede komen we tot het jaar van de grote verande

ring. De plaatdrukzegels van 1867 worden vervangen door 
de boekdrukzegels van de nieuwe emissie 1872 in een nu 
voor de laatste maal gewijzigd formaat voor de normale 
Nederlandse frankeerzegels. De perforeermachines moeten 
volgen! 

Reeds in januari van dit jaar neemt Enschedé contact 
op met een Amsterdamse relatie over het aanpassen van 
de grote dubbele perforeermachine en worden vijf velletjes 
met 50 zegels van 50 cent nieuw type opgezonden als mo
del voor het gevraagde perforeerapparaat. Er wordt bij 
vermeld, dat de nieuwe vellen 200 zegels zullen bevatten. 
Het waren kennelijk proefdrukken van een enkele plaat! 
Op 16 mei wordt de vorige kam van de perforeermachine 
teruggevraagd evenals een raam. 

Drie weken later vraagt Enschedé aan Gouweloos offer
te met levertijd voor een pedaalmachine, geheel gelijk aan 
de machine, die aan de Munt werd geleverd, omdat de 
grote nooit voldaan heeft. Het antwoord op deze brief heeft 
kennelijk te lang op zich laten wachten, want op 15 juli 
schrijft Enschedé, naar aanleiding van een uit Brussel 
ontvangen brief, dat men contact heeft opgenomen met een 
fabrikant te Amsterdam en het resultaat van zijn bevin
dingen eerst moet afwachten. Gelukt het hem niet de ma
chine in orde te brengen, dan zal men zich weer tot Gouwe
loos wenden. 

Op 17 juni was de machine reeds naar Amsterdam ver
zonden en komt grondig .gewijzigd tegen eind september 
terug in Haarlen, nu voorzien van de kam 12̂ /2 : 12B kleine 
gaten, na bijna twee jaar buiten gebruik geweest te zijn. 
1) Zie Maandblad november. 

De kamverlenging van 13 mei 1872 
Tot eind september worden de oplagen der nieuwe zegels 

geperforeerd op beide andere machines in combinatie, zo
als dit ook met de emissie 1867 was gedaan in haar laatste 
levensperiode. L 14 x 14 is slechts bij uitzondering ge
bruikt voor de 5 en 20 cent, terwijl de ƒ 2,50 het allereerst 
geheel in deze perforatie werd afgeleverd op 16 mei om 
tijdig voor de datum van verkrijgbaarstelling — 1 juli — op 
de postkantoren te kunnen zijn. 

Nadat deze oplage geperforeerd is heeft men ineens grote 
haast want op 13 mei wordt een man met een perforeerap
paraat naar Brussel gezonden met de volgende schrifte
lijke opdracht voor de firma Gouweloos: 

„Wij hebben de eer, U met onzen meesterknecht toete-
zenden de kam van eene onzer perforeermachines, welke 
kam wij verlengd wenschen te hebben zoodat zij over 
hare geheele lengte de perforage kan verrigten". 
Welke kam is dit geweest? Het ging om eenvoudig en snel 

werk, want de man moest de verlengde kam mee terug ne
men. De grote dubbele machine zal naar Amsterdam 
gaan voor een grondige reparatie en wijziging en valt dus 
uit. Daar de breedte van de nieuwe vellen over 10 zegels 
gemeten, enkele mm minder is dan die van de wapentjes, 
is mijns inziens ook de kam 13% hiermede uitgeschakeld 
omdat de basislijn ook voor de emissie 1872 lang genoeg 
is voor de horizontale perforatie, zoals trouwens aan vel
len van de 1 cent type I en de 5 cent port van Indië in het
zelfde formaat te zien is. 

De basislijn van de wapenkam 13% moet echter wel ver
lengd zijn voor het horizontaal perforeren van de plakze-
gels van februari 1883 tot eind 1885, daar deze vellen bre
der zijn dan de normale frankeerzegels. Deze verlenging 
wordt bevestigd door de later nog uitvoerig te vermelden 
brief van 30 juli 1889. 

Moeten we nu hieruit opmaken, dat deze verlenging reeds 
in mei 1872 als spoedopdracht werd uitgevoerd? Het komt 
mij zeer onwaarschijnlijk voor, te meer daar bij de Indische 
zegels, zoals reeds vermeld, slechts de normale basislijn 
met 141 pennen gebruikt is. Deze blijkt lang genoeg, zo 
dat er zelfs twee of drie gaten in de rechterzij rand gevon
den worden buiten de rechter verticale perforatie. 
Blijft over lijn 14! 

Hier hebben we een schijnbare tegenspraak; want lijn 
moeten we hier zien in zijn filatelistische betekenis — er 
later aan gehecht — tegenover de technische benaming, 
die hier ongetwijfeld gebruikt is. (Zie: Techniek). 

Tot mei 1872 zijn met lijn 14 verticaal geperforeerd de 
wapenzegels, en de emissie 1870 Indië Koning in vellen van 
150, alsmede de emissie 1867 in vellen van 200, waarvoor 
46 cm perforeerlengte nodig is. 

Na die datum vinden we deze perforatie bij vellen van 
200 der emissies 1872 Nederland en 1870 Indië en de In
dische portzegels, waarvoor dan 51'/2 cm perforeerlengte 
vereist wordt. 

Nu worden lijnperforeermachines gewoonlijk geleverd 
in standaardlengten van 40, 50 en 60 cm of nog langer. Als 
we nu aannemen, dat de lijn 14 oorspronkelijk geleverd is 
met een standaardlengte van 50 cm, dan was dit in 1865 
voldoende om de toen lopende emissie 1864, die hetzelfde 
formaat heeft als de emissie 1867, verticaal te perforeren. 

De noodzaak de grotere vellen van de emissie 1872 ver
ticaal met de lijn 14 te perforeren geeft een bevredigende 
verklaring voor de haast, die men in mei 1872 met de ver
lenging heeft. De passende kam 12V2 : 12B op de grote 
dubbele machine komt pas eind september ter beschikking. 

Verdere steun geeft ook het drukken van de Indische ze
gels in vellen van 150 tot en met de derde bestelling afge
leverd in maart 1872. Bij de volgende in 1873 gaat men over 
op vellen van 200! 

Ook het perforeren van de portzegels in vellen van 200 
in 1870 en 1871 met de iets te vidjde wapenkam 13% kleine ga
ten wijst in dezelfde richting. 

Aan de hand van veldelen van de 1 cent Koning Indië 
type I in het Postmuseum is vastgesteld, dat de lengte van 
de lijn 14 in 1873 56 cm is en in maart 1875 worden bij de 
wijziging in dikke pennen en grote gaten volgens de reke
ning 430 gaten opgeruimd, hetgeen een lengte betekent van 
ruim 61 cm! De door mij aangenomen standaardlengte van 
50 cm voor de periode 1865 — mei 1872 komt neer op 350 

(Vervolg op pag. 388) 
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De „médaillons" van BELGIË 
Kenmerken der gebezigde platen door M. J. MENSO, AMSTERDAM 

NU HIER TE LANDE DE BELANGSTELLING voor de 
oudste zegels van ons buurland België zienderogen toe
neemt, lijkt het mij een geschikt moment een bijdrage 
te leveren, die wat meer vertelt dan de speciale catalogi 
(Balasse en du Four) geven. Ik mag wel aannemen, dat 
belangstellenden in bezit zijn van Balasse, deel I (1949). 

Onder „médaillons" verstaan we de zegels, ingaande 
de tweede uitgifte — dus na de „epauletten" — met de 
beeltenis van Koning Leopold I, gevat in een met blader-
werk omrand ovaal. De zegels zijn uitgevoerd in diepdruk 
en de catalogusnummers^ in chronologische volgorde zijn: 
5, 3 en 4 (watermerk in kader), 6/8 (zonder kader), 10a/ 
12a (ronde médaillons), 10/12 (lange médaillons), 9 (on
getande zonder watermerk) en 13/16 de getande. De 
waarden zijn 10, 20 en 40 centimes, waaraan in 1861 een 
1 centime is toegevoegd, (nummer 9), bestemd voor de 
frankering van kranten en andere drukwerken met binnen
landse bestemmingen. 

Men zal zich afvragen, waarom reeds drieëneenhalve 
maand na de uitgifte van de toch zo prachtig geslaagde 
epauletten op een ander type is overgestapt; wat een 
juweel zou een dieprode 40 centimes epaulette zijn geweest! 
Als verklaring is aan te nemen de wanverhouding tussen 
het hoofd en de schouders van de koning, op de lithografie 
van Ch. Baugniet. De korting zelf was een van de eersten 
die daarover viel. Zou men. deze wegnemen, dan zouden de 
schouders buiten het zegelbeeld komen te vallen. Bij het 
ontwerp voor de médaillons (dat van ouder datum is dan 
het ontwerp voor de epauletten) heeft men de oplossing ge
vonden door de schouders te bedekken door een blader-
werk buiten de ovaalrand. Het ontwerp type médaillon is 
kennelijk geïnspireerd door de zegels van de Verenigde 
Staten van Amerika, uitgifte 1847. 

Voor het postverkeer met Frankrijk was er behoefte aan 
een frankeerzegel van 40 centimes; er was een overeen
komst met dit nabuurland, dat brieven tot 7V2 gram, ver
voerd over een afstand van meer dan 30 kilometer, aan 
een port van 40 centimes zijn onderworpen; in het grens
verkeer tot 30 kilometer was dit 20 centimes. Van 15 fe
bruari 1850 af is 40 centimes ook het port voor brieven 
tot 7V2 gram naar Engeland en ingaande 1 juli 1850 uitge
breid tot Luxemburg en Zwitserland. 

De oudste mij bekende brief met een 40 centimes mé
daillon (catalogusnummer 5) is gedateerd Dinant, 18 no-
vembre 1849*. Er zouden enkele brieven met oktoberdate-
ring bestaan, doch deze zijn nimmer geëxposeerd. 
Frankeringsvoorschriften 

Bij wet van 29 december 1835 is bepaald dat voor enkel
voudige brieven (tot 10 gram) met bestemmingen binnen 
de gemeente van afzending, een port van 10 centimes ver
schuldigd was. De wet van 24 december 1847 wijzigde de 
frankering in: enkelvoudige brieven tot 30 kilometer, 20 cen
times, van 30 tot 60 kilometer, 30 centimes en van 60 tot 

•) De in deze artikelenreeks genoemde data van brieven zijn alle 
ontleend aan de studie-collectie van de specialist Fernand Dandois 
te Montignies-le Tilleul. 

(Vervolg van pag. 387} 
gaten, zodat in mei 1872 in Brussel ongeveer 80 gaten zou
den zijn bijgemaakt, een wijziging die wel vlot kan worden 
uitgevoerd 

Het bewijs dat de lijn 14 vóór mei 1872 inderdaad te kort 
was om normale vellen van 200 zegels verticaal te perfore
ren is - aan de hand van zegelvellen niet te leveren, daar 
altijd de mogelijkheid bestaat, dat er pennen uit het per-
foreerapparaat genomen zijn, omdat men de volle lengte 
niet nodig had. Het blijft dus een hypothese. 

(wordt vervolgd). 
88) Eigen correspondentie met W. E. Gerrlsh. 

89) M.. Es -co r responden t i e . 
90) Le T imbroph l l e 1867 p . 258. 
91) Cley N M P 1961 p . 233. 

100 kilometer, 40 centimes; daarboven per 50 kilometer, 
10 centimes meer. Deze wet bepaalde tevens, dat het port 
voor binnenlandse brieven door middel van frankeerzegels 
mocht worden voldaan. 

De wet van 22 april 1849 greep verder in en wijzigde 
het tarief radicaal: voor brieven tot 10 gram en niet ver
der dan 30 kilometer vervoerd: 10 centimes, daarboven 
uniform: 20 centimes. Als grote bijzonderheid werd het 
vooruitzicht geopend, dat zodra de winst van de posterijen 
de 2 miljoen franc zou overschrijden, het bestaande port 
van 10 centimes voor het gehele land zou worden inge
voerd, ongeacht de afstand. 

De invoeringsdatum dezer wet is bij ministerieel besluit 
van 17 juni 1849 vastgesteld op 1 juli, dus tegelijk met de 
uitgifte van de eerste postzegels, de epauletten. 

Het succes was groot. Van jaar tot jaar steeg het aantal 
aan de post toevertrouwde brieven: 

1847/1848 bijna 6V2 miljoen stuks, 
1850 bijna 8 miljoen, 
1851 ruim 10 miljoen en 
1854 bijna 13 miljoen. 

De administratie hield het aantal vervoerde brieven, 
evenals dat van de aangetekende zendingen, precies bij! 

De platen van 200 zegels 
Evenals bij de epauletten bestond een plaat van de mé

daillons uit twee naast elkaar geplaatste veldelen (pan-
neaux), ieder met tien rijen van tien zegels. De witte strook 
tussen de panneaux was een ,interpanneau" van 8% tot 
9 millimeter breed; deze was vrijwel steeds door de loket
ambtenaar door midden geknipt (in het gunstigste geval), 
zodat bruggen uiterst zeldzaam zijn. 

Het papier 
Tot april/juni 1851 gebruikte men hetzelfde papier als 

voor de epauletten, met als watermerk twee ineengestren
gelde hoofdletters L (van Leopold), omgeven door een ka
der, ongeveer ter grootte van het zegelbeeld. (Afbeelding 1) 
De top van de L's was naar de interpanneau gekeerd, het-

II 

<22) 

STEKE pus TBAVAIU« IFMantS 

ninÄMirHiiPÄMßBPilsi-
i i i i i ^ i i i i p i i i } , i i É É | É i | i 
i i i i i i i i ; i i i s i ! ; i ] | i ] ; i ! . i , i j ^ | i i i ] i i 

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

geen met de letters van het watermerk in de velranden 
van groot belang is voor het platen der zegels. (Afbeel
ding II). Al vrij spoedig verdween het kader om de L's. 

Als vroegste datum is mij bekend een brief met een 10 
centimes op papier met watermerk zonder kader: Louvain, 
20 avril 1851. Voor de 20 centimes is dit wat later: 
Bruxelles 4 juin 1851 en voor de 40 centimes pas in oktober 
1852. 

In het begin gebruikte men vrij dun machinaal papier 
dat een behoorlijk gave afdruk mogelijk maakte. Nadien 
werd perkamentpapier gebezigd, dat door de minder grote 
poreusheid ook minder goede uitkomsten gaf. 

Kenmerken en gegevens der gebruikte platen 
Ter vaststelling van de plaat waarvan een zegel is ge

drukt moet men niet alleen bekend zijn met de voor iedere 
plaat verschillende karakteristieke kenmerken, maar ook 
routine met verscheidene honderden zegels en een goed 
herinneringsvermogen (visueel ingesteld zijn) zijn onont-
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beerlijk. Maar als u de smaak en routine eenmaal te pak
ken heeft is het een ware passie. 

10 centimesPlaat I van 1850 
Plaat I van 1850 10 centimes heeft gediend zowel voor 

de zegels op papier met watermerk in kader (encadré's), 
als voor die op papier met watermerk zonder kader, (ä 
filigrane simple), respectievelijk de catalogusnummers 3 
en 6. Laatstgenoemde is dus geen nieuwe uitgifte, maar 
een nieuwe oplaag. 

Karaliteristieke kenmerlcen: 
1) De fijne gravure, die een duidelijke afdruk heeft gege

ven op het merendeel van de zegels. 2) Men vindt enkele 
dubbeldrukken (doublefrappes, reentries) en enkele re
touches van de bladerwerken om het ovaal. 3) Bovendien 
bijgewerkte buitenkaderlijnen, die echter vóór de druk op 
de plaat zijn aangebracht. 

Papier: 
Eerst middeldik tot dik machinaal papier, later dun per

kamentpapier, dat, zo als gezegd, minder goede resultaten 
gaf. 
Kleuren: 

Bruin donkerbruin en grijsbruin. (Zeldzaam). 
Variëteiten: 

Hiervoor moge ik naar de speciale catalogus van W. 
Balasse verwijzen, waarop de volgende aanvullingen: 
De dubbeldruk. Var. 6V 1 is zegel nummer 1 van de plaat 
en zeer markant. Men zij op zijn hoede voor perfecte ver
valsingen ervan; hiertoe vermeld ik als secundaire retou
che ■— die Balasse niet aangeeft — een in de onderrand 
verlengde rechterverticale kaderlijn, een lichte doorloper 
dus. 

Plaat I heeft geen plaataanduiding in de velrand (millé
sime). 

Laatste datum op brief met nummer 3 (watermerk in ka
der): Walcourt 22 mai 1851. 

Laatste datum met zegel van plaat I op brief: Sobre s. 
Sambre 3 janv. 1852, oudst bekende brief met nummer 6 
plaat I zie boven. 
Postuum gebruikt nog: Gand 30 janv. 1852. 

Plaat II nummer 6 catalogus van 1851 
Plaat II is de eerste plaat met een millésime: 2 5 1 . . . . 

2 51, respectievelijk onder de zegels 91 (linker paneel) en 
200 (rechter paneel). 
Karakteristieke kenmerken: 
1. Vrijwel alle zegels van rechter paneel hebben gere

toucheerde onderkaderlijnen, die, evenals de lijnen van 
de ondergrond, verdubbeld of althans verdikt zijn. In 
paneel I zijn de zij kader lijnen geheel of gedeeltelijk bij
gewerkt. De bovenkaderlijnen zijn vrijwel nooit gere
toucheerd (repiqué). 

2. Links van de kop tegen het oor een lichter getinte plek 
(halo), veroorzaakt door de slecht afgedrukte lijnen van 
de ondergrond binnen het ovaal. Deze „halo" zult u 
tevergeefs zoeken op de zegels op perkamentpapier in 
de zwart of donkerbruine tinten. 

3. Retouches van het bladerwerk (niet in Balasse genoemd). 
Linksonder: nummer 142 slechts één blad. 
Rechtsonder: onderste rij van het rechter paneel, de 
nummers 191, 193, 197 en 199. 
Rechtsboven: op een achttiental zegels, maar markant 
op de nummers 102, 113 en 141. 
Gehele rechter bladerwerk: zeer duidelijk op de num
mers 172 en 196, gelijk de Balasse Var. 6 V 21, maar deze 
is van plaat VI. Dus opletten van welke plaat is ge
drukt; in veilingen maakt men deze fout herhaaldelijk. 

4. Retouches van de lijnen van de ondergrond in de rechter
onderhoek tegen de onderkaderlijnen aan: linkerpaneel 
nummer 36 en rechterpaneel de nummers 151 tot en met 
154 en 162 tot en met 166. 
Papier: 
Tot oktober 1852 werd het restant gebruikt van het per
kamentpapier van plaat I. Nadien gewoon machinaal 
papier eerst dun tot middeldik, later dik tot 1854,' toen het 
horizontaal geribde (cótelé) papier is gebruikt. De druk 
werd langzamerhand slechter. 
Kleuren: 
Januarifebruari 1852: zwartbruin en donkerrossigbruin, 
maartoktober 1852: bruin, donkerbruin en donker rossig
bruin, oktober 1852januari 1854: bruin, acajoubruin en 

grijsbruin, 1854: op geribd papier: bruin, voorname
lijk lichtbruin. 
Retouches: 
Zegel nummer 1: punten en vlekken onder de rechter 
10; 
Zegel nummer 23: krasje van de graveernaald (burijn), 
die in de linkerbovenhoek de kaderlijn verdubbelt, gelijk 
de Balasse Var. 7 V 20, de 20 centimes van plaat III, 
maar dan iets kleiner uitgevallen; 
Zegel nummer 25: cirkel rechts van de kop tussen het 
haar en de favori, met een middellijn van 2% mm. Deze 
vindt men voornamelijk bij de op geribd papier gedrukte 
zegels. 

Voor verdere retouches zie ook hierboven 3 en 4. In 
Balasse is genoemd en afgebeeld 6 V 4 (afbeelding III). 
Het is zegel nummer 104 van de plaat, maar dan in zijn 

tweede staat, dus nooit op perkamentpapier te vinden. 
De lijnen lopen door op zegel 105 boven de D van DIX 
(deze vermeldt Balasse niet). 

Oudste brief met nummer 6 plaat II: Bruxelles 11 janv. 
1852. 

Laatste brief: Waereghem, 14 mai 1854 (geribd papier). 

Resumerende: Plaat II heeft, dank zij het perkamentpa
pier gedurende de eerste negen maanden redelijke resul
taten gegeven. Daarna ging het bergafwaarts. 

Plaat III 10 centimes 
Millésime: 1854 3 (onder nummer 91). . 3 1854 (onder num
mer 200). 
Karakteristieke kenmerken: 
1. Een groot aantal zegels van het rechter paneel vertoont 

voornamelijk in de verticale randen inktafzettingen, die 
zeer zwaar kunnen zijn als gevolg van de uithollingen in 
de plaat tussen de zegelbeelden. Ook vele horizontale 
randen hebben deze inktafzettingen. In het linkerpaneel 
zijn de inktafzettingen veel zeldzamer. Men vindt ze al
leen tussen de zegels 1 en 2, 45 en 46, 48 en 49, 79 en 80, 89 
en 90 en 99 en 100. Vanzelfsprekend zijn deze vaak 
overvloedige inktingen een hulpmiddel voor de reconstruc
tie van deze plaat die het gemakkelijkst te platen is. 

2. De buitenkaderlijnen van vele zegels zijn bijgewerkt. In 
tegenstelling tot de bijwerkingen op plaat II zijn ze hier 
vrij grof uitgevoerd, waardoor ze in bet midden meestal 
zeer dik zijn en naar de uiteinden dun uitlopen, soms zelfs 
gebogen, waarbij in enkele gevallen de hoeken open blij
ven. Zie afbeelding Balasse Var. 6 V 5. (Afbeelding IV). 

3. De mooiste retouches van de linkerbladergroepen vindt 
men bij plaat III (zie Balasse 6 V 8, 9 en 10). Eén enkele 
zegel vertoont een retouche van het bovenrechterbla
derwerk; dit is nummer 130. (Afbeelding V). Voor deze 
retouches geldt hetzelfde als in punt 2. genoemd is 
voor de plaatreconstructie. 

4. Hebben we bij plaat II een halo gezien links van de 
kop, bij plaat III zien we de ondergrond rechts van de 
kop lichter gekleurd, weer door het minder goed door
komen van de lijnen. 
Het papier: 
In het algemeen is dik, tot zeer dik papier of karton 
gebruikt. Ook verticaal geribd papier, maar hierbij 
hebben de vezels een verticale richting (strié) en dat is 
niet hetgeen men onder geribd papier verstaat, zoals 
bij plaat II. 
Kleuren: 
Warme tinten, meestal donkerbruin; grijsbruin alleen 
van november 1855 tot januari 1856. 
Retouches en variëteiten: 
Zegel nummer 1 heeft een dubbeldruk van de onderka
derlijn, zoals bij de zegels van plaat II, maar minder 
duidelijk. 

389 



Llnkeronderbladen: 
Linkerpaneel: 
nummer 4 en 5 zeer duidelijk (Balasse 6 V 10 is nummer 
5); 
nummer 9 en 10 ook duidelijk; 
minder markant een negental zegels. 
Rechterpaneel: 
zeer duidelijk nummer 101 (Balasse 6 V 8); 
nummer 109 en 176 (Balasse 6 V 9). 

Voor de overige retouches verwijs ik naar Balasse. 
Gravure: 
Tot ongeveer juni 1855 mooi uitgevoerd, derhalve onge
veer een jaar; daarna door plaatslijtage aftakelend. 
Vroegste brief met nummer 6 plaat III: Charleroy, 7 
juil. 1854; 
Laatste (niet postuum gebruikt) eind mei 1856. 
Thans komen we tot de twee meest bediscussieerde pla

ten, namelijk IV en IV A. 
Plaat IV-1856 

Het gemakkelijkst te herkennen is plaat IV, doch wegens 
het vrijwel ontbreken van variëteiten en retouches, (hier
aan is men niet begonnen) het moeilijkst te reconstrueren. 
Deze plaat draagt geen millésime, zeer zeker wegens de 
povere kwaliteit. 
Kenmerken: 

Zeer slechte uitvoering met onduidelijke, soms geheel 
ontbrekende kaderlij nen. De randtekening van de zegels 
getuigt van een zeer onduidelijke druk. Evenals bij plaat 
III vertonen de tussenruimten van de zegels inktafzettingen; 
dit is het geval zowel in de verticale als in de horizontale 
randen bij beide panelen. 

Papier: 
Over het algemeen dik tot middeldik en wollig aanvoe
lend („cotonneux"). 
Kleuren: 
bruin en grijsbruin. 
Variëteiten: 
Balasse Var. 6 V 16. Een cirkel op de tuniek en de 
ovaalrand met een middellijn van 4 mm. Het nummer 
van de plaat van deze zegel is niet bekend. 
Balasse 6 V 17. Een cirkel om het oog links op de zegel, 
met een middellijn van 5 mm (nummer 19 van de plaat). 
Retouches van het linker-onderbladerwerk: 
6 V 13 (nummer 98) en 6 V 14 nummers 97 en 98). 

Door de korte gebruiksperiode zijn variëteiten en retou
ches schaars. 
Oudste datum op brief: Mons 25 mai 1856; 
Laatste datum op brief: Anthée 11 fevr. 1857. 

Plaat IV A 
Millésime: 1856 4 . . . .4 1856. 

Duidelijk is te zien, dat de cijfers stuk voor stuk zijn in
geslagen; ze staan niet op één lijn, en de resten van een 
weggeslepen cijfer 5 (?) zijn onmiskenbaar. 
Kenmerken: 
Evenals bij plaat IV is de druk aan de zegelranden slecht 
te noemen, maar de kaderlijnen zijn er, en hoe! Deze zijn 
dermate flink aangezet, dat het lijkt of de zegel in een lijstje 
is gevat. De Britten spreken dan ook van „the framed 
plate". Ook hier weer inktafzettingen tussen de zegels. 
Papier: 
Hetzelfde papier als bij de vorige plaat, dik en „coton
neux". Een enkele maal licht horizontaal geribd. 
Kleuren: 
De kleuren zijn meestal donkerbruin, minder vaak bruin. 
Zeldzaam zijn de grijsbruine zegels. (Periode oktober-de-
cember 1856). 
Variëteiten: 
Balasse 6 V 19. vertoont een kleine cirkel (pastille) met 
een middellijn van 2V2 mm onder de rechter 10, welke ze
gel tevens een klein verticaal krasje in de rechter onder-
hoek heeft. (Niet in Balasse). 
Behalve deze variëteiten, die ik niet nader zal beschrijven, 
is er één, die opvalt (Afbeelding VI). 

Oudste datum op brief: Bruxelles 24 mai 1856. 
Deze bevindt zich in de collectie van de generaal Wouters 
en vormt het bewijs, dat de platen IV en IVA gelijktijdig 
zijn gebruikt. 
Laatste datum op brief: Gand 2 oct. 1857. {Wordt vervolgd) 
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Het alleroudste 

Ten slotte ziet u hier de 50 Centesimi met keur Bolaffi, 
bestemd voor afstanden groter dan 35 mijl. Weer is het 
zegelbeeld hetzelfde en weer is de kleur blauw met een 
tikkeltje groen (afbeelding 7). 

En nu de kleur. 
Wanneer we tegenwoordig een serie van drie couverten 

zouden uitgeven, dan zouden we daarvoor drie verschillende 

kleuren nemen, want voor de postambtenaren en voor 
het publiek kan het kleine onderscheid in de cijfertjes 
lastig zijn, en aanleiding geven tot fouten, maar ook daar
mede is in deze allereerste emissie rekening gehouden. Om 
het beeld van de 15 C. loopt 'n cirkel, om dat van de 25 C: een 
ellips en om de 50 C. een achthoek. Deze onderscheiding zal 
in die tijd wel duidelijker geweest zijn dan met behulp van 
kleuren, want er was geen elektrisch licht, geen gaslicht, 
zelfs nog geen petroleumlicht. Men was aangewezen op 
kaarslicht of een oliepit in patentolie, en dat is niet be
paald de beste belichting om kleuren te kunnen onderschei
den. 

Deze couverten, die op 1 januari 1819 verschenen, zijn 
aan de postkantoren slechts verkrijgbaar geweest tot 31 
december van dat zelfde jaar, dus precies één jaar. 

Hoe komt dat? Doordat het een provisorische emissie 
was. 

En waarom provisorisch? Omdat ze niet geheel voldeed 
aan de voorschriften van het decreet van 7 november 1818. 
En wat mankeerde er dan aan? Het papier had niet het 
voorgeschreven watermerk, en waarom niet? Omdat de le
verancier van het papier niet voldoende tijd had om papier 
met het voorgeschreven watermerk te laten maken. Wél is 
er papier geleverd met diverse fabriekswatermerken, zoals 
dat bij de fabrikanten in voorraad was. Men vindt dat wa
termerk zelfs in meer dan twintig soorten. 

En dan verschijnt op 1 januari 1820 de definitieve uitgif
te, waarvan ik hier de 25 Centesimi kan laten zien (afbeel
ding 8) 

Het zijn dezelfde drie waarden met hetzelfde zegelbeeld. 



p het gebied van postzegels en couverten 
door W. B. Brocx, Soestdijk Slot 

Er zijn echter drie verschillen: 
1. het beeld is niet meer met een stempel aangebracht, 

maar en reliëf; 
2. de omranding is niet meer een getrokken lijn, maar 

een parelrand. Waarschijnlijk is dat zo gedaan, omdat 
bij elke belichting, uit welke hoek ook, de rand zichtbaar 
zal zijn; 

En wat lezen we hier: „Om te worden vervoerd per parti
culier transport". Hoe is dat te verklaren? 

Er waren te weinig postkantoren, te weinig buslichtin
gen, te weinig bestellingen. Weliswaar was bij het decreet 
van 1604 reeds bepaald, en later nog eens bevestigd, dat de 
post een staatsmonopolie was, maar niemand hield zich er
aan, en de staat stond particulier vervoer oogluikend toe. 
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3. nu heeft het papier het voorgeschreven watermerk. 
Dat watermerk is iets fantastisch. Niet alleen als water

merk op zichzelf, maar vooral omdat het geheel onver
wachte gegevens bevat over de aard van deze emissie (ten
minste voor degenen, die het decreet zelf niet hebben gele
zen). 

Nu kan ik het complete watermerk niet laten zien. De 
oorzaak is, dat dat watermerk zó groot is, dat het zich 
uitstrekt over een dubbel blaadje. Zo'n blaadje bezit ik niet. 
Die dubbele blaadjes zijn uiterst zeldzaam. 

Maar op het blaadje dat ik bezit (zie tekening nummer 
9), is toch heel veel te constateren. 

U ziet een cirkel met een diameter van IOV2 cm. Daar
in een grote adelaar met op zijn kop een kroon. Vóór de 
borst een schild en op dat schild het witte kruis van Sa-
voie. Op de achtergrond van de cirkel staat geschreven: 
„Direzione Generale delle Regie Posta": Generale Directie 
van de Koninklijke Posterijen. Om dat alles is een rand met 
afmetingen van liefst 24 bij 38 cm. In die rand zijn ruim
ten opengelaten en daarin staat geschreven, let wél: ge
autoriseerde correspondentie om te worden vervoerd per 
particulier transport of per voetganger of anderszins. 

Dames en heren: ik heb een grote tuin, die ik elk jaar 
persoonlijk als moestuin bewerk, en bij slecht weer loop 
ik in die tuin op klompen, en als ik nu die klompen aan 
had, dan zou ik uitroepen: „Nu breekt mijn klomp". 
Daar heb je nu veel gelezen van, ook gestudeerd in, de 
postale geschiedenis van vele landen, en eeuwenlang was 
het postvervoer het monopolie van de centrale overheid. 

De afbeelding van hef watermerk, zoals daf hierboven is afgedrukt, is niet 
afkomstig van een origineel stuk, maar van een zeer geraffineerde nadruk, 
afkomstig Yan Usigli. 

Maar nu werd bij dat decreet van 7 november 1818 be
paald, dat men zelf post mocht vervoeren, mits men de 
daarvoor voorgeschreven vouwbrieven gebruikte, waarvoor 
men moest betalen. 

Van deze vouwbrieven is vooral gebruik gemaakt door 
banken en kloosters. Men bedenke, dat er die tijd geen 
telefoon of telegraaf was. 

De laatste emissie is geldig gebleven tot 1 juni 1836, dus 
langer dan zestien jaar. 

Nu nog iets anders. Op twee plaatsen in de uitgebreide 
literatuur wordt verondersteld, dat deze emissies van fiscale 
aard zouden zijn. De grond van deze bewering is: men moet 
wél port betalen, maar er is geen tegenprestatie, want de 
posterijen doen helemaal niets. Dat lijkt juist, maar is mijns 
inziens fout. De posterijen leveren wél een tegenprestatie. 
We lezen in ons Burgerlijk Wetboek artikel 1350, dat een 
prestatie kan bestaan uit iets te geven, iets te doen, of iets 
niet te doen, dat wil zeggen: iets na te laten, waartoe men 
gerechtigd is. En dat is hier gebeurd. Immers, de poste
rijen stonden geval voor geval hun monopolie af tegen be
taling. Daarom ben ik ervan overtuigd, dat deze emissie 
wél postaal is, al is de positie wel bijzonder. 

Ten slotte zal ik de namen noemen van de schrijvers van 
de artikelen, die ik heb geraadpleegd. 

Ten eerste noem ik de heer J. H. Broekman, ons wel
bekend. Verder: Dr. Emilio Diena; Evans, redacteur van 
de London Philatelist; Hanciou, een Belg, die een artikelen
reeks heeft geschreven in Stanley Gibbons Monthly Journal 
van 1906; Dr. Kalkhoff in die Ganzsache. 

Dames en heren, mijn tijd is'verstreken, ik neem afscheid 
van het alleroudste onder dankbetuiging voor de aandacht, 
die u aan mijn lezing hebt geschonken. 
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O N T S T A A N E N G R O E I V A N H E T K O N I N K R I J K D E R 

N E D E R L A N D E N (1813-1963) op postzegels afgebeeld (II) 
door M. J. van Heerdt-Koiff, FRPSL 

Koninff Willem II (1792-1849) 
Koning Willem I werd opgevolgd door 

zijn oudste zoon, prins Willem Frederik 
George Lodewflk als koning Willem II 
der Nederlanden en groothertog van 
Luxemburg. Hij was geboren te 's-Gra-
venhage op 6 december 1792. Zijn moe
der was koningin Wilhelmina, prinses 
van Pruisen. Na de voltooiing van zijn 
opvoeding in Engeland streed hij van 
1811 tot 1813 met Wellington in Spanje 
tegen Napoleon. Na de nederlaag van 
Napoleon bij Leipzig kwam hij naar 
Nederland en aanvaardde in 1814 het 
opperbevel van het Nederlandse leger, 
dat hij in 1815 bij Quatre-Bras aanvoer
de. Hij liep in deze slag een verwon
ding op aan de schouder. De prins 
huwde in 1816 met grootvorstin Anna 
Paulowna, een zuster van keizer 
Alexander van Rusland. Toen de on
lusten in 1830 in Zuid-Nederland uit
braken stond hij aan het hoofd van de 
Nederlandse troepen, die hij ook in de 
Tiendaagse veldtocht aanvoerde. 

De omstandigheden waren moeilijk 
tijdens de regering van koning Willem 
II. De geldmiddelen waren ontoerei
kend, door misoogsten dreigde hon
gersnood en de weerslag van de revo
lutionaire woelingen in het Europa van 
1848 deed zich ook in Nederland gevoe
len. De vertegenwoordigers van het 
volk drongen aan op herziening van dQ 
grondwet. Een staatscommissie onder 
leiding van Thprbecke kwam in 1848 
gereed met een nieuwe grondwet waar
door ons regeringsstelsel ingrijpend 
werd gewijzigd: de macht van de ko
ning werd beperkt, de ministers wor
den zelfstandige' raadslieden van de 
Kroon, die rekenschap verschuldigd 
zijn aan beide Kamers van de Staten-
Generaal. Koning Willem II overleed 
in 1849. 

Portretten van Willem II zijn afge
beeld op de waarden van 3 cent (af
beelding), 20 cent en 2V2 gulden van de 

jubileumuitgifte van Nederland in 
1913 en op de waarde van 70 centimes 
van de uitgifte van Luxemburg in 1939. 

Koning Willem III (1817-1890) 
Koning Willem II werd in 1849 opge

volgd door zijn zoon prins Willem 
Alexander Paul Frederik Lodew\jli, als 
koning Willem III der Nederlanden en 
groothertog van Luxemburg. Koning 
Willem III was in zijn eerste huwelijk 

getrouwd met Sophia Frederika Ma
thilda, prinses van Württemberg. Uit 
dit huwelijk werden drie zonen gebo
ren, die op vrij jeugdige leeftijd over
leden. Koningin Sophie stierf in 1877 
De koning trad voor de tweede maal 
in het huwelijk in 1879 met Adelaide 
Emma Wilhelmina Theresia, prinses 
van Waldeck-Pyrmont. Uit dit huwelijk 
werd op 31 augustus 1880 een dochter 
geboren: prinses Wilhelmina. 

De koning had een open oog voor de 
noden van het volk en hij trachtte die 
te lenigen. De eerste minister-presi
dent onder koning Willem III was de 
knappe staatsman Thorbecke, die tij
dens zijn eerste ministerie (1849-1853) 
vele belangrijke wetten tot stand 
bracht, zoals de provinciale wet, de 
gemeentewet en de postwet, waarbij de 
postzegels werden ingevoerd. Tijdens 
zijn tweede, ministerie (1862-1866) kwa
men onder andere de wetten op het 
middelbaar onderwijs en de plannen 
tot de aanleg van de Nieuwe Waterweg 
(1866-1872) en het Noordzeekanaal 
(1865-1876) en de droogmaking van de 
Haarlemmermeer tot uitvoering (1840-
1853). 

De drooggelegde Haarlemmermeer, 
waarvoor de ontwerpen reeds ten dele 
onder de regering van koning Willem 
II waren gemaakt, leverde 18.302 
hectare vruchtbaar bouwland op. De 
regering van koning Willem III luidde 
voor ons land een tijdperk in van vrede 
en welvaart, dat zich tot 1914 zou voort
zetten. 

Invoering van de postzegel 
In de regeringsperiode van Willem 

III werden de postzegels in het konink
rijk der Nederlanden ingevoerd, waar
in de wet van 12 april 1850 had voor
zien. De uitgifte van elk nieuw post
zegeltype werd geregeld bij afzonder
lijk „Besluit" van de koning. 

Hier volgt een uittreksel van het Ko
ninklijk Besluit van november 1851, 
nummer 7: 

Besluit van den 12en November 1851 
(Staatsblad No. 143) ter invoering 
van het gebruik der Postzegels, inge
volge art. 9 der wet van 12 April 
1850. (Staatsblad No. 15) i) 
Wij Willem III, bij de Gratie Gods, 
Koning der Nederlanden, Prins van 
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van 
Luxemburg, enz., enz., enz. 
In aanmerking nemende, dat volgens 
art. 9 der wet van 12 April 1850 
(Staatsblad No. 15), de wijze van uit
gifte der postzegels, en den voet 
waarop daarvan, ter uitvoering dier 
wet, gebruik te maken is, door ons 
worden geregeld; 
Gelet op de wet van 22 December 1.1. 
(Staatsblad No. 100) waarbij de ter
mijn, voor het in werking brengen 
der postzegels, wordt verlengd tot 
eenen door Ons te bepalen dag, doch 
uiterlijk tot den 31sten December 
1851; 

Gezien het rapport van Onzen Minis
ter van Financiën, van den lOden 
dezer No. 225, Posterijen; 
Hebben besloten en besluiten: 
volgen negen artikelen met voor
schriften over het uiterlijk van de 
postzegel, beeltenis en opschrift, de 
waarden van de drie uit te geven 
postzegels, de vooruitbetaling van 
port op de binnenlandse briefwisse
ling, de vooruitbetaling van het brief-
port met gereed geld, de vasthech
ting aan de linjcerzijde van het op
schrift van de brieven; 
volgen nog zeven artikelen. 
Het geheel getekend te 's-Gravenha-
ge den 12den November 1851. 
getekend Willem 
en getekend door: 
de Minister van Financiën Van Bos
se, de Secretaris-Generaal bij het 
Ministerie van Financiën Van Hoyte-
ma enzovoort, enzovoort. 

De postzegels werden voor het eerst 
aan de postkantoren verkrijgbaar ge
steld op 1 januari 1852. In 1952 ver
scheen een serie van vier herden
kingszegels ter gelegenheid van hon
derd jaar Nederlandse Rijkstelegraaf 
en honderd jaar Nederlandse postze-
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gels (afbeeldingen). Het stempel van 
de eerste postzegels — 5 cent blauw, 
10 cent karmijnrood en 15 cent oranje 
— v̂ ferd gegraveerd door professor 
Johan Wilhelm Kaiser. De vermenig
vuldiging van de stempels werd ver
richt door J. Wiener. De ontwerper van 
de zegels was dr. A. Vrolik, voorzit
ter van het MuntcoUege te Utrecht. De 
omranding werd gewijzigd door profes
sor Kaiser. Een boetseermodel van het 
portret van de koning dat professor 
Kaiser tot voorbeeld diende was ver
vaardigd door de kunstenaar H. Piene
man. ^) 

Evenals zijn vader en grootvader was 
koning Willem III groothertog van 
Luxemburg. Toen Napoleon III voor
stelde Luxemburg van Nederland te ko
pen, verzette Duitsland, onder lei
ding van Bismarck, zich daartegen en 
dreigde zelfs met oorlog indien Neder
land op het Franse voorstel zou in
gaan. 

De zaak ging daarop niet door 
en de zogenaamde Luxemburgse 
kwestie werd in 1868 op een buitenge
woon congres in Londen geregeld. 
Luxemburg werd neutraal verklaard 
en in ieder opzicht onafhankelijk van 
Duitsland. Het groothertogdom behoor
de namelijk een tijdlang bij het Duitse 
tolverbond en de Duitse postunie. Van
daar de waardeaanduiding „Silber
groschen" op de zegel van de waarde 
1 Sg. bruinrood met de beeltenis van 
koning Willem III op papier met wa
termerk W, ongetand. Bij de dood 
van Willem III werden de banden met 
Luxemburg verbroken daar er in het 
groothertogdom geen opvolging in de 
vrouwelijke lijn mogelijk was. 

Koning Willem III stierf in 1890. Zijn 
enige dochter, prinses Wilhelmina, die 
hem moest opvolgen, was op dat tijd
stip pas tien jaar oud. Koningin Emma 
werd daarom tot regentes benoemd tot 
haar dochter meerderjarig werd (1890
1898). Gedurende haar regentschap en 
ook nog lange jaren daarna heeft ko
ningin Emma de liefde van het Neder
landse volk gewonnen en behouden. 
Haar hoogstaande persoonlijkheid, de 
edele opvatting die zij van haar taak 
had, haar innig meeleven met misdeel
der( en hulpbehoevenden, haar milde 
liefdadigheid waren een lichtend voor
beeld. 

Koning Willem III is afgebeeld op de 
eerste vier postzegeluitgiften van Ne
derland: 1852, 1864, 1867 en 18721888 
(afbeeldingen) op de waarden 5 cent 

en op de uitgifte 18701888 (afbeelding); 
van Curagao op de zegels van de uit
giften 18731889 (afbeelding); van 
Suriname op de zegels van de uitgif
ten 18731892 (afbeelding). 
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(afbeelding), 25 et. en 5 gulden van de 
jubileumuitgifte van 1913, op de waarde 
2 + 2 cent van de Rode Kruisserie van 
1927; van NederlandsIndië op de waar
de van 10 cent ongetand van 1864, op 
de 10 cent getand van 1868 (afbeelding) 
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Koningin Emma is afgebeeld op de 
waarde van 3 + 2 cent van de Rode 
Kruisuitgifte van 1927 en op de waar
de 6 + 2 cent weldadigheidszegel van 
Nederland in 1934 (afbeelding); op de 
waarde 12% + 2y2 cent Weldadig
heidszegel van NederlandsIndië in 
1934. 
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Koning Willem III is afgebeeld op de 
eerste postzegeluitgifte van Luxem
burg; de waarden 10 centimes (afbeel
ding) en 1 S.gr. van 1852 en op 75 cen
times van 1939. 

(wordt vervolgd) 

t:%m\mi: 
1) standaardwerk over de Postwaarden van 
Nederland en zijne Kolonien. Deel I. 
2) Nogmaals de emissie 1852, door P. C. 
Korteweg. De Philatelist, jaargang 1932, 
bladzude 117. 

ONAFHANKELIJKHEIDSZEGELS 1963 
Ter gelegenheid van de herdenking van Nederlands in 

1813 herstelde onafhankelijkheid zullen van 21 november tot 
en met 31 maart 1964 op alle postinrichtingen in Nederland 
drie bijzondere zegels zonder bijslag worden verkocht. 

Deze zegels zullen worden vervaardigd naar ontwerpen 
van de heer R. D. E. Oxenaar te 'sGravenhage in de waar
den 4, 12 en 30 cent. De afbeeldingen op de zegels en de 
kleuren zijn de volgende: 
4 cent: landing van de Prins van Oranje te Scheveningen; 

blauw, goudoker, zwart. 
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12 cent: driemanschap Van Hogendorp, Van Limburg Stirum 
en Van der Duyn van Maasdam; geel, blauw en 
zwart. 

30 cent: de eedaflegging door koning Willem I; roodbruin en 
zwart. 

Behalve de landaanduiding en het waardecijfer worden 
voorts de jaartallen 18131963 op de zegels vermeld. 

De zegels worden in rasterdiepdruk vervaardigd door Joh. 
Enschedé en Zonen, Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. 
Overige gegevens: 

27,55 x 27,55 mm 
31,55 x 32,2 mm 
12 : I2V2 
10 X 10 = 100 zegels 
zonder watermerk 
notmaal. 

De zegels blijven voor frankering geldig tot en met 31 de
cember 1965. 

De foto's zijn genomen van de goedgekeurde ontwerpen, 
waarnaar de zegels zullen worden gemaakt. 
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zegelgrootte: 
tanding: 
vellen van: 
papier: 
gomming: 



WIE WAS IVAR AASEN? 
door W. Louwaars te Dordrecht 

Deze bijdrage is geschreven 
door de heer W. Louwaars te 
Dordrecht naar aanleiding van 
het verschijnen van twee Noorse 
postzegels met het portret van 
Ivar Aasen. De auteur heeft in
dertijd een medaille van verdien
ste en een oorkonde, getekend 
door koning Haakon, ontvangen 

voor zijn streven om de kennis van land, volk en 
cultuur van Noorwegen in ons land meer bekendheid 
te geven door middel van lezingen en kleurenfilms, 
en vertalingen uit het Noors van artikelen op on
derwijsgebied. De heer Louwaars is wel geen fila
telist, maar ongetwijfeld zullen alle Noorwegen-ver
zamelaars — en niet alleen zij — zijn deskundige 
verhandeling met belangstelling lezen. 

(De afbeelding van de herdenkingszegels, die in de 
waarden 50 en 90 ö. zijn verschenen is al eerder op
genomen in de rubriek Nieuwe Uitgiften in het 
augustusnummer op bladzijde 324.) 

Op 5 augustus was het 150 jaar geleden, dat Ivar Aasen 
werd geboren. Ter herdenking van dit feit heeft Noorwe
gen twee zegels uitgegeven — in de waarden 50 en 90 öre — 
met de beeltenis van deze taalgeleerde, dichter en auteur. 
Aangezien zijn roem betrekkelijk weinig tot het buitenland 
is doorgedrongen, lijkt het mij niet ondienstig in een kort 
artikel voor de Nederlandse filatelisten de vragen te be
antwoorden: Wie was Ivar Aasen en wat was en is zijn be
tekenis voor Noorwegen? 

Wie met het prachtige land van de fjorden, met zijn be
volking, maar vooral met zijn taal kennis maakt, zal spoe
dig tot de conclusie komen, dat Noorwegen feitelijk een twee
talig land is, en dat er — nu al meer dan honderd jaar — 
een taalstrijd woedt. De vergelijking met België en zijn 
strijd tussen Vlaams en Frans (Waals), gaat volstrekt niet 
op, omdat er in Noorwegen geen sprake is van een aard
rijkskundige taalgrens en dat de strijd niet gaat tussen ta
len, die erfenissen zijn van twee aangrenzende grote taai
en cultuurgebieden, bij onze zuidelijke naburen Nederland 
en Frankrijk. Ook een vergelijking met onze Friese be
weging gaat zeer mank. 

Om enig begrip te verkrijgen van deze Noorse taalstrijd 
moeten we de factoren welke door de geschiedenis worden 
geleverd in rekening brengen zowel als die, welke voort
vloeien uit omstandigheden van aardrijkskundige en natuur
lijke aard. 

Bij de Unie van Kalmar in 1380 waren Noorwegen, Zwe
den en Denemarken verenigd. Tot de Napoleontische oor
logen rond 1800 werd Noorwegen vooral door Denemarken 
overheerst en zowel politiek als cultureel en wetenschap
pelijk als een Deense provincie beschouwd. Het had geen 
universiteit; de eerste kwam in Oslo in 1811 tot stand, de 
tweede te Bergop, in 1948. Vroeger kwamen dus alle hogere 
ambtenaren, artsen, advocaten, predikanten enzovoort van 
de universiteit te Kopenhagen. Het Oudnoors, nauw ver
want aan het IJslands, werd al in de vijftiende eeuw ter
zijde geschoven door het officiële Deens. Dit proces groei
de door de reformatie, èn doordat de predikanten in het 
Deens preekten èn doordat de bijbelvertaling Deens te lezen 
gaf. De kloof tussen gesproken taal en schrijftaal groeide 
steeds omdat de verdeensing van het Noors van bovenaf 
doorsijpelde. Tot eenheid van taal kon men slecht komen 
door het bergachtig karakter van het land, de grote afstanden 
tussen de kleine gemeenschappen in de dalen, de slechte 
communicatiemiddelen en de rauwheid van het klimaat. 
Dat in onze dagen zo velen van die eenzamen de zegenin
gen van telefoon, radio en televisie, die de wereld dichter
bij brengen, met beide handen aangrijpen is begrijpelijk. 
Evenzeer als het feit dat schriftelijke cursussen voor leer
gierigen er zeer floreren. 

Nadat echter in 1814 bij het Verdrag van Kiel Noorwegen 
van Denemarken gescheiden was en met Zweden één ko

ninkrijk vormde, groeide in de volgende decenniën het ver
langen naar zelfstandigheid, gevoed door de uitlopers van 
de grote Europese golf van romantiek. Dat nu nog steeds 
de „bevrijding" van 1814 beleefd en gevierd wordt, blijkt 
onder andere uit de omstandigheid, dat 17 mei, de datum 
van de eerste grondwet, de algemene grote nationale feest
dag is voor het democratische volk. In 1905 werd de Unie 
met Zweden opgezegd en de Deense prins, die toen als 
Koning Haakon de Noorse troon besteeg is tot zijn dood, 
enige jaren geleden, buitengewoon bemind en populair ge
weest, maar zijn verjaardag is nooit een nationaal feest ge
worden. 

In de eerste helft van de negentiende eeuw zien we de dich
ter Henrik Wergeland het nationalisme aanwakkeren, on
der andere door zijn getuigen van de vrij heidsgeest van de 
Vikingen uit hun grote tijd, door zijn streven naar een zelf
standige Noorse schrijftaal en het gebruik in zijn gedich
ten van speciaal Noorse woorden en zegswijzen. Van grote 
betekenis is ook het werk van Asbjörnsen en Moe, namelijk 
het verzamelen, opschrijven en uitgeven van Noorse sprook
jes, een werk dus te vergelijken met dat van de gebroe
ders Grimm voor Duitsland (wie van deze sprookjes kennis 
wil nemen, kan gewezen worden op de vertaling in het Ne
derlands van Greta Baars-Jelgersma, uitgave De Haan). 

Maar de voornaamste voorvechter van de ontdeensing 
van de schrijftaal is wel Ivar Aasen geweest. Als zoon van 
arme boeren geboren in een dorpje in het westen des lands, 
kreeg hij zijn eerste onderricht op de dorpsschool; niet meer 
dan twee dagen per week. Toen waren er immers nog 
schooltjes, waar de onderwijzer enige dagen les gaf om de 
andere dagen elders school te houden. Nog erger dus dan 
een eenmansschool. Door zelfstudie werd hij onderwijzer, 
leerde talen en getroffen door de grote kloof tussen de door 
het volk gebezigde spreektaal en de schrijftaal, na vijf jaar 
lang met steun van de overheid dialecten beluisterd en be
studeerd te hebben in streken, waar zij hun verwantschap 
met het Oudnoors nog hadden behouden, stelde deze auto
didact daaruit zijn „van vreemde smetten vrije" taal sa
men. 

In 1848 en 1850 verschenen respectievelijk van zijn hand 
„Grammatica van de Noorse volkstaal" en „Woordenboek 
voor de Noorse volkstaal". Enige jaren daarna gaf hij zijn 
„Próver af Landsmaalet i Norge" uit. Zo ontstond de naam 
Landsmaal (landstaal) die lang in het vaandel geschreven 
stond van zijn volgelingen, terwijl de andere naam Riks-
maal (rijkstaal) de officiële, stijve, deftige taal van de 
bourgeoisie aanduidde. Later, in 1929, veranderde deze in 
Nynorsk (Nieuwnoors) en Bokmaal (boekentaal) en zo 
worden de twee talen nog genoemd. Want de strijd duurt 
nog steeds voort, zij het wat meer ondergronds en alleen 
bij tijden nog wel eens fel opvlammend. 

Dat het Noors en het Deens lang als eikaars gelijken 
werden beschouwd, blijkt onder andere nog uit het feit, dat 
in 1904 nog een groot woordenboek werd uitgegeven voor 
de Deens-Noorse en Duitse taal (en omgekeerd). 

Mogelijk lijkt de strijd een verspilling van energie in een 
zo klein volk, van nog geen viereneenhalf miljoen zielen. 
Maar wij moeten niet vergeten, dat de strijd velen tot le
zen en tot studie heeft aangezet, belangstelling voor taal
kwesties en politiek heeft gewekt (in de programma's van 
alle partijen is de strijd opgenomen). Bij de voorstanders 
van het Nieuwnoors sloten zich verschillende geleerden 
aan en schrijvers, die alleen in die taal publiceerden. We 
noemen enkel de bekendste: Arne Garborg en Olav Duun. 
Ook de twee allergrootste Noorse auteurs, internationaal 
het meest bekend uit het laatste deel van de vorige eeuw, 
Björnson en Ibsen, hebben de beweging gesteund, ofschoon 
zij in hoofdzaak de erkende Riksmaal niet afzwoeren. Ook 
zij hielpen mee aan de ontdeensing. Tegenwoordig wordt 
in een der theaters van Oslo niet anders dan in het Nynorsk 
gespeeld en toen enige jaren geleden een groep in Rotter
dam Peer Gynt van Ibsen kwam opvoeren, bleek dit eerst 
in het Nieuwnoors te zijn vertaald. 

De taal van Ivar Aasen heeft tegenwoordig ook offi
ciële erkenning gekregen. In het leger, in de wetgeving in 
het parlement mogen beide worden gebezigd. Op elke 
school kunnen de ouders bij stemming uitmaken, welke van 
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de beide talen hoofdtaai zal zijn, ofschoon beide moeten 
worden onderwezen. Verscheidene schoolboeken verschij
nen daarom in twee geheel verschillende uitgaveij, zowel 
in het Bokmaal als in het Nynorsk. Dit is onder andere het 
geval met het bekende, grote, veel gebruikte, uit zes delen 
bestaande leesboek van Nordahl Rolfsen, waaraan tal van 
Noorse kunstenaars medewerken. Er zijn kranten die ge
heel in één taal verschijnen; in andere treft men zowel 
Nynorsk als Bokmaal aan. Al is er geen aardrijkskundige 
taalgrens te trekken, in het westen, het gebied van de 
fjorden, heeft het Nynorsk meer aanhangers dan in het 
oosten. 

In een dergelijk geval is het vaak heel moeilijk een ver
houding op te geven van de sterkte der strijdende partijen. 
Toch lijkt het wel, dat in het Bokmaal ongeveer vijfmaal 
zoveel wordt geschreven als in het Nynorsk, al meen ik wel 
op te merken, dat het laatste terrein wint. Naast het ge
bruik van andere woorden en zegswijzen verschilt Nynorsk 
van de verdeenste taal vooral door zijn verbuigingen en ver
voegingen. Daardoor is het ook klankrijker en lijkt dus wel 
wat meer op het Zweeds, het Italiaans van het noorden. 

Het is verheugend te constateren dat met de uitgifte van 
de nieuwjaarszegels van Israël niet eenvoudig is terugge
grepen op een geschiedkundig feit maar het boek „de pro
feet Jona" als motief is gekozen. Het boek Jona is een bood
schap van God, dat Hij vergeving heeft voor alle berouw
volle mensen, ook voor de toenmalige heidense stad Nine-
vé. Ninevé was de hoofdstad van Assyrië. De Assyriers 
veroverden en verwoestten Israël in 722 vóór Christus en 
ze konden dus volgens de Joden en ook volgens de pro
feet allerminst aanspraak maken op Gods genade. Israël 
was toch Gods volk en geenszins Assyrië. Jona is recal
citrant tegen Gods boodschap om de verwoesting vanwege 
God aan Ninevé aan te zeggen. Jona is er als profeet van 
overtuigd, dat God Ninevé toch zal vergeven. Dat is dan ook 
de reden dat Jona niet aan Gods bevel gehoor geeft, maar 
zich eraan probeert te onttrekken door de wijk té nemen 
naar Tarsis. Jona kondigt Ninevé Gods oordeel later toch 
aan en uiteindelijk blijft dit oordeel uit. Jona staat dus voor 
leugenaar tegenover Ninevé, doch God wil ook de heidenen 
tijd geven zich te bekeren van hun zonden. Het boek Jona 
is dus in feite een getuigenis tegen het Joods-particularisme. 

De zegel van 0,30 laat het schip zien waarop Jona passa
ge heeft geboekt van Joppe (= Jaffa = Yafo) naar Tarsis. 
Tarsis of Tartessos, het huidige Spaanse Andalusië, strekte 
zich uit van Cadiz aan de westkust van Spanje tot aan Kaap 
Nao aan de Middellandse Zee. Het stond bekend om zijn 
zeer grote rijkdom in de achtste en zevende eeuw voor 
Christus; het dreef handel met Engeland, Tyrus en later 
ook met Griekenland; aan het eind van de zesde eeuw werd 
Tarsis verwoest en onderhorig aan de Carthagers. De lig
ging van de stad Tarsis, een Tyrische kolonie, is tot op 
heden niet bekend. 
(Jesaja 23 en 1 Koningen 10 : 22). Tarsisschepen was in 
het algemeen de naam voor zeeschepen waarmee grote 
reizen werden ondernomen. (Jesaja 23 : 6; 66 : 19; Jeremia 
10 : 29; Ezechiël 27 : 12 en Jona 1 : 3 ) * ) 
Jona 1 : 4-5 

Maar de Here wierp een hevige wind op de zee en er 
ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreig
de te worden stukgeslagen. De schepelingen werden be-

Toch klinkt het in de oren van veel Noren, vooral van vele 
intellectuelen en aristocraten, wat plat of vulgair, omdat 
het ouderwets aandoet en zijn oorsprong van de dialecten 
niet verloochent. Daaruit is het ook vermoedelijk te ver
klaren, dat er wel een sociale scheidingslijn valt op te mer
ken. Die tussen stad en dorp of platteland is — zo komt me 
voor — ook aan het vervagen, ten gevolge van de zuig
kracht van de stad en het industriële centrum, de •urbani
satie, de algemene verhoging van het levenspeil en de ni-
velleringstendenzen. 

Op de herdenkingspostzegel staat de landsnaam in het 
Nynorsk: Noreg, een officiële erkenning. 

Dat Ivar Aasen, de vader van het Nynorsk, meer 
linguist dan dichter of schrijver, de harde werker, die tot 
aan zijn dood in 1896 de eenvoudige boerenzoon gebleven 
is ondanks zijn roem en (gedeeltelijke) erkenning, nu, 150 jaar 
na zijn geboorte, geëerd is met een herdenkingszegel, zal 
velen van zijn aanhangers en volgelingen een vreugde zijn. 

Deze postume hulde aan hem en zijn liefde voor zijn 
taal en zijn volk is verdiend. 

vreesd en riepen ieder tot zijn god, en zij wierpen de la
ding die in het schip was, in zee om het daardoor lichter 
te maken. Jona echter was in het ruim van het schip af
gedaald, en hij had zich daar neergelegd en was in een 
diepen slaap gevallen. 
De zegel van 0,55 laat Jona in de vis zien, met op de ach

tergrond Joppe. 

Jona 1 : 17 
En de Here beschikte een groten vis om Jona in te slok
ken; en Jona was in het ingewand van den vis drie dagen 
en drie nachten. 

De zegel van 0,08 toont Jona onder de „wonderboom" 
(Hebreeuws Kikajon; Latijns Ricinus Communis, planten-
famille der Euphorbiaceeën, snelgroeiende boom in de 
tropen, waarvan de zaden ricinusolie (wonderolie of castor-
olie) bevatten met op de achtergrond Ninevé. 
Jona 4 : 8 

En het geschiedde, zodra de zon opging, dat God een 
gloeiende oostenwind beschikte en de zon stak op het 
hoofd van Jona, zodat hij amechtig neerzonk en wenste 
dat hij sterven mocht, zeggende: Het is mij beter te ster
ven dan te leven. 
Tot slot zij nog vermeld dat het boek Jona als Haftarah 

(Hebreeuws voor sluiting of slotlezlng) wordt gelezen na 
de middagdienst op Grote Verzoendag. 
Almelo, ABR. H. JANSEN. 
•) Teksten ontleend aan de nieuwe vertaling van Het Nederlandsch 
Bijbelgenootschap, Amsterdam 1951 

Nieuwjaarszegels 5724 van Israël 
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TENT00H5TELLINCEN 
EN RU I LD AG EN 

i^^%^m^n' ^'^'i 

AMSTERDAM 
De internationale filatelistenbeurs die 

het Verbond van Postzegelhandelaren 
in Nederland op 16 september in het 
Grand Hotel Krasnapolsky heeft ge
houden mocht zich verheugen in een 
grote belangstelling. De nieuwe Europa
zegels werden er in een tijdelijk post
kantoor verkocht, waar men op een 
speciaal carnet het eerstedagstempel 
kon ontvangen. 

Een filmploeg heeft vrijwel de gehele 
dag opnamen gemaakt voor een film 
die in opdracht van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken wordt vervaardigd 
om in den vreemde verschillende vor
men van vrijetijdsbesteding in Neder
land te laten zien. Een van de hobby's 
die daarvoor zijn uitgekozen is de fila
telie. 

De ruimtevaarttentoonstelling van de 
Keulenaar Geene is ons niet meege
vallen. Hij is geen particuliere ver
zamelaar, maar kennelijk een hande
laar, die behalve een maandblad ook 
een internationale organisatie (Ikarus) 
exploiteert, die „echt gelopen brieven 
met eerstedagstempels en bijzondere 
stempels, ook uit Rusland" verzorgt. 
Wat wij zagen was voor een groot 
deel' maakwerk van de ergste soort, 
waarvan een Nederlands produkt ter 
plaatse werd vervaardigd, compleet 
met een rood E(uropa)-stempel en een 
kleurig vignet je met raketten tegen de 
achtergrond van een sterrenhemel. Hier 
is eerder een waarschuwing dan een 
aanbeveling op haar plaats. 

De beurs waar 55 handelaren uit 

AGENDA 
van filatallstlsche gebeurtenissen 
Het Nederiandse Pestmuseum 

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

EXPOSITIES: 

- De kunst van de ontwerper. 
- Keur en kleur. Schatten van Neder land en 

Overzeese Rijksdelen. 
- De totstandkoming van postzegels in plaat-

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

China (Formosa), Finland, Gibral tar , Gr ieken
land, Ier land, Israël, Joegoslavië, Kerkeli jke 
Staat, Laos, Tsjechoslov^akrje, Vaticaanstad en de 
Verenigde Naties. 

- Beeldcollectie Ruimtevaart. 
- De schri j fcultuur: schri j fmaterialen, de schrijf

kunst, de br ief . 
- Haagse postmerken. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

- Hoe worden postzegels ontworpen? 

binnen- en buitenland een stand had
den, moet door een twaalfduizend men
sen zijn bezocht. De handelaren waren 
over het algemeen meer dan tevreden 
over de zaken, die niet alleen in de 
verkoop maar ook in de aankoop wa
ren gedaan. Bij de buitenlanders, uit 
België, Duitsland, Groot-Brittannië en 
zelfs Israël, was een Schot in nationaal 
kostuum, die zich in de algemene be
langstelling mocht verheugen. 

A. BOERMA. 
BRUSSEL 

Ook dit jaar stond de internationale 
luchtposttentoonstelling „Aerophila 63", 
welke van 1 tot 8 september 1963 te 
Brussel in enkele zalen van het Centraal 
Station werd gehouden, op een zeer 
hoog peil. Opmerkelijk waren de zeer 
vele inzendingen Zeppelin-post. 

Het hoge peil bleek onder meer uit de 
bekroningen. Van de ongeveer 160 in
zendingen uit achttien landen werden 
er 14 bekroond met een gouden medail
le, 23 met een vergulde, 36 met een 
zilveren en 35 met een bronzen medail
le, terwijl de Grand Prix, de medaille 
van koning Boudewijn, naar Elie Cozac 
uit België ging voor zijn mooie inzen
ding pioniersvluchten uit de gehele 
wereld. 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui benedefn de 16 jaar. 

1963 
19 oktober: 
Weert . Internationale ru i ldag. Hotel Trefpunt Len
ders, Emmasingel, van 11.00-17.00 uur. Toegangs
pri js ƒ 0,25. A fde l i ng Philatelica. 
25, 26 oktober: 
Assen. Tentoonstell ing en rui lbeurs in Concerthuis. 
Verenig ing van Postzegelverzamelaars „Assen" . 
26 oktober: 
N i jmegen. Ruildag bi j Wi l lem Smit's Transforma-
torenfabr ieken. 
2 november: 
Dordrecht. Postzegelveil ing in Gebouw Patrimo
nium, georganiseerd door de Dordtse Postzeqel-
vei l inq. 
9 november: 
Utrecht. Najaarsvergadering Raad van Beheer. 
Aanvang 14.00 uur. 
1964. 
5-21 jun i : 
Parijs. „Phi latec Paris 1964 " . Internat ionale f i la-
telistische tentoonstel l ing onder FIP- en AlJP-pa-
tronaat. Grand Palais des Champs-Elysees. 

Van de zes Nederlandse inzendingen 
kreeg A. Houweling uit Amstelveen een 
gouden medaille met ereprijs voor zijn 
bekende verzameling pioniers- en trans
atlantische vluchten. De verzamelingen 
van Spruyt uit Gouda met Zeppelin-
post, Van Beek uit Hilversum met zijn 
K.L.M.-Holland-Indië-lijn en Van der 
Zijden uit Eindhoven met Noorse lucht
post uit de jaren 1920-1945, werden alle 
bekroond met een zilveren medaille. 
Buiten mededinging waren de collecties 
van Viehof uit Delft met luchtpost uit 
Nederlands-Indië en van Six van Oter-
leek uit Haarlem met een greep uit zijn 
collectie verongelukte K.L.M.-post, en 
dergelijke. Dit wegens zijn werkzaam
heden als jurylid. De jury bestond uit 
acht leden, onder wie twee leden uit 
België, twee uit Duitsland, één uit 
Engeland, Frankrijk, U.S.A. en Neder
land. 

Zelden heeft een jury zo prettig on
derling gewerkt, waarbij de geringe af
wijkingen in de individuele beoorde
lingen van de inzendingen zeer opval
lend waren. De bekroningen waren dan 
ook unaniem. 

Tijdens het banket en de prijsuitrei
king kreeg iedere deelnemer reeds de 
bekroningen en het juryrapport in een 
keurig gedrukt boekje, terwijl ieder ter 
herinnering een grammofoonplaat kreeg 
aangeboden waarop de diverse toespra
ken tijdens de opening en één der re
cepties. 

Al met al was deze tentoonstelling 
een groot succes en verdient de organi
serende vereniging de Société Aerophi-
latélique Beige (S.A.B.) een „pluim op 
haar hoed" voor de perfecte organisa
tie. 

S. V. O. 

GENEVE 
Internationale tentoonstelling ter gele
genheid van het honderdjarig bestaan 
van het Rode Kruis, Geneve. Afdeling 
filatelie. 15 augustus 1963 - 15 septem
ber 1963. 

Deze filatelistische tentoonstelling 
(een thematische, met als enig thema 
„Het Rode Kruis en de Post"), besloeg 
3300 vierkante meter en dient gezien 
te worden als een onderdeel van de al
gemene tentoonstelling, welke in totaal 
17.000 vierkante meter ter beschikking 
had. De filatelistische afdeling was ge
heel gescheiden van de overige ruim
ten in het Palais des Expositions te 
Geneve. 

Dit was de eerste maal, dat er een 
filatelistische tentoonstelling van deze 
aard werd gehouden. 

Volgens de algemene catalogus wa
ren er meer dan 130 inzendingen, on
geveer 1100 kaders. Het zijn geworden: 
een kleine honderd deelnemers, inclu
sief 24 postadministraties, -musea en 
Rode Kruis-organisaties met ongeveer 
900 kaders uit 27 verschillende landen. 
Nederland was vertegenwoordigd door 
het Postmuseum in 's-Gravenhage en 
vijf verzamelaars. 

De kaders waren van de Zwitserse 
PTT; 100 cm breed x 120 cm hoog; zij 
waren van metaal en stonden „rug aan 
rug" opgesteld. Zij werden gesloten met 
metalen lipjes, welke met een sleutel 
konden worden in- en uitgedraaid. Zij 
waren geheel schoon. Ook de verdere 
technische verzorging van de tentoon
stelling was prima in orde. 
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De architect van de tentoonstelling 
was Jean Wolf, die alle eer van zijn 
werk heeft gehad. Gezien het aantal ka
ders en de beschikbare ruimte, kon de 
opstelling royaal zijn. In één zijgalerij 
van de bovenverdieping stonden langs 
de muur, in volgorde van een toege
kende belangrijkheid, 193 kaders opge
steld, en wel in open rechthoeken van 
verschillende grootte; langs de ba
lustrade 114 kaders van verschillende 
postadministraties en -musea; deze 
waren twee aan twee in de vorm van 
een Andreaskruis opgesteld, met er
tussenin enkele vitrines en een beeld 
van „Amor" van Falconet, voorko
mende op een van de Franse Rode 
Kruis-postzegels van 1950 (Yvert 877); 
in bruikleen afgestaan door het Louvre 
in Parijs. In een der vitrines lag de 
lithografische steen voor het drukken 
van het portvrij dom vignet 1870, Zum-
stein IX & X, met een compleet vel van 
36 vignetten. Een kaart vermeldde: 
Aangeboden aan het Internationale 
Comité van het Rode Kruis ter gele
genheid van het honderdjarig bestaan, 
door de heer en mevrouw Ernst 
Müller, Basel. 

Aan het einde van de galerij was een 
lopende band van de Zwitserse PTT, 
met aan weerszijden twaalf krukken, 
waarop men al zittende de reeds ver
schenen eerstedagenveloppen en spe
ciale stempels voor de herdenking in 
verschillende landen, aan zijn oog kon 
laten voorbij trekken. In een niet roule
rende opstand had men hele vellen van 
de tot dusverre verschenen herden
kingsuitgiften geplaatst. 

Het tweede gedeelte van de tentoon
stelling was opgesteld in een aanslui
tende open ruimte, ongeveer tweemaal 
zo groot als het eerste gedeelte. De 
kaders waren eveneens op artistieke 
wijze opgesteld, maar hier moest men 
de nummers van de kaders goed in 
het oog houden, anders liep men kans 
de kluts kwijt te raken; het leek er een 
doolhof. 

De kaders waren grotendeels uni
form gevuld; met drie rijen albumbla-
den, waardoor er een open ruimte 
tussen de verschillende rijen was. Wij 
zijn gewend, dat op de meeste tentoon
stellingen de kaders zoveel mogelijk 
worden volgestopt met albumbladen, 
en de zaal met het grootst mogelijke 
aantal kaders. Het effect van de op
stelling in Geneve was schitterend: 
keurig, rustig en gedistingeerd. Hier en 
daar was een enkele stoel geplaatst 
waar men kon uitrusten. 

Deze filatelistische tentoonstelling 
was, gelijk de gehele tentoonstelling, 
één schitterend kijkspel. Ze deed wel
dadig aan, zowel door de artistieke en 
ruime opzet, als door de grote rust 
welke ervan uitging. 

Er was een speciaal postkantoor, 
alsmede een vitrine en verkoopstand 
met filatelistische lectuur en andere 
zaken; alles echter van weinig beteke
nis. 

Men had aanvankelijk de tentoonstel
ling gedacht als elke andere filatelis
tische tentoonstelling: verschillende 
klassen enzovoort, maar dit kon niet 
verwezenlijkt worden. Dat kón niet an
ders. Men is gekomen tot de enige 
doeltreffende oplossing: elke inzending 
in haar geheel bij elkaar te plaatsen. 
Men krijgt dus postzegels, poststukken, 

studies, proeven enzovoort door el
kaar tentoongesteld; men kon moeilijk 
tachtig percent van de verzamelingen, 
waaronder er van geringe omvang wa
ren, uit elkaar gaan halen. Alleen bij 
enkele van de grootste zou men dat 
kunnen doen, terwijl een beperkt aan
tal slechts één klasse vertegenwoordig
de. Door elke inzending als één geheel 
tentoon te stellen, heeft men de juiste 
weg bewandeld. 

Men heeft vele prachtige stukken 
kunnen bewonderen, maar verscheide
ne belangrijke verzamelaars, die een 
inzending hadden aangekondigd, zijn 
niet of slechts in onvoldoede mate 
verschenen. Hierdoor werden ongeveer 
honderd kaders goed materiaal aan de 
tentoonstelling onthouden, hetgeen te 
betreuren is. 

Het is moeilijk zich een oordeel te 
vormen over de algemene filatelisti
sche prestatie (NIET de waarde in 
geld uitgedrukt) van deze tentoonstel
ling. Er waren schitterende onderde
len: studies van bepaalde uitgiften, 
poststukken van ongekende zeldzaam
heid (onder andere een Rode Kruis-
enveloppe uit de Amerikaanse Burger
oorlog van 1865), de zeldzaamste Rode 
Kruis-postzegels en variëteiten, enzo
voort, maar vrijwel overal doorheen 
zag men Rode Kruis-vignetten, veel 
maakwerk als eerstedagenveloppen, 
maximumkaarten en dergelijke, alsook 
een enkele maal vele oude brieven 
(geen enveloppen). Dit hoort er alle
maal bij, en slechts bij de grotere verza
melingen is dit gescheiden te houden; 
ik beken hier kritiek te geven, zonder 
te weten hoe de moeilijkheid op te los
sen; als die overigens opgelost móet 
worden. 

Alles bij elkaar genomen: deze fila
telistische Rode Kruis-tentoonstelling is 
een groot succes geworden, hoewel er 
verschillende punten zijn welke een na
dere beschouwing behoeven, indien la
ter nog eens een soortgelijke tentoon
stelling wordt gehouden; hierbij moet 
men in gedachten houden, dat voor 
een dergelijke tentoonstelling in meer
dere opzichten andere maatstaven die
nen te worden aangelegd dan voor een 
algemene filatelistische tentoonstel
ling. 

Het is daarom jammer, dat de voor
genomen speciale filatelistendag voor 
Rode Kruis-verzamelaars op 9 septem
ber niet is doorgegaan, en er niets 
anders voor in de plaats is gekomen. 
Daar was gelegenheid geweest hierover 
kritisch van gedachten te wisselen. Het 
is mij niet duidelijk geworden waarom 
deze dag is komen te vervallen. Naar 
mijn mening is de grondoorzaak: de 
veel te lange duur van de tentoonstel
ling; een volle maand is veel te lang 
voor een filatelistische tentoonstelling. 
In het onderhavige geval komen velen 
om de opening bij te wonen; weer an
deren komen om het schouwspel van 
1 september — dé dag der herdenking 
— mee te maken en weer anderen heb
ben zich ingesteld op de filatelistendag, 
maar vrijwel niemand denkt erover 
de gehele maand in Geneve te blijven, 
of speciaal voor de filatelistendag nog 
eens terug te keren. 

Deze lange duur is er mijns inziens 
ook oorzaak van, dat de gezellige druk
te en het vertier van de gebruikelijke 
filatelistische tentoonstellingen, ont

braken. Men is niet allemaal tegelijk 
in Geneve; een ieder een paar dagen, 
en zo loopt men elkaar mis. 

Het was de bedoeling een geïl
lustreerde catalogus uit te geven; dit 
is niet geschied en men kwam niet ver
der dan in de afdeling filatelie van de 
gehele tentoonstelling een alfabetische 
naamlijst van alle deelnemers op te ne
men. Ik begrijp volkomen de moeilijk
heid een beschrijving te geven van de 
verschillende inzendingen, zonder ze ge
zien te hebben; maar nadat de expo
sitie was. opgezet, was het zeer wel mo
gelijk geweest een catalogus samen te 
stellen, waarin de meeste inzendingen 
in het kort waren beschreven, althans 
de belangrijkste stukken waren ver
meld. Dan was de zaak äf geweest. 

Het eerste kader van elke inzending 
droeg een gedrukte kaart met de naam 
en het land van de inzender. 

Zoals eerder vermeld, waren er geen 
jury en geen prijzen; alle deelnemers 
ontvangen als herinnering de officiële 
plaquette van het eeuwfeest. 
's-Gravenhage, C. D. RICARDO. 

ISTANBUL 
Internationale Postzegeltentoonstel
ling Istanbul 63 

Van 7 tot 15 september werd in de 
grote sporthal te Istanbul een inter
nationale filatelistische tentoonstelling 
gehouden. Er waren meer dan zeshon
derd inzendingen. Hoewel het geduren
de de eerste week van de tentoon
stelling buitengewoon zonnig weer was, 
hadden de inzendingen hiervan niet te 
lijden, omdat overal waar de zon kon 
doordringen zwarte gordijnen waren op
gehangen. 

^M^ximumkaarf" mef de gevel van het tentoon-
sfellingsgebouw en een van de vijf zegels van 
de tentoonsieUingsserie, waarop hetzelfde gebouw 
is afgebeeld, evenwel zonder hef opschrift van de 
expositie. 

De inzendingen in de literatuurklasse 
waren thans voor het eerst zodanig op
gesteld, dat elk geëxposeerd tijdschrift 
of boekwerk door het publiek kon wor
den ingezien. Tot grote teleurstelling 
van vele inzenders in deze klasse heeft 
de jury besloten als een bewijs van 
waardering een speciaal diploma van 
de tentoonstelling te Istanbul aan alle 
inzenders in de literatuurklasse te doen 
uitreiken. De inzendingen in deze klas
se zijn dus niet beoordeeld. 

In de F.I.P.-ereklasse waren slechts 
zes inzendingen. De Grand Prix d'Hon-
neur werd toegekend aan de verzame
ling Portugal en Portugese koloniën 
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van J. G. Gonzales. Daarentegen wa
ren in de erehof naast de inzendingen 
van koningin Elizabeth en prins Rai
nier van Monaco nog aanwezig inzen
dingen van kardinaal Spellman, die ze
gels van Korea exposeerde, alsmede 
twintig andere inzendingen, waaronder 
een selectie uit zijn verzameling eerste 
emissie Nederland van schrijver dezes. 

Aan genoemde twintig inzenders 
werd een kunstvoorwerp uitgereikt. 

De concurrentieklasse was gesplitst 
in Turkije en Levant, Nabije Oosten, 
Europa, Afrika, Azië, Noord-Amerika, 
andere landen en diversen; themati
sche inzendingen; andere objecten; 
luchtpost, literatuur en jeugd. 

Stempel op eersfedagenvelop uifqeaeven op 7 sep
tember, ter gelegenheid van de opening van de 
tentoonstelling. In de binnenste ring het embleem 
van de tentoonstelling: een gestileerde- voorstel
ling van een fort met de haven van Istanb^ul: de 
Gouden Hoorn (links). 
Stempel op bi'izondere envelop, uitgegeven ter 
gelegenheid van het congres van de Association 
Internatienale des Journalistes Philatéligues op 
I ï september ie Istanbul, met hei embleem van 
de A.I.J.P. in het midden. Hei was de eerste maal 
dat aan de A.I.J.P., die in 1962 in Praag werd 
opgericht, een speciale envelop en een biizonder 
stempel werden gewi /d (rechts). 

Nederland had inzendingen in de af
delingen: Europa, buiten Europa en the
matiek. Helaas ontbraken de Neder
landse inzendingen in de jeugdklasse, 
hoewel volgens de catalogus vijf inzen
dingen aanwezig hadden moeten zijn. 
Ook de inzending Liechtenstein van de 
heer Rorije ontbrak. 

In de klasse thematiek werd een di
ploma toegekend aan de inzending van 
S. A. H. M. van de Geyn. 

De hoogste bekroning in de themati
sche klasse was goud voor de inzending 
van De Troyer uit Belgié: De Heilige 
Maagd koningin der wereld. Het me
rendeel van de inzendingen in de the
matische klasse kreeg een bronzen 
medaille (34), terwijl in deze klasse 
voorts twaalf zilveren en drie verguld 
zilveren medailles werden toegekend, 
naast 29 diploma's. 

Stempel op eersfedagenre/op ier gelegenheid 
van het congres van de Federation Interna
tionale de Philatelie op 13 september te Istanbul. 
In de binnenste ring het FlP-embleem. 

TÜRKIYE CUMHURIYETi 
P O S T A L A R I 

Herinneringsvellet'ie ter gelegenheid van het FIP-
congres met afbeeldingen van de Turkse post
zegels die honderd jaar geleden werden uiige-
geven. 

In alle overige klassen samen werden 
twintig gouden medailles toegekend, 
hetgeen tevens een bewijs is voor de 
belangrijkheid van de tentoonstelling. 

De internationale Grand Prix ver
kreeg J. Galvez uit Chili voor zijn ver
zameling Chili, terwijl de nationale 
Grand Prix werd toegekend aan T. 
Kuyas voor zijn unieke verzameling 
Turkije. 

Helaas was er geen Nederlands jury
lid aanwezig. De jury bestond uit 27 
leden, van wie onder andere professor 
A. Jörger en R. van der Auwera de 
thematische verzamelingen en H. Da-
nesch de jeugdinzendingen beoordeel
den. 

Gelukkig was schrijver dezes met de 
door hem meegebrachte 31 Nederland
se inzendingen twee dagen voor de 
opening van de tentoonstelling in Is
tanbul aangekomen. De van Turkse 
zijde verkregen hulp bij het opzetten 
was helaas onvoldoende, terwijl ook de 
Turkse douaneformaliteiten veel tijd 
vergden. Hierdoor waren mevrouw 
Poulie en schrijver dezes pas gereed 
met het opzetten van de Nederlandse 
inzendingen op de dag na de opening. 

Het werk heeft dus drie volle dagen 
in beslag genomen. Niettemin konden 
echter alle meegebrachte inzendingen 
door de jury worden beoordeeld. Het 
resultaat voor de Nederlandse inzen
dingen is als volgt: 
Diploma: 
P. J. Schouten, Duitsland. 
Brons: 
R. E. Bles, Duitse lokaalpost; R. E. 
Bles, Scandinavische lokaalpost; H. A. 
Lyppens, Nederland; J. A. Uitenbo-
gaart. Oude brieven Nederland; H. 
J. C. van Beek, Oude brieven Neder
land; H. J. C. van Beek, Nederland; 
H. P. van Lente, Oude brieven Neder
land; P. B. Versteeg, Nederland; G. 
Wasilenko, Nederland; G. Wasilenko, 
Polen; F. Ronda, Vaticaan; F. Ronda, 
beeldende kunst; J. Wind, bloemen; 
J. Wind, vogels; R. E. Bles, Chinese 
lokaalpost. 

Uit het bovenstaande zou men kun
nen afleiden dat de beoordeling van de 
inzendingen Nederlandse postzegels 
laag was. Dit is echter niet het geval, 

aangezien voor inzendingen met een 
bijna volledige plaatr°constructie van 
de eerste emissie Nederland zilver 
werd gegeven. Ik denk hier^ aan de 
verzameling van A. D. Clark, welke 
zilver kreeg. 
Verzilverd brons: 
A. Bruynes, België; Jan Poulie, Let
land. 
Zilver: 
L. Frank, Nederland; M. Janssen, Ne-
derlands-Indië, Curagao en Suriname; 
Jan Poulie, Albanië; Jan Poulie, Po
len. 
Verguld zilver: 
M. Janssen, Nederland; M. Wouden
berg, België; M. Woudenberg, Luxem
burg; M. Woudenberg, Frankrijk (met 
ereprijs); J a n Poulie, Oudduitse Sta
ten; Jan Poulie, Bulgarije; Jan Poulie, 
Sovjet-Unie. 

Door laatstgenoemde bekroningen 
werd de fout van de Melusina 1963 in 
Luxemburg goedgemaakt, waar voor 
Oudduitse staten slechts zilver werd 
gegeven, omdat een belangrijk deel 
door de jury niet werd medebeoordeeld. 
Ook de inzending Sovjet-Unie werd in 
Luxemburg niet gewaardeerd, doch 
thans beoordeeld door deskundigen on
der meer uit Joegoslavië, Polen en 
Turkije. 

De enige ereprijs voor Nederland 
kreeg M. Woudenberg voor zijn inzen
ding Frankrijk. 

Goud: 
Jan Poulie, Nederlands-Indië, Cura
gao en Suriname. 

Door deze bekroning komt deze ver
zameling in de toekomst in de ereklas
se. De door „Hollandia" beschikbaar 
gestelde ereprijs werd, naast een ver
gulde medaille, toegekend aan de ver
zameling Frankrijk van de Fransman 
P. Lejeune. 

Jammer dat Nederland bij de vele 
officiële inzendingen ontbrak. Hoewel 
ze niet in de catalogus stonden ver
meld, waren er wel zegels van Suri
name aanwezig, geëxposeerd op de
zelfde bladen als de Afrikaanse staat 
Dahomey. Beide behoorden blijkbaar 
tot de inzendingen van de Newyorkse 
firma Lehman. 

De tentoonstelling „Istanbul 63", ge
organiseerd ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van de Turkse 
postzegel, werd een groot succes voor 
de Turkse Bond en het tentoonstellings-
comité dat onder leiding stond van 
Orhan Brandt. De inzenders ontvingen 
bijzondere steun van de heer en me
vrouw Kuyas en de heren T. Orman, 
Y. Tezman en K. Arikan, waarvoor 
nogmaals gaarne dank. 
Blaricum, J. POULIE. 

PARIJS 
Ter gelegenheid van de internationale 

tentoonstelling „Philatelie, Postes et 
Telecommunications Modernes - Phila-
tec Paris 1964", die volgend jaar van 
5 tot 21 juni in de Franse hoofdstad zal 
worden gehouden, zullen verscheidene 
postzegels worden uitgegeven. Op 14 
december 1963 zal een postzegel wor
den uitgegeven ter aankondiging van de 
tentoonstelling. Deze datum geldt als 
„eerste dag"; de zegels komen op 16 
december aan de loketten. De waarde 
zal die van het gewone binnenlandse 
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briefporto zijn en brieven naar het bui
tenland moeten met twee van derge
lijke zegels worden gefrankeerd. De 
juiste waarde is niet bekendgemaakt, 
mogelijk met het oog op een verhoging 
van het briefporto. 

In mei 1964 zal een serie van vier 
waarden verschijnen die verenigd wor
den op een niet-geperforeerd velletje, 
met in het midden het embleem van 
de Philatec. 

Ten slotte zal er op de dag van de 
opening een postzegel verkrijgbaar zijn 
die alleen wordt verkocht bij een toe
gangsbewijs tot de tentoonstelling. Met 
ingang van 2 maart 1964 zal men deze 
combinatie kunnen bestellen bij de 
Franse postkantoren. Voor bestellingen 
uit het buitenland zal een speciaal kan
toor worden aangewezen. 

Het comité van beschermheren en 
-vrouwen wordt aangevoerd door de 
UNESCO, de Opvoedkundige, Weten
schappelijke en Culturele Organisatie 
van de Verenigde Naties, die haar ze
tel in Parijs heeft. Men vindt op de lijst 
26 namen, waarvan de helft wordt ge
vormd door filatelistische organisaties. 

Inlichtingen: Philatec Paris 1964, Ex
position Philatélique Internationale, 49 
Rue Sainte-Anne, Paris (2e), waar 
men het boekje kan verkrijgen waar
aan deze gegevens zijn ontleend. 

ROTTERDAM 
Minister Luns opent postzegeltentoon
stelling 

Het was voor de genodigden van de 
door de Nederlandse afdeling van de 
Wereldbond „St. Gabriel" georgani
seerde tentoonstelling een aangename 
verrassing, dat minister J. M. A. H. 
Luns de opening kon verrichten. Nadat 
hij door voorzitter B. van der Gulik 
welkom was geheten, bekende de minis
ter, dat hij sinds elf jaar een „filate
list-in-ruste" is doch dat hij vroeger 
met enthousiasme postzegels had ver
zameld en nu nog steeds nieuwe zegels 
koopt en ook wel krijgt van collega's 
— om te zijner tijd in de rustende ver
zameling te worden opgenomen. In de 
correspondentie van de minister van 
Buitenlandse Zaken met collega's uit 

NEDERLANDSE FILATELISTENVERENieiNG „ST GABRIEL" 

N A T I O N A L E T E N T O O N S T E L L I N G TE ROTTERDAN 

6, T EN a S E P T E M B E R 1963 

Allegorische voorsf&Uing van de maiieldood van 
Sf.-Laurenfius op de bi jzondere envelop, die werd 
uitgegeven voor de tentoonstelling van Sf.-Gabriël 
te Rotterdam. 

andere landen kwamen postzegels nog 
wel eens ter sprake wanneer een be
paald land een deel van een ander land 
— al dan niet terecht — op postzegels 
afbeeldde. En welk een filatelist deze 
minister is, werd duidelijk, toen hij de 
geschiedenis vertelde van een zegel van 
Turkije waarop het interieur is afge
beeld van het huis, waarin de Heilige 
Maagd Maria zou hebben gewoond! 
Voor alle aanwezigen een lesje in de 
filatelie dat er wezen mocht. Door het 
posten van enkele bijzondere brieven 
in de speciale bus verklaarde de minis
ter de tentoonstelling voor geopend. 

Vervolgens sprak de waarnemend 
voorzitter van de Rotterdamsche Phila
telisten-Vereeniging, C. H. W. Heus-
dens, een kort woord van waardering 
voor St. Gabriel, dat met weinig leden 
een mooie tentoonstelling tot stand 
gebracht had. Het getuigt van een voor 
verzamelaars rijk gebied op het ter
rein van de beeldfilatelie, dat een on
derdeel daarvan een eigen tentoonstel
ling kan houden. Door het bijeenbren
gen van rooms-katholieken, protestan
ten en joden in één vereniging met 
eenzelfde doel — het verzamelen 

van postzegels met christelijke motie
ven — werkt de filatelie mede aan de 
verbreiding van de oecumenische ge
dachte. 

In een 150 kaders was een bloemle
zing uit binnen- en buitenland tentoon
gesteld van wat op dit terrein al is be
reikt. Het meeste kon ons bekoren een 
inzending van Gustaf Mees uit Mort-
sel, België, die de bekende Belgische 
Orval-series uitgebouwd had tot een in
drukwekkende illustratie van de her
bouw van deze basiliek. De beschrij
ving was beperkt tot het noodzakelijke, 
proeven, blokken en enkele afwijkingen 
voltooiden het geheel. Doch ook van 
andere inzenders uit Nederland, België, 
Duitsland, Oostenrijk en zelfs van een 
predikant uit Tsjechoslowakije werden 
inzendingen getoond, die het aanzien 
waard waren. 

Het was jammer, dat verschillende 
inzenders de postzegels' ondergeschikt 
gemaakt hadden aan de verzameling. 
De geschiedenis of het thema namen 
de voornaamste plaats in; de zegels 
dienden slechts als illustratie daarvan. 
Ook zouden enkele inzenders er goed 
aan doen de teksten aanzienlijk te be
korten. Een verzameling, waarvan het 
lezen van de teksten op de eerste twee 
albumbladen reeds vijf minuten vergt, 
kan de belangstelling slechts kort boei
en. Maar juist door tentoonstellingen 
kan men zien, hoe het niet, wel of be
ter kan. Al met al een op dit terrein 
van de filatelie nuttige en goede expo
sitie. 

H. 
WEERT 

Voor de internationale ruildag die 
op 19 oktober te Weert (Limburg) zal 
worden gehouden bestaat reeds grote 
belangstelling. Niet alleen uit Neder
land, doch ook uit België en West-
Duitsland tonen de verzamelaars inte
resse. Enige handelaren zullen met een 
stand aanwezig zijn. De ruildag wordt 
gehouden in Trefpunt Lenders, ingang 
Emmasingel, van 11.00 tot 17.00 uur. 
Inlichtingen: E. C. de Poorter, secre
taris afdeling Weert van de Internatio
nale Vereniging Philatelica, Kazerne
laan 1, Weert. 

Over de Oostgrens 
Over de Oostgrens is men door de gecorrigeerde grens

correcties niet alleen een hoeveelheid land met inwoners 
en een aantal vrachtwagens met boter rijker geworden, 
maar ook nog een postzegel. De Briefmarkensammler
verein „Seifkant" e.V. in Heinsberg (5138) heeft niet alleen 
gezorgd voor een flink aantal „laatstedagbrieven" met 
Nederlandse frankering en het Nederlandse stempel Tüd-
dern 31 juli 1963, alsmede „eerstedagbrieven" met het 
Duitse stempel Tüddern 1 augustus 1963. Zij heeft ook 
nog wat anders bedacht. De Europa-zegels van 10 Pf van 
de Bondsrepubliek uit 1962 — voelt u hem, motief „Europa" 
— zijn in een beperkt aantal geperforeerd met de letters 
„Selfkant" en in deze vorm op 1 augustus 1963 in 
Tüddern gebruikt. De perforatie is te vergelijken met elke 
door PTT goedgekeurde firmaperforatie, maar gezien de er
varingen met de „Luposta"-perforatie van Berlijn zal het 
wel een goed zaakje worden. 

FL. 

Voor uw boekenplank 
DE BODEBUS als onderscheidingsteken van de lopende 

bod,e, door Dr. R. E. J. Weber. Uitgave van het Staatsbe
drijf der PTT. 's-Gravenhage. 1963. Formaat 30 x 21 cm, 
26 atbeeldingen, 20 bladzijden. Vierde (en laatste) nummer 
va,n de jaarlijkse reeks Het PTT-bedrijf - Denkbeelden -
methoden - onderzoekingen. Met een samenvatting in de 
Franse en in de Engelse taal. 

Dr. Weber, directeur van het Nederlandse Postmuseum, 
heeft een studie gemaakt van de geschiedenis van de bode
bus, zoals die tegenwoordig als ambtsteken nog wordt ge
dragen door de binnenboden van de Nederlandse volksver
tegenwoordiging. De bodebus, die al in de twaalfde eeuw 
genoemd wordt als een bus, waarin brieven werden ver
voerd, heeft in de loop van de veertiende eeuw een functie
verandering ondergaan tot onderscheidingsteken voor de 
drager van brieven. De slotsom van de schrijver is, dat 
er nog steeds veel onzekerheid bestaat over de oorsprong 
en oorspronkelijke vorm van de bodebus. Aanbevolen voor 
posthistorici en bibliotheken. AB 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C H. W. Heusdens, 

Stadhoudersweg 44C, Rotterdam 4 , postadres: p/a postbus 619, Rotterdam 

EUROPAPOSTZEGEL 1963 
Van de inmiddels verschenen zegels vertonen de vellen 

de volgende bijzonderheden: 
tanding: boven en onderzijden een gat doorlopend, 

linker en rechterzijden doorlopend 
etsingnummers: geen 
telcljfers: links 1 tot en met 10, 

rechts 10 tot en met 1. 
ponstekens: geen 
markeerboogjes: geen 
overige büzonderheden: de waarde 12 cent vertoont in de 
bovenmarge, boven zegel 8, een gele vlek. De perforatie is 
niet regelmatig; verschillende gaten hebben een golvende lijn. 
De centrering is over het algemeen goed. 

Het ontwerp is door zijn eenvoud geslaagd. De letters 
„Europa" vallen goed op, het spel van kruisende lijnen dat 
de letters CEPT omringt is goed gevonden. 

FILATEtJSTENLOKETTEN 
Definitief gevestigd Beverwijk, geopend op de tweede 

woensdag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur. 

AFWIJKINGEN 
Van de heer J. Jorissen te Tilburg ontvingen wij ter inzage 

een antihongerzegel, waarde 30 cent, met een horizontale 
witte streep ter hoogte van het midden van de waardeaan
duiding. 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubriekredacteur: A. J. Uylen, Herrn. Heijermanslaan 6, Eindhoven. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Kinderpostzegels 

Op 23 oktober 1963 zullen de NederlandsAntilliaanse pos
terijen een serie bijzondere frankeerzegels met toeslag uit
geven ten bate van de „Federatie Antilliaanse Jeugdzorg". 
De zegels zullen gedurende drie maanden voor het publiek 
verkrijgbaar zijn en hun geldigheid verliezen op 31 december 
1965. De serie bestaat uit de volgende waarden: 

5 + 2 cent 
6 + 3 cent 

1 0 + 5 cent 
20 + 10 cent 
25 + 12 cent 

TT 
AN III. LtN 

^ 
► +3c 

^'^^Ml 
NEDERLANDS E A N T I l l E N 

iMFDERlANOSB A N T l l t l r N 

10 
+ 5c 

20 
UlOc 

if* 
NEDERLANBSBANTIILEN 

NEDEKIANDSB 
ANTIILBN 

Technische büzonderheden: 
Zegelgrootte: 23,8 x 30 mm. 
Beeldgrootte: 20,8 x 27 mm. 
Perforaat: 14,5 : 13,5 liggende zegels. 
Perforaat: 13,5 : 14,5 staande zegels. 
Papier: gecoucheerd zonder watermerk. 

Vellen: van 10 x 10 = 100 zegels. 
Drukker: Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 
De ontwerpen zijn gemaakt door schoolkinderen op de 

verschillende eilanden van de Nederlandse Antillen, onder 
het motto: „Door het kind voor het kind". 

De Nederlandse Antillen kennen dezelfde problemen op 
het gebied van kinderbescherming als overal elders. Ter 
bevordering van een doeltreffende jeugdzorg werd tien jaar 
geleden de genoemde Federatie opgericht, waarbij nu acht
tien stichtingen zijn aangesloten. Deze Federatie tracht, even
als het Comité Kinderpostzegels in Nederland, elk jaar te 
komen tot uitgifte van een serie postzegels ten bate van het 
Antilliaanse kind. 

Door middel van pers, radio en televisie is bekendheid 
gegeven aan de tekenwedstrijd voor de 46.128 schoolgaande 
kinderen. Uit de 2.700 inzendingen werden de vijf meest ge
schikte en meest originele tekeningen gekozen als ontwerp 
voor de kinderpostzegels. De vijf kinderen, van wie een 
tekening werd bekroond, zijn afkomstig van Curagao (derde 
klas), Aruba (tweede klas), Bonaire (vijfde klas) en Saba 
(vijfde klas). 
SURINAME 
Correspondentie voor militairen tegen verlaagd tarief 

De commandant van de afdeling verbindingsdienst, de 
kapitein van de verbindingsdienst, R. C. van Eeden, geeft 
de volgende nadere bijzonderheden over het corresponderen 
van militairen in Suriname tegen speciaal tarief met militai
ren alsmede relaties in andere rijksdelen of aan boord van 
oorlogs of troepentransportschepen. (Zie het julinummer 
1963, bladzijde 280). 
Het adres moet dan luiden (aan militairen): 
a. van militair in Suriname aan relatie in Nederland 

adressering: Afzendervermelding: 
burgeradres rang, naam, voorletters 

mr., cie, TRIS 
p/a NAPO 5700 UTRECHT 

STATION 
b. van militair in Suriname aan relatie in Nederlandse An

tillen 
burgeradres rang, naam, voorletters 

mr., cie, TRIS 
p/a Marine postkamer 
Willemstad Curagao (N.A.) 

c. van militair in Suriname aan militair a/b van Hr. Ms. 
oorlogsschip 
volledig militair adres rang, naam voorletters 
a/b rnr., cie, TRIS 
AmsterdamCSMarine p/a NAPO 5700 UTRECHT 

STATION 
d. van militair in Suriname aan militair a/b van Hr. Ms. 

troepentransportschip 
volledig militair adres rang, naam, voorletters 
a/b mr., cie, TRIS 
NAPO . . . . UTRECHT p/a NAPO 5700 UTRECHT 
STATION STATION 

e. van relatie in Nederland aan militair in Suriname 
rang, naam, voorletters burgeradres. 
rnr., cie, TRIS 

p/a NAPO 5700 
UTRECHT STATION 

LUCHTPOST 
Rubriekredacteur: R. Tocila, Archimedesplantsoen 9hs, AmsterdamO 

Nederland. Zoals reeds gemeld heeft de KLM op 25.9 de 
eerste vlucht naar Koeweit gemaakt. De Nederlandse 
posterijen hebben een speciaal stempel beschikbaar gesteld 
volgens het gewone type dat de laatste jaren steeds in ge
bruik is (afbeelding). Is het voor PTT niet mogelijk 
eens wat afwisseling in de vorm van deze stempels te 
brengen? De gewone gelegenheidsstempels worden wel 
decoratief en gevarieerd uitgevoerd, waarom dan ook niet 
de speciale luchtpoststempels? In het volgende Maandblad 
zullen nadere gegevens over deze vlucht verstrekt worden. 
België. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van 
de SABENA is in België op 1.9.'63 een speciale zegel uit
gekomen. Op de eerste dag werden deze zegels van een 
speciaal stempel voorzien (afbeelding). Ook te Spa werd ter 
gelegenheid hiervan een speciaal stempel gebruikt (afbeel
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ding). Vanzelfsprekend werd voor de grote luchtpostten
toonstelling welke begin september in Brussel gehouden 
werd eveneens een speciaal stempel gebruikt, afbeeldend 
een straalvliegtuig, raket en helikopter met de tekst: Expo
sition Aerophila 63/Tentoonstelling Bruxelles Brussel. Over 
de resultaten behaald door de Nederlandse inzenders zie 
de rubriek Tentoonstellingen en ruildagen in dit blad. 
West-Duitsland. Op 6.9.'63 nam de Lufthansa wederom een 
nieuwe stad op in haar net op het Verre Oosten, namelijk 
New Delhi. Speciale stempels van het geijkte type werden 
te Düsseldorf en Frankfurt am Main gebruikt. 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur; i, H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.-M. 

Journal de l'U.P.U. In juni 1963 — zo wordt mij bericht — 
is deze periodiek van de Union Postale Universelle begonnen 
met de vermelding van nieuw binnengekomen postwaarde-
stukken. Het voordeel hiervan is dat veel meer nieuwtjes 
sneller en met de datum van verschijnen bekend worden. 
België. Van de Publibels van 2 fr. verschenen in juni de 
nummers 1931 - 1954 en in juli de nummers 1955 - 1970. 
Finland. Briefkaarten van 20 en 20 + 20 rood met zwarte 
opdruk 0.25 en drie balken. 
Groot-Brittannië. Aan de Londense luchthaven kan men een 
op privé-bestelling gedrukte briefkaart (Maatschappij Ocean) 
kopen, gefrankeerd met 2V2 d. Koningin Elizabeth II, rood. 
De prijs in de automaat bedraagt 4/-. Men is dan 24 uur 
lang voor een bedrag van £ 2000.-.- tegen ongevallen ver
zekerd. 
Israël. Briefkaarten antihonger-actle 0,06. 
Litouwen. In „l'Entier Postal" van augustus publiceert A. 
Wéry een overzicht van alle hem bekende geïllustreerde 
briefkaarten van dit land. 
Oostenrqk. Briefkaarten met illustraties. 1 schilling, Maria-
zeil, bruin: serie 77 met 22, serie 78 met 24 en serie 79 met 
21 afbeeldingen. 1.80 schilling. Hall i. Tirol blauw: serie 33 
met 18 afbeeldingen. 
Tsjechoslowakge. Ter herdenking van Max Svabinsky (1873-
1962) verschenen acht geïllustreerde briefkaarten. Eveneens 
verscheen een briefkaart ter herdenking van het 750-jarig 
bestaan van de stad Unicov. 

Aerogrammen 
India. 50 nP groen, nieuwe oplage met andere sluitklep. 
Israël. Antihonger-actie 0.12. 
Singapore. 25 cents. 

Over prqzen en prezen 
Einde augustus ontving ik een gedrukte circulaire die een 

lijst van een verkoop bij inscljrijving bleek te bevatten. Het 
drukwerk was aangeduid, niet als „Drukwerk" of „Printed 
Matter", maar als „Catalog". De toezending mag ik wel op 
prijs stellen, want aan de voorzijde was ook gedrukt „Please 
your bids on the post in the U.S.A. on or before 1 Sept.". 

De „Preface" tot deze verkoop bij inschrijving ving aan 
met het volgende: 

„Many people wrote me, what happened with me, „Thanks 
for the interest". 

Well I got a severe auto accident, the car v ns total loss, 
and me almost also. As far as that should be a luas, I leave in 
the middle, I don't know".*) 

•) Verscheidene mensen schreven wat er met me gebeurd was. 
, Dank u voor de belangstelling". Nu, ik kreeg een ernstig auto
ongeluk; de wagen kon ik afschrijven, mezelf bijna ook. In hoeverre 
dat een verlies zou zijn geweest laat ik in het midden, ik weet het 
niet. 

En ZO gaat het dan met dit zelfgefabriceerde Engels verder. 
Geen wonder dat „Postal Stationery" daarover reeds een 
vorige maal zijn verwondering uitsprak.Wanneer men zich 
als'Nederlander in het Engels tot zijn buitenlandse cliënten 
wenden wil, dan spreekt het toch eigenlijk wel vanzelf dat 
dit Engels zowel grammaticaal als idiomatisch zoveel moge
lijk juist moet zijn. Een surrogaat-Engels als in bovenstaande 
aanhaling wekt alleen maar de lachlust of ergernis op. 

Er zal toch ook in Doenrade (Lb.) nog wel een goede 
Engelse cursus verkrijgbaar zijn? 

Beschreven werden 55 kavels. Afkomstig van de overleden 
Deense verzamelaar Ostergaard een verzameling Denemarken 
(geen beschrijving van aantal, soorten en hoedanigheid). 
De taxatieprijs bedraagt $ 1950.—. 

Een wereldverzameling ongebruikt van 6500 stuks is ge
taxeerd $ 3500.—, een idem van 1500 stuks ongebruikt 
$ 300.—; 1500 „wereld" bevatten natuurlijk eenvoudige stuk
ken: niettemin is de doorsneetaxatieprijs zo'n 70 cent (Ne
derlands geld) per s t uk . . . . 

Een verzameling België van 1046 ongestempelde is getaxeerd 
$ 500.—, een dito Zweden met afstempelingen 700 stuks 
$ 600.—. Een Europa-verzameling van 2.000 ongestempelde 
$ 1200.—, een dito van 1200 ongestempelde $ 250.—. Neder
land met 200 stuks ongestempeld en gestempeld $ 100.—, 
60 Overzeese Rijksdelen ongestempeld $ 120.— en 120 Neder
land en Overzeese Rijksdelen ongestempeld en gestempeld 
$ 80.—. 

Aan de hand van deze drie laatste verzamelingen kan men 
wel het beste nagaan hoe hier de verhoudingen liggen. Want 
de eerste 200 stuks van Nederland door elkaar gestempeld 
en ongestempeld kan men zelfs in het eigen land (meeste 
vraag) voor heel wat minder bijeen krijgen dan voor onge
veer ƒ 1,75 per stuk. In plaats van 100 Amerikaanse dollars, 
kan men hier waarschijnlijk terecht voor een bedrag tussen 
de 10 en 20 gulden, mogelijk ook nog wel onder de 10 gul
den, als men iemand treft die blij is om 200 van zijn een
voudigste doubletten in één slag te kunnen kwijt r a k e n . . . . 

Verder zijn er behalve deze 10 nog 45 kavels met 8757 
stuks voor een getaxeerde prijs van $ 7550.—, of in doorsnee 
ƒ 3,— per stuk. Biedingen onder 50''/o van de getaxeerde prijs 
maken geen schijn van kans en bovendien behoudt de 
koopman zich levering voor als hij het er niet voor zou 
kunnen afstaan. 

Iedere postwaardestukkenverzamelaar zal wel zo verstan
dig zijn te bedenken dat deze handelaarsverkoopprijzen niet 
tevens een indicatie inhouden voor de inkoopprijzen, en dat 
is dan weer de prijs die een verzamelaar bij verkoop van 
zijn verzameling maken kan. Het niveau in de postwaarde-
stukkenvereniging Po & Po, dat nauwelijks verschilt van 
het niveau in Belgié, Duitsland of Zwitserland bij de zuster
verenigingen, is het niveau dat verzamelaars in hun onder
ling verkeer onderhouden en dat sinds 1945 wel iets omhoog 
gegaan is als gevolg van een groter wordende vraag en iets 
hogere catalogusprijzen, doch nog altijd met verhoudingen 
in de postzegel wereld niet vergelijkbaar is. 

Als men uitrekent dat 22.083 stuks postwaardestukken (be
halve het ongenoemde aantal Deense stukken) worden aan
geboden voor een prijs van $ 14200.— in totaal, dan komt men 
tot een doorsneeprijs van ongeveer ƒ 1,10 per stuk, als men 
dan ook nog aanneemt dat — wat niet het geval zal zijn — 
alles voor SO'/o van de taxatieprijs wordt verkocht. 

Twee dingen springen dan naar voren: 22.000 stuks wereld, 
hier overwegend ongestempeld, is nu ook niet zo'n enorme 
verzameling. Van de Engelse en Franse koloniën en van 
Zuid-Amerika zitten daar zeker hoogst eenvoudige stukken 
tussen, die men alleen in partijtjes kwijt kan en nauwelijks 
afzonderlijk uitgeprijsd. De stukken, die een waarde hebben 
van minimum 5 cent en waarvan het de moeite loont die 
in verenigingsverband te laten circuleren in rondzendingen 
vullen de couverten van die rondzendingen voor het grootste 
deel. Men kan dus als beginnend verzamelaar voor weinig 
geld nog steeds een aardige postwaardestukkenverzameling 
opbouwen, zowel ongestempeld als gestempeld. Ja, zelfs de 
zeldzame kaart met bruine rand van Nederland zal men — 
als men de verhouding met de postzegels in acht neemt — 
nog altijd goedkoop kunnen krijgen voor een prijs van 10 
tot 25 gulden, al naar de kwaliteit. Er kunnen er nog 500, 
hooguit 1.000 van overgebleven zijn. Bij de postzegels zou 
men dan wel op een hoger bedrag uitkomen. Ja zelfs de 
dubbele briefkaart van 2V2 + 2V2 cent met kopstaande tekst 
(ongeveer 20 stuks bekend) is bij lange na niet zo duur als 
de 9 cent Veth-type zonder waarde-inschrift . . . . 
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De aanmelding voor deze verkoop bij inschrijving zal nu 
wel gesloten zijn en de uitkomst zal wel niet worden bekend 
gemaakt. 

Daarom willen wij nu toch wel zeggen dat met het uit
zenden van dergelijke offertes de Nederlandse naam in den 
vreemde geen goed gedaan wordt en dan voelt u wel dat ik 
me eufemistisch uitdruk. 

STEMPELS 
Rubriekredacteur- Drs. A. M A. van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 's-Graveiihage 

Gelegenheidsstempels 
Bijzondere stempels, als hierbij afgebeeld, werden ge

bruikt : 
a. op stukken, uitsluitend gefrankeerd met Rode Kruis-

postzegels: 
1. te Rotterdam van 2 tot en met 7 september in het 

autopostkantoor, dat niet stond op de Coolsingel, 
doch in de Van Oldenbarneveldtstraat op het par
keerterrein tegenover de Lijnbaan. 

2. te Utrecht van 9 tot en met 14 september in het auto
postkantoor, opgesteld op de Industrieweg bij de in
gang van het Jaarbeurscomplex Croeselaan. 

3. te Haarlem van 16 tot en met 21 september in het auto
postkantoor op het Houtplein. (Voor de afbeelding zie 
het septembernummer). 

b. op 16 september, voor stukken, gepost op de filatelis-
tenbeurs te Amsterdam, Grand Hotel Krasnapölsky in 
een speciale — 's avonds overvolle — kleine brieven
bus. 

c. te Utrecht van 24 tot en met 30 september door een Jij-
delljk bijkantoor op een tentoonstelling van de School 
Technische Dienst van de Koninklijke Landmacht in de 
Kromhoutkazerne ter gelegenheid van het vijftigjarig be
staan dezer kazerne. 
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Ter datering der stukken werd een veldpoststempel en 
op de aangetekende stukken werden NAPO-strookjes ge
bruikt, 

d. te 's-Gravenhage van 24 september tot en met 4 oktober 
voor stukken, gepost in een brievenbus, geplaatst op de 
81e Damesbeurs in de Houtrusthallen. 

Machineätempels 
Te Alkmaar werd begin augustus een nieuwe stempel-

vlag in gebruik genomen, waarvan de tekst luidt: 
„'s avonds na 7 uur en de/hele zaterdag en zondag/goed
koper/interlokaal telefoneren". 

Voorts kwam begin september een stempelmachine in 
gebruik te Sittard, waarin de bekende tekst: „goed geschre
ven/vlug gelezen/vlot bezorgd" in nieuwe uitvoering wordt 
afgedrukt. 

Ten slotte werd ook dit jaar weer gedurende bijna de ge
hele maand september de 3-oktober-feestenvlag te Leiden 
gebruikt. 
Typenraderstempels 
29. 8.1963 Het hulppostkantoor Waalre werd vervangen 

door een postagentschap Eindhoven-Waalre-Wille-
brorduslaan. 

1. 9.1963 De hulppostkantoren Irnsum en Oudega Wijmbr. 
werden omgezet in poststations. 

1.10.1963 Gevestigd: postagentschap Amsterdam-Burge
meester De Vlugtlaan. 
Het hulppostkantoor Eek en Wiel werd omgezet in 
een poststation. 

BELGIË 
Rubriekredacteur: A. Buelens, Mariaiel 24, Antwerpen. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Op 16 september 1963 werden de twee Europa-zegels uit

gegeven naar een tekening van Arne Holm. 

De waarden zijn: Fr. 3,— rood, lichtbruin en zwart. Oplage 
9.000.000 Vier verschillende plaatnummers. Fr. 6,— licht
blauw, lichtbruin en zwart. Oplage 4.500.000. Vier verschillen
de plaatnummers. 

De zegels waren in vóórverkoop te verkrijgen tijdens fila-
telistische manifekaties te Aarlen, Audergem, Gent en Luik. 

Op 30 september 1963 verscheen een reeks ten voordele van 
het Rode Kruis. Deze zegels geven de beeltenis weer van 
prins Albert, voorzitter van het Rode Kruis van België, van 
zijn gade, prinses Paola en van hun kinderen, prins Philippe 
en prinses Astrid. 

»BGIOll- BHX,i BKK.lE-BKIGIQLTi J t n m,i.ii 5 

De reeks is samengesteld als volgt: 
40 c. 

1,— Fr. 
2,— Fr. 
2,50 Fr. 
3,— Fr. 

+ 10 c. 
+ 50 c. 
+ 50 c. 
+ 1 Fl 
+ 1 Fl 

Fr. + 

Prins Philippe. 
Prinses Paola en prinses Astrid. 
Prinses Astrid. 

1 Fr. Prinses Paola. 
1 Fr. Familiegroep. 
2 Fr. Prins Albert. 

De zegel van Fr. 3,— + 1,— Fr. wordt uitgegeven in boek
jes van acht zegels. In het ene boekje zal het Nederlands de 
voorrang hebben, in het andere de Franse taal. De vóórver
koop van deze zegels geschiedde te Brussel op 28 en 29 
september 1963. 

FILATELISTISCH LEVEN 
De algemene statutaire vergadering en het nationale congres, 

zullen dit jaar op zondag 24 november te Antwerpen gehou
den worden in het kader van de manifestaties ingericht door 
de Koninklijke Maatschappij „Philatelisme" ter gelegenheid 
van haar veertigste verjaring. 

De Internationale tentoonstelling van de Aerofilatelie 
"Aerophlle 63" oogstte een geweldig succes. De grootste spe
cialisten van de vliegpost namen deel aan deze tentoonstel
ling waar men de grootste zeldzaamheden kon bewonderen. 

Levi-Castillo van Ecuador toonde een enig ensemble van de 
luchtpostgeschiedenis van dit land; Irving Green van 
de Verenigde Staten stalde Honduras uit. Elie Cozac stelde 
Columbië in New Foundland tentoon met de zeldzaamste 
exemplaren. Braunstein had de platen hersamengesteld van 
de consulaire vliegposten van Rusland. 

Alles viel hier te bew^onderen en te bestuderen van de 
Zeppelin-post tot de raketpost met de onschatbare eerste 
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vluchten van bijna al de landen, zonder de verongelukte 
brieven te vergeten. 

De heer Braunstein, voorzitter van het inrichtend comité, 
alsook zijn medewerkers, generaal J. Du Four, J. van Wed
dingen, A. Marler, R. van Compernolle, R. Delière, R. de 
Medts, J. Foucart, José Hénin, Raoul Hubinont, M. Kaptein, 
E. Vandenbauw en Ph. Weinberg, verdienen alle lof. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS: 
Spa 31.8.'63/8.9.'63 
St.-Joris-Weert 

31.8.'63/8.9.'63 

Veertigste verjaring Sabena. 
(Afbeelding). 
Eerste Schoutspostzegelbeurs 

Brussel 
Brussel 

Brussel 

Knokke 

Brussel 
Luik 7.9 
Ath 
Brussel 

Brussel 
Gent 

Gent 
Aarlen 
Audergem 
Luik 
Gent 
Spirmont 
Diest 
Brussel 
Brussel 

1.9.'63 
2.9.'63 

2.9.'63/8.9.'63 

5.9.'63/9.9.'63 

7.9.'63 
'63 tot 22.9.'6S 

7 en 8.9.'6a 
9.9.'63 

9.9.'63 
14/29.9.'63 

14.9.'6S 
14 en 15.9.'63 
14 en 15.9.'6S 
14 en 15.9.'63 

15.9.'63 
15 en 22.9.'63 

22.9.'63 
28 en 29.9.'63 
28 en 29.9.'63 

Veer t igs te ve r ja r ing Sabena 
Zes t iende Congres bibliofilie « 
oude boeken (Afbeelding). 
(niet op 7.9.'63) 
Tentoons te l l ing Aerophi la 63. 
I n t e rna t i ona l e Biënna le voor 
Poëzie. 
Congres Aerophi la . 
, ,Commerciële Foor". 
F i la te l i s t i sche tentoonste l l ing. 
Elekt r i f ica t ie spoorlijn Brussel / 
Par i js , 
D a g de r fi latelisten. 
I n t e r n a t i o n a l e J a a r b e u r s der 
Vlaande ren . 
Europa - sa lon . 
Europa- ten toons te l l ing . 
Europees fi latel ist isch Salon. 
Europa - sa lon . 
E u r o p a - en ru imtevaa r t - s a lon . 
Week van de Steen. 
Jeugdfes t iva l . 
Eeuwfees t Rode Kru i s . 
M u s e u m v a n de Dynas t ie . 

BRIEF UIT LONDEN 
Stanley Gibbons zal op 21 oktober het eerste deel laten ver

schijnen van een gespecialiseerde catalogus van de postzegels van 
het Verenigd Koninkrijk. Dit eerste werk is gewijd aan de zegels 
van koningin Victoria, een tweede deel aan de zegels uitgegeven 
tijdenf de regeringen van de koningen Edward VII, George V, 
Edward VIII en George VI, het derde en laatste deel behandelt 
de postzegels met koningin Elizabeth. Het ligt in de bedoeling van 
de uitgevers om de drie delen naar behoefte te herdrukken met de 
dan bekende, aanvullende gegevens. Na verschijning komen wij op 
dit standaardwerk terug. 

Om nog even bij Gibbons te blijven, hun Stamp Monthly is in 
een „new look" verschenen. De omslag is riu in vierkleurendruk 
uitgevoerd, de inhoud is vergroot tot 36 pagina's en de extra blad
zijden worden geheel door artikelen ingenomen. Met de nieuwe 
druk is Rüssel Bennett, die van zijn zestiende jaar af bij Gibbons 
in dienst is, als hoofdredacteur opgetreden. 

Hoge waarden voor Engelse portzegels 
In hetzelfde ontwerp als de portzegels van 2s. 6d. en 5s. Od. zijn 

verschenen de hoge waarden van lOs. Od. blauw en £ / zwar-^ 
op citroenkleurig papier. Evenals de portzegels van 2s. 6d. en 
5s Od. dragen deze hoge waarden het Inschrift „TO PAY" (te 
betalen) in plaats van „POSTAGE DUE" {strafport) op de lagere 
waarden. De hoge waarden worden namelijk gebruikt ter inning 
van douanekosten, zodat deze zegels postaal gebruikt bijzonder 
schaars zijn! 

Nieuwe druk voor de 5s. fld. frankeerzegel 
De zegels gedrukt door Bradbury Wilkinson zijn verschenen. 

De verschillen met die van De La Rue zijn gering. De nieuwe uit
voering is verkrijgbaar bij het Filatelistisch Bureau in Londen. 

Populaire postzegelboekjes 
De oorspronkelijk voor de badplaatsen en andere vakantieoorden 

bedoelde boekjes van 2s. Od. zijn zo populair gebleken, dat een 
herdruk noodzakelijk was. De eerste druk is genaaid met zwart 
garen; de herdruk met wit garen! Het bijzondere van deze boekjes 
is echter dat voor het eerst in\ de filatelistische geschiedenis hier 
een tweetal zegels in samenhang wordt gebracht; de boekjes heb
ben namelijk twee blaadjes met een blok van vier zegels van 2V2d. 
en één blad mef één zegel van 2Vzd. en drie zegels van Vnd.! De 
samenhang is dus zowel horizontaal als verticaal. Vooral van fila
telistische zijde is de vraag naar deze bijzondere samenhang enorm. 
Er is nog een andere bijzonderheid aan deze zegels: ze zijn gedrukt 
op een vlakke pers. Het is daarmee de eerste keer dat recente 
Britse postzegels niet van een cilinder gedrukt worden. 
Londen, 1 oktober 1963 CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 

POST UIT PARIJS 

Ook in Frankrijk gaat de ontwikkeling van de filatelie 
meer en meer in de richting van de thematische verzame
lingen. Er worden, zoals overal elders, exposities gehouden, 
die zich tot een enkel motief in de filatelie hebben beperkt, 
waarbij (en dit moet ons helaas van het hart) bij de opzet 
van dit soort verzamelingen, de studie van het motief dik
wijls ten koste is gegaan van de filatelistische waarde. Er 
blijkt hier echter ook van commercieel standpunt wel een 
goede toekomst in te zitten, want van de vele postzegel
handelaren die er in de Franse Republiek zijn (men rekent 
alleen al in de Franse „metropole" op meer dan honderd!) 
blijken er allengs meer als motief specialist te gaan optre
den. Men erkent al speciale adressen voor Ruimtevaart, 
Europa, Flora, Fauna en vooral ook voor het gebied van 
de „jonge Afrikaanse staten" de vroegere koloniën, die hier 
tegenwoordig heel vernuftig de „landen met Franse ex
pressie" w^orden genoemd. 

De redacteur van de televisie-postzegel-rubriek, die elke 
veertien dagen wordt vertoond (Télé-philatélie heet die hier) 
ontkomt ook niet helemaal aan deze thematische invloeden, 
maar wanneer wij eens terugblikken op de programma's 
van de afgelopen maanden, dan zien we toch wel dat hier 
in elk geval de traditionele postzegelliefhebber vrij aardig 
aan zijn trekken komt. Zo zagen wij onder andere een in
teressante reportage over het bezoek aan het Parij se Post-
museum, waarbij een verhelderende toelichting van de 
conservateur van dit museum, Le Mouel; wij waren te 
gast op het atelier van de kunstenaar René Cottet en zagen 
hem aan het werk bij het graveren van een nieuwe zegel; 
aan de vooravond van de uitgifte van de herdenking „hon
derd jaar internationale Postconferentie" vertoonde men 
een leerzame documentaire over de koerierdiensten in de 
zestiende eeuw. Nieuwe nationale uitgiften worden dikwijls 
door hun ontwerpers toegelicht en plaatselijke filatelistische 
manifestaties krijgen de summiere aandacht die ze ver
dienen. Gelukkig horen we ook hier nu en dan kritiek op de 
televisie-uitzendingen, maar ik zag toevallig de postzegel
rubriek van de Nederlandse televisie op zaterdag 7 septem
ber en die vertelde in de beschikbare twintig minuten bijna 
een kwartier heel veel wetenswaardigs over de tabaksplant 
en de tabakscultuur, maar dat was, naar mijn mening, 
toch een te grote dosis „thema" en te weinig „filatelie". 

Als u deze regels leest, is intussen de lawine „Europa
zegels" in ons werelddeel (en daarbuiten, ja, ja) weer los
gekomen en in Frankrijk werd dit Noorse ontwerp (gegra
veerd door Durrens) op 14 september verkrijgbaar gesteld. 
De inwijding van het prachtige (voor een groot deel uit 
aluminium geconstrueerde) RTF-gebouw (het nieuwe natio
nale Radiobuis) in oktober te Parijs wordt natuurlijk 
met de uitgifte van een herdenkingszegel herdacht. 

Wij zijn verder in afwachting van een tweetal frankeer-
zegels van groot formaat, een schilderij-afbeelding van 
Chagall en een glas-in-loodraam van de beroemde ka the-, 
draal van Chartres, een van de oudste en fraaiste kerken 
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van West-Europa, die gebouwd werd tussen 1194 en 1225 
Deze kerkramen zyn de schoonste die uit dit tijdperk van 
de dertiende eeuw zijn bewaard gebleven en wij achten 
de artistieke waarde van de Franse postzegel met een re-
produktie van deze kunst ten zeerste gediend Een frag
ment van het interieur van deze kathedraal kunt u zien op 
een in 1944 uitgegeven zegel (Yvert 664) 

Na de zegel van 1 franc met menthol-gom blijkt nu de 
zegel van 50 centimes Cóte-d'Azur (Yvert 1391) met angs-
gom te zijn uitgevoerd En m Marseille zijn de eerste car-
nets met zegels van 25 centimes met gom, geparfumeerd 
met pastis (een anijsachtige likeur die uit deze streek af
komstig is) gesignaleerd De in 1962 begonnen proef met 
deze geparfumeerde gom, schijnt dus, in de letterlijke zin, 
wel in de smaak te zijn gevallen' 

Over gom gesproken vaneteitenspeurders hebben ont
dekt dat al enige maanden op sommige Franse zegels de 
gom bepaalde strepen vertoont, die variërend van 1 tot 5 
mm van elkaar lopen Het blijkt dat waarschijnlijk de le
verancier van het gegomde papier een nieuw soort gomme-
ringsmachine gebruikt, die dit soort strepen doet ontstaan, 
maar tot nu toe weet het Franse PTT-bedrijf hiervoor geen 
afdoende verklaring Deze gestreepte gom komt vooral voor 
bij Yvert 1363, 64, 65, 1368, 69, 70, 1374, 1378, 79, 80, 81 en 
1388 Verder bij de oplagen met bepaalde „coms-dates" van 
de serie 1312/1318 

D de VRIES 

VERENIGDE NATIES 
VERENIGD EUROPA 

R u b r i e k r e d a c t e u r 

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

Het doet goed te merken, dat mijn bijdragen in ons Maand
blad met interesse gevolgd worden Enkele malen ontving ik 
reeds verzoeken voor nadere inlichtingen en laatst kw^am een 
opmerking bij mij binnen, welke niet van belang ontbloot is. 

Het gaat om de nummering van de zegels ik heb daarbij 
— zonder aan catalogi te denken — de methode van Neder
land gevolgd, eerst de gewone postzegels, daarna luchtpost
zegels (port enzovoort) In de „Yvert" komt een andere num
mering voor en m de catalogus van Clément Brun te Panjs 
weer een andere Bovendien heb ik zegels van eenzelfde emis
sie, maar op verschillende data uitgegeven, bij elkaar ge
voegd en achtereen genummerd, bij voorbeeld de „regular 
stamp" Peoples of the world De 1 c kwam uit op 24 oktober 
1951 en 10 c op 16 november 1951 Dit werden bij rmj de 
nummers 1 en 2 

Om mijn lezers te gerieven heb ik nu de lijst van uit
gekomen zegels opnieuw opgezet naar data van uitgifte met 
daarachter, tussen () de nummers van Yvert en Muller 

Denomina t ion Regular S t a m p = R S 

R S , , Peoples of the W o r l d ' ' 
R S , ,Uni t ed Nat ions H e a d q u a r t e r s " 
R S , ,Peace , Jus t ice and S e c u r i t y " 
R S Uni ted Nat ions F lag 
,»United Nat ions Chi ldren 's Emergency 
F u n d " (UNICEF) 
R S . .Peoples of the W o r l d " . 
R S Uni ted Nat ions Flag 
R S . .Wor ld U n i t y " 
R S Uni ted Nat ions Flag 
R S , ,Uni ted Nations H e a d q u a r t e r s " 
R S . .Peace Just ice and S e c u r i t y " 
Air Mail „ P l a n e and G u l l " 
Air Mail . .Swallows and United Nat ions 
E m b l e m " 
, ,Uni ted Nat ions Day 1 9 5 2 " 
. . H u m a n Rights Day 1 9 5 2 " 
. .Protect ions for Refugees" 
( R E F U G E E ) 
, .Universa l Posta l U n i o n " (UPU) 
. .United Nat ions Day 1 9 5 3 " Technical 

Assistance 
, , H u m a n Rights Day 1 9 5 3 " 
. .Food and Agriculture O r g a n i z a t i o n " 
(FAG) 
, , In t e rna t iona l Labour O r g a n i z a t i o n " 
(ILO) 

Value i|i Date of 
( + toeslag) issue 

1 24 X 1951 
iVi 24 X 1951 

2 24 X 1951 
3 24 X 1951 

5 
10 
15 
20 
25 
50 

I » 
6 + 1 0 

15 + 25 
5 

3 + 5 

3 + 5 
3 + 5 

3 + 5 
3 + 5 

3 + 8 

3 + 8 

24 X 
16 X 

16 XI 
16 XI 
24 X 

16 XI 
24 X 

14 X I I 

14 X I I 
24 X 

10 X I I 

24 IV 
12 VI 

24 X 
10 X I I 

I I I I 

10 V 

I95I 
I95I 
1951 
1951 
I95I 
I95I 
I95I 
I95I 

I95I 
1952 
1952 

1953 
1953 

1953 
1953 

1954 

1954 

Number 
Yver t Muller 

1 I 
2 2 
3 3 
4 4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

AM 1/2 

AM 3/4 
12 

13/4 

15/6 
17/8 

19/20 
21/2 

23/4 

25/6 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12/3 

14/5 
16 

17/8 

19/20 
21/2 

23/4 
25/6 

27/8 

29/30 

, Uni ted Nations Day 1 9 5 4 " Pa la si 
des Nat ions Geneve, Uni ted Nat ions 
European Office 
, H u m a n Rights Day 1 9 5 4 " 
„ In te rna t iona l Civil Avia t ion Organi 
zat ion (ICAO) 

United Nations Educa t iona l Scientific 
and Cultural Organizat ion (UNESCO) 

United Nations Day 1955 (Tenth 
Anniversary) 

United Nations Day 1955** bloc 
H u m a n Rights Day 1955 ' 

In te rna t iona l Telecommunicat ion 
Union (ITU) 

World Heal th Organizat ion (WHO) 
United Nations Day 1 9 5 6 " General 

Assembly 
, H u m a n Rights D a y 1 9 5 6 " 

World Meteorological O r g a n i z a t i o n " 
(WMO) 

United Nations Emergency F o r c e " 
( U N E F 1957) 
idem second issue 
Air Mail Globe and Wing 

.United Nations Day 1957 Secur i ty 
Council to main ta in in te rna t iona l peace 
and securi ty 
„ H u m a n Rights Day 1 9 5 7 " 

In ternat ional Atomic Energy Agency ' ' 
Central Ha l l London 
R S United Nat ions Emblem ' 
R S United Nat ions Emblem ' 
, Uni ted Nations Day 1 9 5 8 " Economic 
and Social Council (ECOSOC) 

.Human Rights D a y 1948 1958 ' 
Air Mail Globe and Wing ' 
Air Mail Flag and A e r o p l a n e " 
Flushing New York General Assembly 
1946 1950 
Economic Commission for Europe 
(ECE 1959) 
, Trusteeship Counci l ' to promote self 
government or independence for t rus t 
terr i tories 
„ W o r l d Refugee Year 1 9 5 9 " 
Palais de Chai l lot , P a n s , General As 
sembly 1948 1951 
, ,Economic Commission for Asia and the 
F a r Eas t (ECAFE) towards Economic 
Development 
Fifth World Forestry Congress in Seat t le 
(FAO) 
„Un i t ed Nations Day i 9 6 0 " 15th 

anniversary 
„ U n i t e d Nations D a y - 1 9 6 0 " 15th 

bloc 

. In ternat ional Bank for Reconst ruct ion 
and Development ' ( IBRD) 
In te rna t iona l Court of Jus t ice 

In te rna t iona l Monetary F u n d " 
(IMF) Promotion of In t e rna t iona l 
mone ta ry cooperation and expansion of 
world t rade 
R S Flags 

Economic Commission for La t in 
America (ECLA) Towards Economic 
development 

Economic Commission for A f r i c a " 
Towards economic development 
15th anniversary of the U N I C E F (U N 
Children s Emergency Fund) 
. Housing and Communi ty F a c i l i t i e s " 
. The World United against M a l a r i a " 
(WHO) 
R S „ T o live together in peace wi th 
one another 
R S United Nations Flag 
R S Two hands with U N emblem 
above a globe 
R S Globe and U N emblem 
Commemorat ion of Dag Hammarsk jo ld 
, .Uni ted Nations D a y 1962 Uni ted 
Nat ions operation m the Congo 
..Peaceful Uses of Outer Space 

UNTEA stamps surcharge on the 
s tamps of Nieuw Guinea 19 values 

.Development through Science and 
Technology (UNSCAT) 
, Freedom from Hunger ' 
Air Mail The Space and U N emblem ' 
Air Mail . Conventionalized wings of a 
mal la rd and U N emblem * 
Air Mail . Pa lm leaf in the form of a 
bird and U N emblem * 

3 + 8 
3 + 8 

3 + 8 

3 + 8 

3 + 4 + 8 

3 + 8 

3 + 8 
3 + 8 

3 + 8 
3 + 8 

3 + 8 

3 + 8 
3 + 8 

4 

3 + 8 
3 + 8 
3 + 8 
3 + 8 

4 
8 

4 + 8 
4 + 8 

5 
7 

4 + 8 

4 + 8 

4 + 8 
4 + 8 

4 + 8 

4 + 8 

4 + 8 

4 + 8 

4 + 8 
4 + 8 

4 + 7 
30 

4 + 11 

4 + 1 1 

3 + 4 + 13 
4 + 7 

4 + 11 

I 
3 

5 
1 1 

5 + 15 

4 + 11 
4 + 1 1 

25 X 1954 
10 X I I 1954 

9 II 1955 

I I V 1955 

24 X 1955 
24 X 1955 

9 X I I 1955 

17 I I 1956 
6 IV 1956 

24 X 1956 
10 X I I 1956 

28 I 1957 

8 IV 1957 
8 IV 1957 
27 V 1957 

24 X 1957 
10 X I I 1957 

10 II 1958 
14 IV 1958 
24 X 1958 
2 VI 1958 

24 X 1958 
10 X I I 1958 

9 II 1959 
9 11 1959 

30 I I I 1959 

18 V 1959 

23 X 1959 
10 X I I 1959 

29 II i960 

4 IV i960 

29 V I I I i960 

24 X 1960 

24 X i960 

9 X I I i960 
13 II 1961 

17 IV 1961 
5 VI 1961 

18 I X 1961 

24 X 1961 

4 X I I 1961 
28 I I 1962 

30 I I I 1962 

25 V 1962 
25 V 1962 

25 V 1962 
25 V 1962 

17 IX 1962 

24 X 1962 
3 X I I 1962 

27/8 
29/30 

31/2 

33/4 

35/6/7 
Bl I 
38/9 

40/1 
42/3 

44/5 
46/7 

48/9 

50/1 
50A/51A 

AM 5 

52/3 
54/5 
56/7 
58/9 

60 
61 

62/3 
64/5 

AM 6 
AM 7 

66/7 

68/9 

70/1 
72/3 

74/5 

76/7 

78/9 

80/1 

B i 2 
falls o u t , 

82/3 
84/5 

86/7 
88 

89/90 

91/2 

93/4/5 
96/7 

98/9 

100 
101 

102 
103 

104/5 

106/7 
108/9 

31/2 
33/4 

35/6 

37/8 

39/40/1 
42 

43/4 

45/6 
47/8 

49/50 
51/2 

53/4 

55/6 
57/8 

59 

6o/l 
62/3 
64/5 
66/7 

68 
69 

7o/ l 
72/3 

74 
75 

76/7 

78/9 

80/1 
82/3 

84/5 

86/7 

88/9 

90/1 

92 
93 

94/5 
96/7 

98/9 
100 

101/2 

103/4 

105/6/7 
108/9 

I I O / l I I 

112 
113 

114 
115 

I I 6 / 7 

118/9 
120/1 

18 X I I 1962 
1IO/1I / I2 / I3 / I4 / I5 / I6 / I7 / I8 /19 / I20 
I22/3/4/5/6/7/8/9/I30/3I/32 

5 + I I 
5 + 11 

6 

4 I I 1963 
23 I I I 1963 
17 VI 1963 

121/2 
123/4 

AM 8 

8 17 VI 1963 AM 9 

13 17 VI 1963 AM 10 

133/4 
135/6 

137 

138 

139 

R E C A P I T U L A T I O N of the Air Mail s t a m p s , numbers of Yvert 
. .P lane and Gull . 6 + 10 c, issued 14 X I I 1951 
. .Swallows and U N e m b l e m " 15 + 25 c . issued 14 X I I 1951 
. Globe and wing ' , 4 c . issued 27 V 1957 
. .Globe and wing ' 5 c . issued 9 I I 1959 
. .F lag and aeroplane . 7 c issued 9 II 1959 
. .The Space and U N e m b l e m " , 6 c, issued 17 VI 1963 
Wings of a mallard and U N emblem 8 c issued 17 VI 1963 
Pa lm leaf in the form of a bird and U N emblem, 13 c, issued 
17 VI 1963 
R E C A P I T U L A T I O N of the blocs , numbers of Yvert 
Uni ted Nat ions Day 1955 (tenth ann iveAary ) , 3 + 4 + 8 c, 24 X 1955 
Uni t ed Nat ions Day i960 (fifteenth ann iversa ry) , 4 + 8 c. 24 X i960 

numbers AM 
numbers AM 
number AM 
number AM 
number AM 
number AM 
number AM 

1/2 
3/4 

5 
6 
7 

number AM i-o 

number B l 
number Bl 
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UNTEA-zegels 
Het goed gedocumenteerde artikel van drs. W. Bruynesteyn 

doet mij de verzuchting slaken, dat we nu diverse meningen 
naast elkaar hebben. 
1. Mijn eigen mening, neergelegd in mijn artikeltje in het 

juninummer op bladzijde 232. 
2. Die van J. D. van der Sloot te Vlaardingen, onderschreven 

door het bestuur van de postzegelverzamelaarsvereniging 
Verenigde Nafties/Verenigd Europa. 

3. Die van drs. Bruynesteyn. 
4. Die van C. M. Roggeveen te Blaricum, welke het meest 

overeenstemt miet de stelling van drs. Bruynesteyn. 
Hoe het ook zij, wij menen wel te moeten volhouden, dat 

deze zegels niet zonder meer behoren te worden gerekend 
tot die van Nederlands Nieuw-Guinea; zoals betoogd: Ieder 
is vrij in zijn of haar opvatting over het plaatsen van de 
bewuste zegels in een Nederlands Nieuw-Guinea-verzame-
ling, maar dan als afsluiting daarvan. 

De suggestie van drs. Bruynesteyn: een nieuwe rubriek 
met twee subrubrieken lijkt mij een goede oplossing. 

Dat zou mij dan meteen verlossen van de puzzel hóe de 
nummering Yvert en die van Müller voort te zetten. Na heel 
geduldig uitzoeken heb ik deze twee verschillende numme
ringen kunnen uitpluizen; maar toen ik aan de UNTEA-
zegels kwam weifelde ik. Ik kan beslist niet voorschrijven 
hoe het daarmee moet, maar ik heb de nummeringen voor
lopig maar met déze zegels voortgezet. Ik wacht nu maar 
geduldig af wat Yvert en Müller gaan doen. Misschien dat 
er dan nog eens twee meningen bijkomen. 

Die 2'/2 c-seël is gedruk deur die silinders 42 (rooi), 82 
(swart) en 89 (persagtig). 'n Groot aantal veile is gedruk, 
toe die 82 silinder gebreek het. Dit is vervang deur die 99 
silinder. In totaal bestaan daar dus vier verskillende si-
linderblokkies van die 2Vè c.-seëls. 

Die 2V2 c-uitgawe is gedruk op die Goebbels 840 masjien 
met swart velnommers van vyf syfers teenoor seëls 4, 5 
en 6. Die perforasies is op die Grover hand perforeerder 
gedoen. Die gidsgaatjies en lyne is afgesny. 

Die 12V2 c-uitgawe is op die Goebbels 830 masjien gedruk 
met rooi velnommers op die B-paneel teenoor seëls 1 en 
2. Dit beteken dus dat die velnommers sommer op die 
silinderblokkie van die B-vel voorkom. Die silinders wat 
vir hierdie seëls gebruik is, is 7 (rooi) en 82 (grysblou). 

Die besondere stempel wat op 30 Augustus by die Philate-
liekantoor in Pretoria gebruik is, is sirkelvormig met die 
woorde: Rooikruis-Red Cross/embleem met 1863 - 1963/30 
VIII 63/Pretoria. (Afbeelding). Op 5 september is een 

besondere stempel gebruik bij die Jubileumposseëluitstal-
ling in Durban. (Afbeelding.) (Op de eerstedagenvelop 
staat een grappige zetfout: jubuileum in plaats van ju
bileum — Red.) 

SUID-AFRIKA 
Rubriekredacteur: Dr. F. G. E. Nilant, 

Un.iversiteil van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika. 

20 c. seël: die nuwe 20 c seël het verskyn op papier sonder 
watermerk. Die druk is uitgevoer in twee panele, A en B, 
van elkeen vyf rye van twintig seëls. Die B-paneel is 
links van die A-paneel, 'n Enkelvoudige blou lyn met on-
derbrekings is op die regter- en linker velrande aange-
bring; blou pyltjies verskyn in die middel van die velrand. 

Die silindernommers is aangebring op die linker velrand 
van elke paneel, teenoor ry vyf, seël no. 1. Die nommers 
is 27 (rooi), 6 (oranje) en 60 (groenblou), A en B. Swart 
velnommers kom twee maal voor op die onderste rand van 
die A-vel, onder seëls 4-5, en 15-16. Onder seëls 7-8 is 
'n ronde gaatjie, met drie oranje konsentriese sirkels, ter-
wyl dit op die iDOonste velrand van die B-vel op dieselfde 
hoogte herhaal is. 'n Drukkersmerk in aldrie kleure ver
skyn onder seël 9 van die onderste ry op vel A. 

Die tanding is 14; net in die regtervelrand loop dit dwars-
deur. 

Die volgende foutjies is opgemerk: 
Vel A: 'n wit kol regsbo die 2 (ry 1 no. 10), en 'n blou 

strepie in die boonste rand, bo'RE van REPUBLIEK (1-11); 
'n kol tussen die rand en die voëlstert (1-20), 'n blou vlekkie 
onder die stert (2-8), 'n blou kol onder die I van SUID 
(3-10), 'n blou kol bo die voel se snael (4-20) en tussen die 
I en D van SUID (5-14). 

Vel B: 'n blou bogie regs van die C (1-5), 'n blou kol on
der die voel se snael (1-10), 'n oranje vlekkie tussen seëls 
1 en 2 van ry 20, en 'n blou kol regsbo die snael (4-8). 

Rooikrui)sseëls: Op 30 Augustus het daar twee spe-
siale seëls verskyn, met die waardes 2V2 c en 12'/2 c, vir 
die honderdjarige herdenking van die Rooikruisvereniging. 
Die seëls se ontwerp toon die Vereniging se gekose eeufees-
embleem: 'n simboliese brandende lamp met 'n rooikruis. 
Daarbenewens is 'n rooikruisverpleegster regs van die sen-
trale motief op die 2V2 c-waardesoort afgebeeld, en 'n aard
bol regs van die sentrale motief op die 12V2 c-waardesoort. 

Die grootte van die 2V2 c-seël is 40,5 x 24,2 mm, die 12V2 
c-seël is 24,2 x 40,5 mm. Hulle is gedruk in veile van hon
derd seëls elk, die 2W c-seëls vertikaal, die 12Vi c-seëls ho-
risontaal. 

Die seëls is uitgegee op papier met die R.S.A.-watermerk. 
Dit is die eerste seëls van die Republiek wat op hierdie 
nuwe watermerkpapier verskyn het. Albei uitgawes is ge
druk in twee panele, A en B. 

Rubtiekredacieur; H. L. J. Weldema, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 

„WAT IS DE LANGSTE DAG VAN HET JAAR" luidt 
een vraag in de Schweizer Briefmarken Zeitung. Met de 
fabrikanten van de kalenders zal men ongetwijfeld antwoor
den: natuurlijk 21 juni. Mis, zo zegt H. Wettstein bij de be
antwoording van deze vraag: het is de eerste dag van uit
gifte, want die duurt enige weken. In Zwitserland worden 
de officiële eerstedagenveloppen door PTT wekenlang af
gestempeld met het eerstedagstempel met de datum van de 
uitgiftedag erin. De schrijver stelt voor de datum er een
voudig af te laten, dan is het tenminste geen bedrog meer. 
Ook „Bern" kan eraf, dan kimnen de brieven overal in 
het land gestempeld worden. Uiteindelijk is een echtgelopen 
brief, afgestempeld op de uitgiftedag met een normaal 
stempel, veel zeldzamer dan het massa-artikel, dat aan de 
lopende band geproduceerd wordt. (Voor vele deelnemers 
aan de eerstedagrage om eens over na te denken. W.) 

OVER EERSTEDAGENVELOPPEN schrijft ook Joachim 
H. Krebs in Der Sammler Dienst. Na te hebben geconsta
teerd dat er in Duitsland enkele dozijnen verschillende 
eerstedagenveloppen zijn van iedere nieuwe emissie slaakt 
hij de verzuchting: Hadden we maar officiële eerstedag
enveloppen. Hij krijgt dan het massawerk waarover zijn 
Zwitserse collega schrijft. 
(Noot van de rubrieksredacteur: Vergeten we eigenlijk niet 
waar om het gaat? Niet om een mooi bedrukte envelop, 
niet om een kunstig uitgevoerd stempel, maar alleen om 
de datum in het stempel, om te bewijzen dat de zegels op 
de erste dag van uitgifte gebruikt zijn. De rest is bijzaak.) 

Ook wijst Krebs erop, dat men zijn eerstedagenveloppen 
nauwelijks verkopen kan, al geven de F.D.C.-catalogi hoge 
noteringen. Is er een kentering op komst? 

Overigens zonder commentaar staat in hetzelfde blad in 
de rubriek „Wissen Sie schon, d a s s . . . . " te lezen, dat de 
Zwitserse PTT voor de Europa-zegel 1963 van 50 Rappen 
officiële eerstedagenveloppen uitgeeft voor 30 Rappen per 
stuk. Met zegel en eerstedagstempel kost deze briefomslag 
1 Frank (dus 20 Rappen voor een stempelafdruk). Het-
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zelfde stempel wordt dan ook nog gebruikt voor de op de
zelfde dag uitkomende Expo-zegels. 

„Von Turboprops und Jets", het reeds eerder in deze 
rubriek genoemde artikel van H. E. Vesper in Die Sammler 
Lupe, wordt in de nummers 16 en 17 van dit blad voort
gezet. Hierin passeren beurtelings alle vliegtuigtypen, afge
beeld op zegels, stempels en/of enveloppen, de revue. Men 
zou zich kunnen indenken dat dit de beschrijving van een 
beeldfilatelistisch opgezette luchtpostverzameling is. 

Ook over beeldfilatelie gaat het artikel „40 Jahre Schach
stempel in Deutschland" van Karl Rist. Vele schaakfila-
telisten zullen zich ongetwijfeld afvragen voor welke ge
legenheid veertig jaar geleden een speciaal schaakstem-
pel werd gebruikt. Nu, het was geen schaakwedstrijd of 
iets dergelijks, want het gaat in dit geval alleen om de 
slagzin in het plaatsnaamstempel van Borstendorf bij 
Chemnitz, waarin reclame gemaakt wordt voor de in dit 
plaatsje gevestigde industrie: het maken van schaakborden 
en -figuren. In 1936 kwam het eerste speciale stempel ter 
gelegenheid van de Schaakolympiade van dat jaar. 

Van een ander Duits blad, Internationale Filatelie, moe
ten wij helaas mededelen, dat dit voor de' laatste maal is, 
dat het in deze rubriek vermeld zal worden. Het dubbel
nummer van augustus/september zal het laatste nummer 
zijn van dit typografisch zo goed verzorgde tijdschrift. 
Commerciële overwegingen (gebrek aan advertenties) heb
ben tot deze opheffing geleid. Door middel van perforaties 
werd het blad als losbladig tijdschrift uitgegeven en was 
het mogelijk de inhoud volgens onderwerp op te bergen, 
wat de documentatie veel gemakkelijker maakt. 

Het laatste nummer opent met een zeer waarderend ar
tikel over de Nederlandse kinderpostzegels van Alfred 
Kreuzer. Als gewoonlijk treffen We weer veel beeldfilate-
listische artikelen aan, onder andere Rode Kruis, astronau
ten en spoorwegmotieven op Zwitserse zegels. In „Von 
Blair bis Stephan - von Paris bis Bern" belicht Fritz E. 
Baecker de totstandkoming van de Wereldpostvereniging. 
Montgomery Blair, de bekende Postmaster General van 
de Verenigde Staten uit het midden van de vorige eeuw, 
nam in 1862 het initiatief voor een internationale conferen
tie van postdirecties, die in 1863 in Parijs werd gehouden. 

Ingezonden 
„POSTFRIS ZONDER PLAKKER" 

Er is een tijdlang nogal fel gediscussieerd over het ver
zamelen van ongebruikte postzegels zonder plakker. Ik zal 
hierover geen mening geven. Men zal echter moeten aan
vaarden dat er nu eenmaal een categorie verzamelaars is 
die een plakkerloze zegel als het summum van kwaliteit 
beschouwt. De klemstrokenhandel profiteert ervan. Wat in 
deze kwestie echter dikwijls mijn ergernis opwekt is de 
moedwillig veroorzaakte spraakverwarring. 

„Postfris" betekent per definitie dat de betrokken zegel 
in alle opzichten in de toestand verkeert zoals hij door de 
posterijen is afgeleverd. Een zegel waaraan te zien is dat 
hij in filatelistische handen is geweest (dus waaraan men 
door de aanwezigheid van een plakker, of de restanten daar
van, kan zien dat hij in een album of een plakboekje heeft 
gezeten) kan nooit postfris zijn, maar ten hoogste gewoon 
ongebruikt. 

De aanduiding „postfris zonder plakker" is een pleonas
me (bij eenplaatsing van gelijkbeduidende woorden. Red.), 
„postfris met eerste plakker" is een onmogelijkheid. Als 
op een rondzendboekje staat dat het postfrisse zegels be
vat is dat rondweg nonsens, tenzij met klemstroken is ge
werkt. Dit alles kan echter nog niet tot misverstanden lei
den, doch zal ten hoogste de verkeerde interpretatie (uit
leg. Red.) van het woord „postfris" in de hand werken. 

Ik geloof niet, dat we hier bang behoeven te zijn voor het 
spraakgebruik. Dat is inzake dit woord nog niet zo geves
tigd. Het is me meermalen opgevallen, dat er vele verza
melaars zijn, die het woord „postfris" als een typisch ten
dentieus modewoord uit handelaarskringen opvatten. Het 
„kwaad" is in het huidige stadium nog best te keren. 

De conferentie mislukte, omdat de meeste van de zeventien 
deelnemende landen niet van verkregen rechten wilden af
zien. In 1868 kwam Von Stephan met nieuwe voorstellen, 
die geleid hebben tot de conferentie van Bern in 1874. Dank 
zij de goede voorbereiding door Von Stephan kon op 9 ok
tober van dat jaar dadelijk besloten worden tot oprich
ting van een Algemene Postvereniging. De naam werd in 
1878 gewijzigd in Wereldpostvereniging. Deze Wereldpost
vereniging of U.P.U., de afkorting van de Franse naam 
Union Postale Universelle, heeft steeds een politiek volko
men neutraal standpunt ingenomen en heeft twee wereld
oorlogen overleefd. Vrijwel alle landen en landjes zijn er 
bij aangesloten. In 1909 werd in Bern een gedenkteken op
gericht, bekostigd door alle toen deelnemende landen om 
het grootse initiatief van Von Stephan voor altijd in con
crete vorm vast te leggen. 

The Stamp Lover van augustus-september bevat „The 
War Tax Stamps of Spain" door Jaime Valle, en een artikel 
over de Andersen-zegels van Denemarken, die in 1935 uit
gegeven zijn in postzegelboekjes. Eric Glasgow vertelt 
over de zegels van de Gilbert & Ellice eilanden. De eilan
dengroep onder deze naam heeft 35.000 inwoners, van wie 
slechts enkele honderden Europeanen zijn. Zegels op echt-
gelopen brieven zullen dan ook wel vrij zeldzaam zijn. 

In Sanders Philatelie Journal zien we dat de Kanaal
eilanden Herrn en Jethou ook dit jaar de verzamelaars geluk
kig zullen maken met Europa-zegels. Hoewel het geen echte 
postzegels zijn, is het toch niet helemaal zwendel, omdat de 
zegels (achterop de brieven) gebruikt worden ter voldoening 
van de kosten van het vervoer van de eilanden naar het dicht-
bijliggende Britse postkantoor. Maar met „Europa" hebben 
de zegels niets te maken. Dit woord dient alleen om dom
me verzamelaars geld uit de zak te kloppen. 

Het Italiaanse blad II Collezionista van september bevat 
een lijst met afbeeldingen van alle postzegels met auto
motieven. Het zijn in totaal een driehonderd zegels. Neder
land komt (nog) niet in de lijst voor; wel zien we opgeno
men de twee Veilig Verkeer-zegels van Nederlands Nieuw-
Guinea uit 1962. 

Overigens hebben we een sterke steun aan „Van Dale", 
die immers definieert: 

„postfris, bn., in de filatelie benaming voor ongebruikte 
zegels met de volle gomlaag en zonder sporen van op
plakking"; 

en aan Arnau's boekje „Filatelie in klein bestek", dat 
schrijft: 

„Postfris is een zegel, die zich in dezelfde toestand be
vindt als waarin hij aan het loket werd afgegeven"^ 
Als echter een handelaar in een advertentie in het 

Maandblad „postfrisse" zegels aanbiedt, maar dan achter
af „ongebruikte zegels" (met plakkers) blijkt te bedoelen, 
is dat ergerlijk. 

Het zou misschien niet gek zijn als bij voorbeeld het be
stuur van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigin
gen eens ondubbelzinnig bekend maakte hoe het begrip 
„postfris" gedefinieerd moet worden, en de adverteerders 
er op wees dat misbruik van dit woord in het vervolg als 
een onsmakelijke verkoop truc, als misleiding van de koper 
beschouwd zal worden. 
Arnhem, Drs. W. BRUYNESTEYN. 

BRIEFGEHEIM 
Naar aanleiding van het artikel Briefgeheim in het 

Maandblad van augustus 1963, bericht ik u dat ik een eer-
stedagenvelop van de Kastelenserie 1951 bezit met een strook 
waarop de tekst: 

„Geopend door de Officier van Justitie, daartoe gemach
tigd door de Rechter-Commissaris, in tegenwoordig
heid van een douane- en postambtenaar, krachtens de 
wettelijke bepalingen betreffende de deviezen". 
„Ouvert par Ie Procureur de la Reine, autorisé par Ie 
Juge d'Instruction, en presence d'un agent de douane 
et d'un agent de pwste, en vertu des dispositions le
gales concernant les devises". 

Hieroverheen het stempel: Officier van Justitie te 's-Gra-
venhage. 
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Verder is op de envelop een gestencild strookje geplakt 
met de tekst: 

„Terug afzender. Bevat zegels, waarvan de uitvoer zon
der vergunning van de Ned. Bank is verboden". 

De envelop was geadresseerd aan een Britse relatie van 
de afzender. 

Het bovenstaande bevestigt mijns inziens volkomen het
geen mr. De Vries stelt, namelijk dat het openen van 
,,verdachte brieven" met wettelijke waarborgen was om
geven. 

Er is evenwel een ander geval van „schending van het 
briefgeheim". Indien een brief onbestelbaar blijkt te zijn 
en er geen afzender op vermeld is, wordt (werd althans 

■ voorheen) de brief ten slotte door PTT geopend om te 
trachten uit de inhoud het adres van de afzender te weten 
te komen, teneinde terugzending mogelijk te maken. De 
brief wordt dan blijkbaar kritisch gelezen om ergens een 
aanknopingspunt te vinden. Ik weet niet of dit nog gebeurt 
(enige tientallen jaren geleden kregen mijn ouders een brief 
op een dergelijke manier terug), maar ik vind het nogal 
„griezelig", want wie opent en leest de brieven? 
Arnhem, H. G. VAN DEN BERG. 

SERVICE VAN PTT 
Er wordt tegenwoordig veel geklaagd over gebrek aan 

service bij PTT; soms terecht, in de meeste gevallen ten 
onrechte. Wat mij onlangs overkomen is, bewijst echter, dat 
onze PTT het begrip service beslist niet vergeten is, doch 
integendeel in ere houdt. 

Op de dag van uitgifte van de Rode Kruiszegels gaf ik 
aan het postkantoor een eerstedagenvelop af, bestemd 
voor Duitsland. Aangezien ik de indruk had, dat er een 
nieuweling aan het loket stond, wees ik hem er op, dat de 
envelop van een eerstedagstempel diende te worden voor
zien, waarop ik de verzekering ontving, dat dit gebeuren 
zou. Ongeveer een week later werd mijn vrouw opgebeld 
door de Filatelistische Dienst van PTT in 'sGravenhage. 
Toen mijn vrouw meedeelde, dat ik op kantoor te bereiken 
was, toonde de ambtenaar zich bereid mij daar op te bel
len. Dit geschiedde en ik vernam, dat de bewuste eerste
dagbrief, blijkbaar bij vergissing, van een gewoon dagstem
pel van het postkantoor voorzien was. De ambtenaar ver
onderstelde, dat dit niet mijn bedoeling was geweest en 
verklaarde dat hij mijn brief van een nieuwe omslag wilde 
voorzien, overeenkomstig mijn wensen met het speciale 
eerstedagstempel. Hij had slechts mijn toestemming nodig 
voor het openen van de brief, welke toestemming ik natuur
lijk gaarne gaf. Hij gaf mij de verzekering, dat alles prima 
in orde zou komen. 

Ik was door deze geste van PTT aangenaam verrast en 
meende er goed aan te doen hieraan grotere bekendheid 
te geven. Alle lof voor PTT! 
Leiderdorp, J. v. d. MARK 

DE POSTZEGELLAWINE 
Er is in het Maandblad reeds enkele malen gewezen op 

de enorme hoeveelheid postzegels, welke tegenwoordig in 
bijna alle landen geproduceerd wordt. Het lijkt duidelijk 
dat deze zegels niet in de eerste plaats dienen voor het fran
keren van brieven, want wie geen verzamelaar is koopt die 
zegels niet, weet vermoedelijk niet eens, dat ze bestaan 
en frankeert zijn brieven met de zegels uit de normale lo
pende series. Het moet dus de bedoeling zijn, deze zegels 
— met en zonder toeslag — speciaal aan het grote aantal 
filatelisten in de wereld te verkopen om met de hierdoor 
verkregen deviezen de staatskas te vullen en dus de ver
zamelaars geld te ontfutselen. Deze zegels worden hoofd
zakelijk in de oostelijke landen geproduceerd, waar een 
lawine van miljoenen zegels inclusief stempel onophoudelijk 
uit de persen stroomt. Maar ook Afrika en ZuidAmerika 
maken zich schuldig aan deze praktijken. 

Hier rijst de vraag, of deze drukwerkjes wel nog als 
„postzegels" te beschouwen zijn, of eenvoudig als reclame
drukwerk. Het komt ondergetekende wel voor, dat dit laat
ste het geval is, en dan zijn deze zegels ook van nul en geen 
waarde, ook al moet er geld voor betaald worden, en het 
verzamelen ervan staat gelijk aan het sparen van lucifers
doosjes, sigarenbandjes, sluitzegels, suikerzakjes enzovoort. 
De mogelijkheid lijkt mij ook niet uitgesloten, dat de bin
nengekomen deviezen voor de aankoop van wapens zullen 
worden gebruikt. 

Hjoe zou deze lawine nu gestuit kunnen worden? Dit ligt 
natuurlijk in de eerste plaats aan de verzamelaars zelf. 

Mochten deze tot het inzicht komen, dat de waardeloze 
rommel die op de markt wordt gegooid, het verzamelen 
niet waard is en men dus weigert, deze nog in zijn album 
op te nemen, dan moet de stroom van dit soort postzegels 
wel verminderen, en men zou in de plaats daarvan werkelijk 
goede stukken kunnen aanschaffen. 

Intussen valt het te betreuren, dat ook Europese landen 
— Nederland helaas niet meer uitgezonderd — aan deze 
race meedoen. Hoe kleiner het land — bij voorbeeld San 
Marino — hoe meer en hoe mooier opgemaakte „postze
gels" om zo veel mogelijk geld in het laatje te krijgen. 
De vreugde aan het verzamelen wordt hierdoor echter sterk 
beïnvloed, aangezien geen land meer compleet te krijgen 
is. En mocht dit wel eens gelukt zijn, dan zal er toch mor
gen een nieuwe serie verschijnen, zodat het jagen om bij te 
blijven kan doorgaan. Het zou het aanzien van de filatelie 
alleen maar ten goede komen wanneer men deze gekleurde 
papiertjes, wier geldelijke waarde toch slechts imaginair 
is, in de toekomst zal weigeren. 
Delft. K. JEIDELS. 

EERSTEDAGENVELOPPEN: OPLAGE EN WAARDE 
In het aprilnummer 1958 van het Maandblad kon men 

het artikel lezen: „Waaraan ontleent de postzegel eigen
lijk zijn waarde?" Mocht te zijner tijd een dergelijk artikel 
verschijnen over de eerstedagenveloppen dan meen ik stel
lig, dat de vele verzamelaars hierin een verklaring zullen 
zoeken voor de verhouding tussen de oplagen en de catalo
guswaarden. Vele oplagecijfers zijn namelijk onderling niet 
in overeenstemming te brengen met hun waarden. Men zou 
zeggen, dat de waarde bij een grotere oplage evenredig 
lagpr moet zijn, maar dit gaat voor de volgende eerste
dagenveloppen beslist niet op: 

Nummer: 

40 
48 
20 
47 
51 
32 
17 
10 
13 
12 
27 
22 
38 

Oplage : 

97.500 
180.000 

28.000 
88.000 

108.000 
61.000 
25.000 
20.300 
20.500 
40.000 
45.000 
36.000 
68.000 

Catalogus 
waarde: 

ƒ 1,50 
f 1,50 
ƒ 3 , -
ƒ 3 , -
ƒ 3,50 
ƒ 4 , -
ƒ 5 , -
ƒ 6 , -
ƒ 1 5 , -
ƒ 1,50 
/ 1 5 , -
ƒ 2,50 
ƒ 6 , -

Misschien zijn er verzamelaars, die hier een verklaring 
voor hebben. Mogelijk is dit een onderwerp dat zich leent 
voor een nadere beschouwing. 
Putten (Gelderland). A. J. SOETERS. 

Philatelica 6 0 0 0 leden 
De Internationale Vereniging „Philatelica" heeft op 2 

september haar zesduizendste lid ingeschreven, de heer 
A. Ram van de afdeling Amersfoort. Het nieuws, dat de 
algemeen voorzitter P. L. Backer en de Beheerder Leden-
register N. F. Hedeman zelf naar Amersfoort brachten werd 
daar als een grote verrassing ontvangen, omdat de heer 
Hedeman er op 4 september voor een lezing werd ver
wacht. We lezen in Philatelica Post van september 1963 dat 
de feestvreugde zo groot was dat van de lezing niets is 
gekomen. 

Verbetering: In het staatje onderaan de rechterkolom op 
bladzijde 363 van het septembernummer staat boven de 
laatste kolom rechts abusievelijk Kleine gaten K 13%. Er 
behoort te staan: Grote gaten K 13%. 
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MAAND 

Redacteur J. Th. A. Friesen, 

Händelsfraat 73 II  Hengelo 

Telefoon (05400) 1 73 77 

EUROPA 

ALBANIË 
299''63. Serie vlinders. 

I , 2, 4, 5, 8 en lo 1. Verschillende vlinders In natuur
lijke kleuren. 

CYPRUS 
9*9"*63 Eeuwfeest Rode Kruis. 

10 m. Verpleegster en kind. 
loo m. Kinderziekenhuisvanhet Rode KruisinKyrenia. 

DENEMARKEN 
ioio '63. Nieuwe gebruikszegel. 

95 ö. Portret van koning Frederik IX. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
2510 '63. Vervolg serie , ,Oud Berlijn' *. 

60 pf. Poort van Halle omstreeks 1880. 

DUITSLAND (OOST) 
io9'63. Beschermde dieren. 

10 pf. groen, bruin, zwart en grijs. Lucarius cervus. 
20 pf. rood,geel,zwartengrijs.Salamandrasalamandra. 
30 pf. donkerrood, geel, groengrijs en zwart. Emys 

orbicularis. 
50 pf. donkerblauw, rood, groen en geel. Bufo viridis. 
70 pf. donkerbruin, bruin, geel. Erinaceus europaeus. 

249'63. Vermoorde antifascistische sportlieden. 
5 plus 5 pf. lichtgeel en zwartbruin. Hermann Tops, 

met aanhangend vignet turner met jongen 
bij bokspringen. 

10 plus 5 pf. lichtgroen, zwartbruin. Käthe TuchoUa 
en vignet hockeyspeelsters. 

15 plus 5 pf. lichtviolet en zwartbruin. Rudolf Seif
fert en vignet zwemmers bij start. 

20 plu» 10 pf. lichtrood en zwartbruin. Ernst Grube 
en vignet demonstratie tegen oorlog en 
fascisme. 

40 plus 20 pf. lichtblauw en zwartbruin. Kurt Bieder
mann en vignet kano in stroomversnel
ling. 

LAATSTE NIEUWS 
IRAN 

3io'63. Ter gelegenheid van het Koninklijk 
bezoek uit Nederland twee postzegels 
met de beeltenis van Koningin 
Juliana. Waarden Ris 14 en Ris 6. 

DUITSLAND (WEST) 
239'63. Toeslagserie voor liefdadige doeleinden. 

10 plus 5 pf. geel, groen, rood en zwart. 
15 plus 5 pf. groen, geel, rood en zwart. 
20 plus 10 pf. rood, geel, groen en zwart. 
40 plus 20 pf. blauw, geel, rood en zwart. 

Alle zegels scènes uit het sprookje van de gebroeders 
Grimm: ,,De wolf en de zeven geitjes". 

FINLAND 
i  i i  ' 63 . Veertig jaar luchtverkeer in Finland. 

35 p. Convair Metropolitan CV 440 op vliegveld. 
40 p. SudAviation SE 210 Caravelle stijgend. 

»^»VWWW^li'Wff» 

i i n *63 . Nieuwe gebruikszegel. 
1,50 m. Houtvlotten op rivier. 

212 '63. Honderd vijf tigste geboortedag 
Aleksander Castrén. 
35 p. Portret van deze wetenschapsman. 

912'63. Nieuwe gebruikszegel. 
1,75 m. Brug bij Parainen. 

GRIEKENLAND 
169'63. Europazege Is. 

2Ï4 en 4V2 d. Gemeenschappelijk motief. 
i69'63. Honderd jaar Rode Kruis. 

I,— d. Gerestaureerde Apollotempel in Delphi. 
2,—■ d. Embleem eeuwfeest Rode Kruis. 

2,50 d. Portret koningin Olga van Griekenland, sticht
ster van het Griekse Rode Kruis. 

4,50 d. Portret van Henri Dunant. 
Alle zegels met rood kruis. 

HONGARIJE 
i37*63. Honderd jaar badplaats Siófok. 

20 f. Gepavoiseerd jacht op meer. 
40 f. Toeristenboot op het Balatonmeer ea vrouwe

hoofd. 
60 f. Zeilboot op het meer. 

60 f. Kinderkopjes met verschillende huidskleur. 
I,— F. Meisjeskopje en hart. 
1,40 F. Jongenskopjes met verschillende huidskleur. 
2,— F. Kind wordt medisch onderzocht. 
3,— F. Bloemen en handen. 

Opgave klederdrachtenserie in het septembernummer 
was niet volledig; deze moet luiden: 

188'63. Tentoonstelling van Hongaarse provin
ciale drachten en volkskunst in Boedapest. 

20 f. lilarood. Vrouw uit Karancssag. 
30 f. geelgroen. Man uit Kapuvar 
40 f. geelbrum. Vrouw uit Debrecen. 
60 f. blauw. Man met zweep uit Hortobagy. 
I,— F. roodbruin, Vrouw uit Csokoly. 
1,70 F. roodblauw. Man uit Dunantuls. 
2,— F. blauwgroen. Vrouw uit Bujak. 
2,50 F. bruinrood. Man uit Alfold. 
3,— F. blauw. Vrouw uit Mezokovesd. 

39'63. Honderdvijftigste geboortedag Joszef 
Eotvós. 
60 f. violet. Portret van deze negentiende eeuwse 

schrijver en wijsgeer (18131871). 
39'63. Muziekwedstrijd in Boedapest. 

40 f. okergroen. Portret componist Leo Weiner (1885
1960). 

39'63. Honderd jaar tuinbouwopleiding. 
40 f. groen. Portret Ferenc Entz, oprichter eerste 

tuinbouwschool. 
39'63. Honderd jaar Hongaars steno. 

40 f. blauw. Portret Ivan Markovits, uitvinder van dit 
systeem. 

ITALIË 
169'63. Europazegels. 

30 I. rood en bruin, 70 1. roodbruin en groen. Gemeen
schappelijk motief. 
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^i9 '63. Middellandse Zeespelen. 
15 1. Golf van̂  Napels en Vesuvius. 
70 1. GrieksRomeinse vaas met speerwerper. 

NOORWEGEN 
249'63. Honderdvijftig jaar textielindustrie. 

25 o groengeel en olijfgroen; 35 Ö groen en blauwgroen. 
50 ö rood en violet. Weefsel en tekst. 

OOSTENRIJK 
2210*63. Honderd jaar Rode Kruis. 

3,— sch. Embleem eeuwfeest. 
26fi'63 Dag van de Postzegel 1963. 

RtPIJBUROïïERREiai 

277*63. Honderd jaar Rode Kruis. 
30 f. Kind met tandenborstel en handdoek. 
40 f. Kinderkopje met fles en lepel. 

3,— plus 0,70 sch. Postkantoor Wenen en tramremise. 
2611  '63. Kerstzegel. 

2,— sch. Stal van Bethlehem. 

POLEN 
2'68'63. Ruimtevlucht man en vrouw. 

40 g. Ruimtevaartuig en portret Bykowski. 
60 g. Ruimtevaartuig en portret W. W. Teresjkova. 
6,50 zl. Twee raketten in baan om de aarde. 

i io '63. Twintig jaar Pools leger. 
20 g. Raket. 
40 g. Destroyer. 
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1.00 

60 g. Jachtvliegtuig. 
1,15 zl. Zendmast en antenne. 
1,35 zl. Tank. 
1,55 zl. Raket op tank. 
2,50 zl. A mfib ie vaartuig. 
3,— zl. Twee zwaarden en silhouetten van middel

eeuwse en moderne soldaat. 

PORTUGAL 
i69*63. Europazegels. 

ï,—, 1,50 en 3,50 e. Vliegende duif en embleem C E . 
P.T. 

SPANJE 
i28*63. Vervolg wapenserie. 

5,— p. Wapen van Granada. 
Begin september. Honderd jaar Rode Kruis. 

I,— p. Afbeelding niet ontvangen. 
99'63. Vervolg wapenserie. 

5,— p. Wapen van Guadalajara. 
16 9  '63. Europa zegels. 

I en 5 p. Afbeelding van beeld van de Madonna Santa 
Maria de Europa. 

249'63. Gedenkserie ,,Ordens de Ia Merced". 
25 c. Wapen van de orde. 
80 c. Portret Koning Jaime I de veroveraar. 
I,— p. Schutspatrones van de stad Barcelona: Madonna 

de la Merced. 
1,50 p. St. Pedro Nolasco. 
3,— p. St. Raimundo de Penafort. 

i2io'63. Serie ontdekkers van Amerika. 
25, 70 en 80 c , I,—, 2,—, 2,50, 3,— en 5,— p. Por
tretten van Vasco Nunez de Balboa, José de Galvez, 
Diego Garcia de Paredes en Fray Junipero Serra. 

2110'63. Vervolg wapenserie. 
5,— p. Wapen van Guipuzcoa. 

i8 i i  '^3 . Vervolg wapenserie. 
5,— p. Wapen van de provincie Huelva. 

■ ' y 1 

PWWi 

i 
T'wy P'P» mmmwv>m'vwmw^ 

IMMHMMUMhM 

TSJECHOSLOWAKIJE 
29'63. Tsjechische volkskunst; UNESCO. 

60 h. rood, blauw, roze en grijs. Geverfd houten speel
goed. 

80 h. blauw, rood, rose en bruin. Slowaakse wand
schildering. 

I,— k. geel, roze, rood en groen. Houtschildering uit 
Bohemen. 

1,20 k. blauw, rood, geel en bruin. Glasschildering; 
Slowaakse volksheld Janoi&ik. 

1,60 k. geel, groen, donkerviolet en blauwgrijs. Ge
schilderd hert. 

,— k. rood, blauw, geel en zwart. Glasschildering uit 
Bohemen. 

TURKIJE 
278*63. Eeuwfeest Landbouwbank. 

30 k. Landbouwers bewerken het land met tractor en 
ploeg. 

50 k. Hoofdgebouw Landbouwbank in Ankara. 
60 k. Portret van Mithat Pasa, stichter van de bank 

{18221883). 

fte^.^^Ä^'f 

50 

79'63. Internationale postzegelten toonstelling 
,,Istanbul *63". 
10 k. Tentoonstellingshal in Istanbul en reproduktie 

zegel Yvert 4. 
50 k. Moskee Sultan Ahmet en zegel Yvert i . 
60 k. Silhouet van Istanbul en zegel Yvert 648. 

IOC k. Fort Rumelihisari en zegel Yvert 747
130 k. Citadel van Ankara en zegel Yvert luchtpost 2. 

i39'63. Blok ter ere van de F.I.P.dag. 
Vier ongetande zegels van 10, 50, 60 en 130 k. Afbeel

dingen van de eerste vier zegels, Yvert 2, 3, 4 en 5. 
169'63. Europazegels. 

50 en 130 k. Gemeenschappelijk embleem. 

ZWEDEN 
25io'63. Historische gebouwen. 

20 Ö oranjerood (drie verschillende tandingen) en 50 ö 
groen. Landhuis Hammarby van de botanist Carl 
von Linné. 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
i4g*63. UNESCObescherm ing Nubïsche schatten. 

4,— p . Koningin Nefertari biedt papyrusbloemen aan 
(fragment uit tempel van Nefertari in Abu 
Simbel). 

BRAZILIË 
i98*63. Honderd jaar Rode Kruis. 

8,— er. Embleem eeuwfeest. 
248'63. Honderdste sterfdag Joao Caetano. 

8,— er. Portret van deze toneelspeler. 

CANADA 
259'63. Tweehonderd jaar postdienst. 

5 c, groen en bruin. Kaart met posttraject en postruiter. 

CHILI 
Serie eerste nationale regering. 

I e. Portret van militair B. O. Higgins. 

CHINA 
109'63. Wereldkampioenschappen tafeltennis. 

8 f. Tafeltennisspeler. 
8 f. Bat en bekers door Chinezen gewonnen. 

COLUMBIA 
Zuidamerikaanse atletiekkampïoenschappen. 

20 en 80 c. Hordenloper en vlaggen deelnemende landen. 

CUBA 
277'63. Herdenking Cubaanse revolutie. 

1 c. Handen trekken ketting stuk. 
2 c. Aanval op presidentieel paleis in 1953. 
3 c. Opstandelingen. 
7 c. Staking van 9 april 1958. 
9 c. Overwinning van de revolutie, vlaggen en geweren. 

10 c. Landbouwhervorming. 
13 c. Overwinning op de invallers. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
77'63. Patriotten van de republiek. 

2, 7, 9 en 15 c. Portretten van Duarte, Sanchez en Mella. 
168'63. Eeuwfeest onafhankelijkheid. 

2; 4, 5 en 9 c. Portretten van de generaals Luperon, 
Polenco en Salcedo. Ook blokje met deze zegels onge
tand. 

ETHIOPIË 
i29'63. Tweede vogelserie. 

10, 15, 20, 50 en 80 c. Afbeeldingen niet ontvangen. 

FILIPPIJNEN 
268*63. Eerste verjaardag AziatischOceanische 

postunie. 
6, en 20 c. Geen afbeelding ontvangen. 

159 '63 ■ Toeristenserie: volksdansen. 
5, 6, 10 en 20 c. aan elkaar hangend. Verdere gegevens 
niet ontvangen. 

239'63 Nieuwe gebruikszegels. 
I en 5 c. Portretten van presidenten. 

69'63. Bezoek president van Mexico aan Filip
pijnen. 
6 en 30 c. De presidenten Adolfo Lopez Mateos en 
Diosdado Macapagal drukken handen tegen achter
grond van galjoenen uit zestiende eeuw. 

289'63. Sociaal economisch program van de 
president. 
5, 6 en 20 c. Portret president Macapagal, wiel, familie 
en symbolen van verschillende industrieën. 

GUATEMALA 
25 7 '63. Ant ihongerserie. 

5 en 10 c. Vrouw oogst tarwe. 

HEBRIDEN 
29'63. Antihongerzegels. 

0,60 f. (Franse uitgave) drie korenaren en wereldbol. 
0,60 f. (Engelse uitgave) portret koningin Elizabeth 

en drie korenaren. 
29'63. Honderd jaar Rode Kruis. 

0,15 en 0,45 f. (Britse uitgave). Rood kruis en data. 
0,15 en 0,45 f. (Franse uitgave). Embleem eeuwfeest. 

INDIA 
Zegel ter ere van wijlen dr. 49'63

Naoroj i. 
15 np. Portret van dr. Naoroji. 

JAPAN 
257'63 Nieuwe gebruikszegel. 

100 y. Vliegende vogels (Grus japonensis). 
108'63. Tweede zegel vogelserie. 

10 y. Raucho (Lagopus mutus). 
208'63. Nationale park binnenzee. 

B^mm 

Dadabboy 

5 y. Gezicht op binnenzee vanuit Washu. 
10 y. Kolk bij Naruto. 

19'63. Nationale park Daisetsuzan. 
5 y. Gezicht op meer van Shikaribersu en besneeuwde 

bergen. 
10 y. Bergtop Kurodake van Sounkyo dal uit. 

99'63. Bijeenkomst internationale wetenschappe
lijke radiounie. 
10 y. Radarantenne voor ruimteonderzoek. 

KOREA (ZUID) 
107'63. Toeslagzegel voor slachtoffers over

stromingen. 
4 plus I w. Boer plukt rijst. 

15 8 '63. Vijftien jaar republiek Korea. 
4 w. Gretal , ,15" in rood, wit en blauw en bloemen. 

268'63. Vijftien jaar legerverpleegsters. 
4 w. Verpleegster en embleem. 

i9'63. Eerste vijfjarenplan. 

I«V«*«W»WUIW 

4 w. Mijnwerker met boor en trein. 
4 w. Cementfabriejc en zak cement. 

io9'63. Nieuwe gebruikszegels. 
20 w. Inlandse boom: Abelliophylum distichum. 
50 w. Paar herten in bos. 

100 w. Grootste oude klok van Korea. 

LIBERIE 
268'63. Honderd jaar Rode Kruis. 

5, 10, 25 en 50 c. Geen afbeeldingen ontvangen. 

MALEISIË 
Stichting van de staat. 

10, 12 en 50 s. Kaart van de nieuwe staat en opgaande 
zon met stralen over dit gebied. 

PAKISTAN 
i69'63. Archeologische serie. 

7 p. Boedhistische tempel in Paharpur. 
13 p. Restanten van bron in Mohenjodaro. 
40 p. Miniatuur en grote tempel in Taxila. 
50 p. Tempels in Kotila Mura, Mainamati. 

PARAGUAY 
i28'63. Eeuwfeest geboorte generaal de Ejercito 

Don Alfredo Stroessner. 
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o,5o, 0,75, 1,50, 3,—, 12,45, 18,15 en 36,— g. Portret 
van deze militair en spreuken. 

SIERRA LEONE 
Eeuwfeest Rode kruis. 

3 d. Embleem eeuwfeest. 
6 d. Rood kruis. 

; SIERRA HDKE 
ifcÉiÉitii><l*illl>M ~ 

I sh. 3 d. Embleem met lijnen. 

SOEDAN 
i-io-'63r Eeuwfeest Rode Kruis. 

15 en 55 m. Twee medailles en embleem, waarbij kruis 
vervangen is door halve maan. 

SOMALIA 
i5-9-'63. Derde verjaardag van de republiek. 

0,25, 1,00 en 1,80 so. Afbeeldingen niet ontvangen. 
28-9-'63. Zevende jaarbeurs van Somalia, 

0,25, 0,55 en 1,80 so. Geen afbeeldingen ontvangen. 

SYRIË 
ig-8-'63. Herdenking Abou El Ala Almary. 

50 p. Portret naar beeld van deze wijsgeer (973-1057). 
25-8-'63. Tiende internationale tentoonstelling in 

Damascus. 

37^2 en 50 p . Fatima-boog, embleem tentoonstelling 
en koperen kan. 

2-9-'63. Nieuwe gebruikszegel. 
25 p . Gebouw van de centrale bank van Syrië. 

URUGUAY 
i6-8-'63. Wereldreis zeilschip Alferez Campora. 

0,10 en 0,20 c. Drie ankers. 
0,90 en 1,40 c. Zeilschip en golven. 

VENEZUELA 
29-7-'63. Honderd jaar vlag en wapen. 

0,30 en 0,70 b . Vlag en wapen viin Venezuela. 

VIETNAM (NOORD-) 
II-8-'63. Verjaardag ruimtevluchtVostok III en IV. 

12 xu. Wereldbol en twee ruimtevaartuigen. 
20 xu. Portret ruimtevaarder Nikolajev. 
30 xu. Portret ruimtevaarder Popovitsj. 

i i-8- '63. Eerste vijfjarenplan. 
3 xu. Vietnamese fabriek van insecticiden. 

12 xu. Chemische fabriek in Vietnam. 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustra
ties danken wij, naast de verschillende postadministra-
ties de heren Carlos Lenze in Madrid en T. Wiegman in 
Enschede. 

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

Voor uw boekenplank 
LUFTHANSA-KATALOG van de firma Sieger te Lorch 

(Württemberg). Zevende druk. Honderd bladzgden. Prüs: 
DM 1.50. 

Een overzichtelijke, rijk geïllustreerde catalogus, waarin 
evenwel alleen de naoorlogse periode van de Lufthansa 
wordt behandeld, dus na 1 april 1955. Voor de verzame
laars van dit gebied een onontbeerlijk werkje, gezien de 
reële prijsnoteringen. Voor alle andere belangstellenden op 
luchtpostgebied een goede aanwinst voor hun bibliotheek, 
gezien de lage prijs. 
Amsterdam, R. TOCILA. 

MÜLLER-KATALOG SCHWEIZ-LIECHTENSTEIN, uitga
ve Marken-Müller A.G., Aeschenvorstadt 21 Basel. Pros 
voor het buitenland Zw.Fr. 4,50 franco. 33e editie, 248 blad
zijden. 

In de inleiding van deze catalogus stelt de uitgever vast 
dat de laatste jaren de zegels van Zwitserland en Liechten
stein een sterke stijging te zien hebben gegeven en de ca
talogusnotering zal deze stijging dus hebben te volgen. 
Niet alleen de prijzen zijn gewijzigd, ook de tekst is uit
gebreid. Opgenomen zijn de speciale „eerstedagstempels" 
en prijzen voor de met deze stempels voorziene „eerstedag-
brieven". 

Voor blokken van vier zegels zijn nu ook noteringen gege
ven, doch alleen voor zover deze notering afwijkt van de no
tering van viermaal de losse zegel. De systematiek is evenals 
bij Zumstein — iets anders dan wij gewend zijn. Na de fran-
keerzegels komen afzonderlijk de bijzondere toeslagzegels, 
de Bundesfeier/Pro Patria-zegels, de Pro Juventute-zegels 
en de luchtpostzegels, terwijl de bijbehorende blokken in 
elk van deze categorieën zijn opgenomen. Overzichtelijk 
is de catalogus daardoor zeker geworden en er staan vele 
gegevens in — bij voorbeeld vrijwel overal de oplagecij
fers — die het bezit hiervan voor een Zwitserland-verza
melaar zeer aantrekkelijk maken. 

FL. 

STANLEY GIBBONS CATALOGUE, PART I, BRITISH 
COMMONWEALTH, IRELAND AND SOUTH AFRICA 
1964, uitgave van Stanley Gibbons Ltd, Londen, prqs 25 sh. 
plus port. 

Evenals andere catalogi van Gibbons verscheen dit deel 
in offsetdruk, hetgeen vooral de afbeeldingen ten goede 
is gekomen. 

Hoe populair deze catalogus in de Engelssprekende lan
den is bewijst de ieder jaar grotere oplage en het feit dat 
de oplage in het voorjaar vrijwel steeds is uitverkocht. De 
uitvoering is degelijk, de prijzen zijn die van de uitgeven
de handelaar. De stijgende tendens van de zegelwaarden 
komt ook in dit werk tot uitdrukking; in het bijzonder bij 
de zegels van Brits Noord-Amerika en West-lndië. De 
„klassieke" stukken ondervinden nog steeds een goede 
vraag, doch voornamelijk voor zegels van prima kwali
teit worden de hoogste prijzen betaald. 

Nieuw bewerkt is het hoofdstuk over Griqualand, terwijl 
de perforaties van de emissie 1935 van Nieuw-Zeeland af
zonderlijk vermeld zijn. Als nieuw gebied 'is Brits Antarctica 
opgenomen terwijl Uganda en Tristan da Cunha als af
zonderlijke landen wederom zijn opgenomen. 

Voor verzamelaars van Britse en Britse overzeese gebie
den de catalogus bij uitstek. H. 

HANDBUCH DER ABGEKUERZTEN VORPHILATELIS-
TISCHEN STEMPEL door Hermann Deninger. Uitgave 
Verlag Georg Amm, Kirchenweg 56-58, Nürnberg 1963. 116 
pagina's tekst en 31 pagina's afbeeldingen, formaat 22 x 
30 cm. 

Wie zou menen, dat er nog nooit zoveel afkortingen wer
den gebruikt als thans het geval is voor de aanduiding 
van allerlei organisaties, wetenschappelijke benamingen, 
codes en dergelijke, zal bij kennisneming van dit boek mer
ken, dat er heus „niets nieuws onder de zon" is. Op oude 
brieven zonder postzegels (in Nederland veelal aangeduid 
als eofilatelistische stukken) komen zij bij honderdtallen 
voor en de prominente verzamelaar Hermann Deninger 
geeft thans een samenvatting van alle hem bekende en be
schreven poststempels met afkortingen uit het laatst van de 
zeventiende, de achttiende en het begin van de negentiende 
eeuw, alsmede van de betekenis, de herkomst en de ge-
bruiksperiode. 

Welk een gedegen studie hier is tot stand gekomen, blijkt 
wel uit de literatuurlijst van 178 boeken en tijdschriften 
over postzegels en poststempels, waaraan de betekenis 
van ruim 4200 beschreven stempels mede werd ontleend. 
Op 31 pagina's zijn voorts ongeveer 700 stempels (als lijn
cliché) afgebeeld, waarvan sommige met de gehele brief. 

Slechts van een vijftigtal kon de betekenis (nog) niet wor
den genoemd; gelet op het feit, dat deze stempels alle méér 
dan honderd jaar oud zijn, is dat slechts een onbetekenend 
percentage. Wij kunnen dit boek dan ook alle belangstellen
den in de postgeschiedenis van alle landen ten zeerste aan
bevelen. 

Eén opmerking mogen wij ons echter veroorloven: de 
schrijver had er goed aan gedaan, indien hij zijn manus
cript vóór het afdrukken even ter correctie aan enkele 
buitenlandse medeverzamelaars had aangeboden, want 
verscheidene Nederlandse namen en woorden zijn niet 
foutloos weergegeven en als wij in een Franse boektitel 
„orginine" in plaats van „origine" lezen, vrezen wij, dat 
ook bij de andere talen nog wel enkele foutjes zijn inge
slopen. Overigens zullen deze aan de bruikbaarheid van dit 
werk nauwelijks enige afbreuk doen. A. v. d. W. 

ZUMSTEIN EUROPA-KATALOG 1964. 47e editie. Uitgave 
Zumstein & Cie, eigenaar Hertsch en Co., Bern. Formaat 
215 X 135 mm, 1650 bladzijden, meer dan 22.000 afbeeldin
gen. Prgs ƒ 21,50 plus 80 cent porto. 

Catalogi komen ieder jaar uit, en dus ook de recensies. 
Wat verwacht de lezer van zo'n bespreking? 

In de eerste plaats diene voor de gemiddelde verzame
laar, dat deze Zumstein 1650 bladzijden tekst, meer dan 
22.000 afbeeldingen, meer dan 124.000 prijzen bevat. En dat 

(vervolg op pag. 414) 
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NEDERLANDSE BOND V A N FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

Aanvraag ruiladres 
BIJ het secretariaat van het Bondsbestuur is een aanvraag 

binnengekomen van een instantie in Indonesië die ruil-
adressen zoekt in Nederland. 

Belangstellenden kunnen zich, onder by sluiting van re
tourporto en met vermelding van de vereniging waar
van zi] lid zijn, wenden tot de Bondssecretaris, ir E J 
de Veer, Stooplaan 42 te Dordrecht Enige garantie voor 
de bonafiditeit van de aanvrager kan met worden gege
ven Over ruiladressen kan niet worden gecorrespondeerd 
Brieven zonder retourporto en zonder vermelding van de 
gevraagde vereniging worden ter zijde gelegd 

Bondssecretaris. 
Sprekers op verenigingsavonden 

BIJ herhaling komen vragen bij het secretariaat binnen 
om namen van sprekers te noemen, die bereid zijn om 
op verenigingsavonden lezingen te houden Geinteresseer-
ien geheven zich bij het Bondssecretariaat op te geven on
der vermelding van onderwerpen, voorwaarden, voorkeur 
voor bepaalde avonden of gebieden en wat de gegadigden 
verder van belang mogen achten. 

Tot nu toe gaven wij altijd het Nederlands Filatelistisch 
Centrum (N F C ) op. 

Bondssecretaris 

BONDSBIBLiOTHEEK 
VÜfde aanwinsteniyst 

(De getallen voor de boeken wijzen op het catalogus
hoofdstuk, zoals ze worden gebruikt in de catalogus van de 
Bondsbibliotheek) 

17 H Wittmann, Briefmarken als Geldanlage und Spe
kulationsobjekt. München, 1963. 

3 2 A Stubbe & J Lepmgle L'Année Anti-malarique 
Bruxelles, 1963 

3 2 Mario Gioscia La Pittura nella Filatelia (in vier ta
len) Rome, 1963 

3 2 Freut Euch, Briefmarken zum Weihnachtsgeheimnis 
1960 

3 6 Peter J Bohr Der Briefmarkenkomg (Philipp Arnold 
de Ferraris Lebensgeheimnis) 

8 4 Sandoz A G Schweizerische Rotkreuz und Gratismar
ken 1870/71 Basel 1963 

9 3 Dr W D Meisel Marken mit Geburtsurkunde (Eine 
Studie zur Wappen- und Dichter Ausgabe 1945/46 der 
Fr Bes Zone) München, 1962 

101 The Postage Stamps of Great Brittain, Part II W R 
D Wiggins The perforated Lme-engraved Issues 
London, 1962 

117 Robson Lowe The Encyclopaedia of British Empire 
Postage Stamps IV Australasia London, 1962 

119 K Bileski The Canada Basic Catalogue Winnipeg, 
1962 

119 K Bileski The Standard Canadian Plate Block Cata
logue 1962 

12 3 Sandberg Katalog over Norges Fnmaerker Oslo, 
1962 

16 4 Ernest A Kehr The Interpostals of Egypte 1864-92 
New York, 1962 

171 Irving J Green The Black Honduras New York, 
1962 

Bovenstaande werken kunnen op de normale wijze schrif
telijk aangevraagd worden bij de Gelderse Bibliotheek, 
Marienburgstraat 12, Arnhem. 

De Bondsbibliothecaris, 
H L J WEIDEMA. 

VERENIGINGSNIEUWS 

M E D E D E L I N G 

Voor 1963 zijn de volgende da t a vastgesteld 
waarop de kopij voor he t Verenigingsnieuws 
in het bezit d ien t te zijn van de adminis t ra teur 
wil opname in het eerstvolgende nummer ver
zekerd zijn. 

november 
december 

24 oktober 
21 november . 

Tot het Maandblad is met 39 leden toege 
t r edende Postzegelvereniging „ R O E R M O N D " 
secretaris de heer W Faazen , Hambeek 6, 
Roermond 

W I J heten haar van har te welkom m onze 
lezerskring 

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
ZEGELVERZAMELAARS Secr D H u i t i n g , Arn 
hemseweg 249, Apeldoorn Tel (06760) i 53 26 Leden 
adminis t ra t ie J G Th W i n d , Celebesstraat 33 , 
Vlaardingen Tel (01898) 34 26 

A dresimjzigtng Secretariaat 
W E S T F R I E S L A N D Mej J Groot , Gouw 24, 

Hoorn 
Afgevoerd (wegens wanbetal ing) 2495 H v Duijn, 

Heemstede , 632 H G F Jansen , Dron ten , 10 Mej E 
de Meij, Gen t , 400 G A Mom, Voorschoten 

Royement ingetrokken 2290 G A Wieffering, Apel 
d o o m , 1212 H C Blokzijl, Voorschoten 
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 

Ledenvergadering maandag 28 oktober a s 20 uu r , 
in de Graanbeurs 

Jeugdbij eenkomst zonder 3 november a s te 10,30 
uur in de Graanbeurs 

Rondzendmgen Aanvragen van blanco boekjes en 
inzenden van boekjes met zegels aan de admin is t ra teur 
J Molenaar, Johfin Wil lem Frisolaan 22, Breda 

Kandidaat leden W W v d Berk, Thorbeckeplein 
4 9 , I r A F Hoevenaars , Mgr Leijtenstraat 62 , G A 
de R a a d t , Ploegstraat 129, B L Aalbrecht , Beuk-
s t raa t 5 7 , H E G de Zwar t , Vondels t raat 37 , al len 
te Breda , H A Lyppens , Axelsestraat 2 , Terneuzen, 
A F van Ooijen, Vondelstraat 75, Den H a a g , G P 
P e t i t , v d Meijstraat 9, E indhoven , W H J van 
Kessel , Wil lem I l l - s t r a a t 33 , Schijndel. 

Nieuwe leden 738 J C v d Broeck ( N O R ) , 730 
J S H M Esser ( E U R ) , 740 G H Hagen ( N O R ) , 
733 M Har inck (EUR BE N O R ) , 734 C G Hense 
(EUR N O R ) , 741 Mej C A M v Ti lburg (EUR 
N O R ) , 736 H Veenhuizen ( N O R ) , 742 D Vermont 
(EUR N O R ) , al len Breda , 739 Mevr J A Goedhart 
V d Poel ( N O R ) , Oosterhout , 735 C W Tesink 
(EUR NOR) T i l b u r g , 737 H G v d Weerd (EUR 
B E N O R ) , Fijnaart 

Rectificatie door adm fout ten onrechte m september 
nummer onder geroyeerd opgenomen 296 G H J Lam 
mers , Breda 

Royement ingetrokken 90 A J H Broeders, 535 
J D de l o n g , 86 W M M N e i j t s , 2 6 o J C Staken 
b u r g , a l len Breda 
3 
V E R E N I G I N G VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
, ,HOLLANDIA** Secr A D Aeijelts, Polakkerweg 
82, Hol landsche Rading Tel {02957) 489 

Ledenvergadering vrijdag 25 oktober 1963 te 20 15 uur 
m hotel ,, K r a s n a p o l s k y ' ' , Warmoess t raa t , Amster 
d a m C De veiling wordt gehouden van 19 30 20 15 uur 

Kandidaatleden 188 J W P F lo thu is , Rob Koch 
plantsoen 26 I I , Amste rdam O , 179 J M W E Jans 
sen, Stadionple in 75 I , Amsterdam Z , 183 H Lefèl, 
i e Helmerss t raa t 56hs , Amsterdam W , 201 A P 
van Ooijen Vondelstraat 75, 's Gravenhage, 195 H 
Sarfa ty , Fmsens t r aa t 8hs , Amsterdam O , 214 G 
van S t a a l , Lange Dreef 43 Emmeloord , 192 E A 
S t r a a t s m a , Bestevaerstraat 271 I , Amsterdam W 

Overleden 500 Mej J C Breman , 40 C B Brouwer , 
381 R Vlasve ld , al len te Amsterdam 
4 

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

Ledenvergadering dinsdag 29 oktober , n m 8 uur in 
T i v o h 

Landenwedstrtjd vrije inzending max 5 bladen met 
prijzen • 

Jaarverslag Penningmeester en Directeur Rondzen 
d ingen . 

Verslag Verificatie commissie . 
Verkiezing van een lid dezer commissie 
Mededeling de leden hebben kennis kunnen nemen 

van de onlangs toegezonden veilinglijst Gegadigden 
kunnen zich hierop abonneren ad / i , — per j aa r , post 
rekening 36991 ten name van Penningmeester U Ph V 
5 

HAAGSCHE P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G 
Secr C Muys, Pioenweg 25, 's Gravenhage 
Ledenadminis t ra t ie G M van Ast , Pr ins Mauri ts-
laan 156, Den H a a g 

Vergadering donderdag 24 oktober a s in , , D I L I 
G E N T I A " , Lange Voorhout 5 , 's Gravenhage 
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 
L I G A " Secr D O Kirchner Rietzangerlaan 5 , 
's Gravenhage, tel 39 38 3 8 , Beheerder Centraal 
Ledenregister N F Hedeman Valkenboskade 86, 
s Gravenhage tel 39 08 57 

Algemene ledenvergadering De algemene ledenver 
gadenng (Najaarsvergadermg) zal worden gehouden op 
zaterdag 23 november 1963 te 10,30 uur te Utrecht in 
een der zalen van Hotel Café Res tauran t Smi t s , Vreden 
burg 

A genda 1 Open mg 2 Notulen voorjaarsvergadering 
1963 3 Ingekomen stukken en mededelingen 4 Be 
groting 1964 Algemeen Penningmeester 5 Begroting 
1964 Rondzendverkeer 6 Begroting Nieuwtjesdienst 
7 Voorstellen afdelingen 8 Rondzendverkeer 9 
Tentoonstel l ingen 10 Instructiebijeenkomsten 11 
Halfuurtje filatelie te verzorgen door de afdeling Woer 
den 12 Verkiezing leden kascommissies 13 Rond 
vraag 14 Kleine verlot ing 15 Wa t verder ter tafel 
komt 16 Plaa tsbepal ing volgende vergadering 17 
Slui t ing (circa 17 00 uur ) 

Afdelmgssecretariaten (rectificaties op gepubliceerde 
hjst) 

A M E R S F O O R T Secr C W van Schooneveld 
N O P O L D E R Secr Mevr E M Fokkinga 

Oldeboom Kampwal 10, Emmeloord 
N O O R D W I J K Secr F Moolenaar 
SOEST Secr J H Munt inga , Alber t Hahnweg 27, 

Soestdtjk 
Afdelmgssecretariaten en bijeenkomsten 
D E B I L T B I L T H O V E N (Bb) ie d insdag . Rest 

, ,De S c h o u w " , E m m a p l e i n , B i l thoven , 20 uur 
's G R A V E N H A G E (Gv) p laa t s van bijeenkomst 

per convocatie bekendgemaakt 
H A R D E R W I J K (Hk) wnd Secr J C Schouten, 

Deventerweg 38 , Harderwijk Bijeenkomsten in Groene 
Kruis gebouw, Fr is ia laan 31 

L A N G E D I J K (Lk) bijeenkomst 6 nov 
ZEIST (Zt) bijeenkomsten voor taan i^otel He rmi 

t age , ' t Rond 7, Zeist 
Z W O L L E (Ze) vergaderdata 25 okt , 8 en 29 nov , 

20 dec 
Onbekend adres ld 209g E Horn J r , Ouderkerk 

I J s se l , Ar 4045 H J Sieba, Nw Vennep 
Overleden ld 177 I r F E van Ruyven , Har l ingen , 

Gv 654 A A V d Linden Den H a a g , Ut 1037 J E 
T immer , U t r ech t , U t 1079 H Gerri tsen, U t rech t , 
Ab 1109 J H Visser, H I A m b a c h t , R m 1334 
H F Kohier , R o t t e r d a m , Gs 2336 H G Griep , 
Hansweer t , Gv 2954 G P W Pie rsma, Den Haag 

Bedanken Gv 104 Mevr S de Winter Luy t ing , 
Den H a a g , Gv 2745 I r J C N Ringel ing, Wassenaar , 
Gv 3144 Mevr F Schellekes de Groot , Den H a a g , 
St 4462 J A Sieburgh, Soes t , Gv 4961 P J B den 
Her tog , Den H a a g , Gv 5167 R A Aalder ing , Den 
H a a g , Bp 5486 D S m i t s , Badhoevedorp , Gv . 5559 
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C R a p p o l d t , Den H a a g 
Afvoeren Vn 1093 F ter Poor ten , Vhssmgen 
Schorsen Md J L 5 P Klok , Oostvoorne, Md 5513 

A M Langendam, Oostvoorne 
Bedanken intrekken Gs 5687 B C v Tienhoven 

(oud 408), Goes 
Kandtdaatleden (per i september 1963) 

Ar 5743 J P Beerendonk, Nieuw Vennep , Ar 5744 
P M Blokker , Nieuw Vennep , Ar 5745 G Busker
molen . Bovenkerk , Ar 5673 J P Bijvank, Aalsmeer , 
Ar 5746 P K l e s t , Amste lveen , Ar 5674 D Pool, 
Aalsmeer , Ar 5747 J H Vastenhout , Leimuiden , 
Ab 5606 A Bom, H I Ambach t , Ab 5707 K van 
Dil len , Alblasse rdam, Ab 5708 W de Koning , Papen 
drech t , Ab 5709 L Tournois^ Alblasserdam, At 
5697 P P Bos, Amersfoort , At 5698 N van D a m (per 
I  I 1963), Amersfoort , At 5700 J J u r g , Amersfoort , 
At 5684 A R a m ( z e s d u i z e n d s t e l id ) Amersfoort , 
At 5738 J M de Smalen , Amersfoort , At 5699 E 
Wilderdi jk, Amersfoort , A m 5718 A Cijs, Amster
d a m O , Am 5719 H W Ekke l , A m s t e r d a m , Am 
5720F Kle i s t ,Ams te rdam W , A m 5721 D t e n ' N a p e l , 
Amsterdam Z , Am 5722 Th G Pupl ichuizen, Am
sterdamO , Am 5723 J Thorn Leeson, A ' d a m 
Slo te rvaa r t , Bb 5688 W Apeldoorn, Bi l thoven ; Bb 
5689 G C van Brenk, Maartensdi jk, Bb 5690 B van 
den Brink , Bi l thoven , Bb 5691 Mevr C A v d 
BroekRober t i , De Bil t (U ) , Bb 5692 H Kimmel , 
Maartensdijk, Bb 5693 Mevr Dr G M Kooiman 
v Middendorp , Bi l thoven , Bb 5694 W H Pru i s , 
De Bil t (U ) , Bb 5695 A F Rolf m g , Bi l thoven , 
Bb J L 172 G F G Scheper {8 6 ' 49) , Bi l thoven , 
B b J L 173 T van der Sluis (211048), De Bil t 
Fe 5681 H C R Anese , Nieuwe Tonge , Gs 78 J C, 
Bakker , Goes, Gs 5680 A J G Elburg , Goes, Gs 
1146 Mevr S P Otte Minnaard , 's Heerarendskerke , 
Gv 5730 H Ydo , Den Haag 9 , Gv 5728 A Terps t ra , 
Den Haag 1 3 , Gv 5705 P Chr Milder, Den Haag 8, 
Gv 5679 Mevr G v Lunteren v d Wel , Den Haag 
4A, Gv 5727 Joh v Kuyk , Voorburg , Gv 5726 J J 
Kooij, Den H a a g  4 , Gv J L 184 K L v Deelen 
(18948), Den Haag 14, Gv 5725 G van Bruggen, 
Den Haag 14, H d 5739 J Mars, Ui thu izen , H d 5740 
G Walbrech t , Ui thu izen , l d 3894 B A Dumoré , 
Leeuwarden, l d 5675 Mevr H A Teseling (per 
17 ' 63) , Lisboa 3 , P o r t u g a l , ld 5682 J B van der 
Velde, Enschede , Kw 5716 N J Sibie , Katwijk a/d 
R i j n , L k 5737 N J van der F l u i t , Noord Scharwoude , 
Lk 5736 C Vlug, Oudkarspe l , Le 5724 J Brouwer, 
Hil legom, Ln 5696 P H Rijsbergen, Lejden, Ml 
5678 H W Oussoren, Meppel , No 5714 Ir J J Vmjé, 
Emmeloo rd , Ob 5685 A Andeweg, Oud Beye r l and , 
Ob 5686 H J de Groen, Oud Beyer land , Rm 5683 
Mej C A Klootwijk, Barendrech t , Rm 5676 C 
Mooijman, R o t t e r d a m 2 0 , Rm J L 69 J C PiUe 
(21947), R o t t e r d a m  i 6 , R m 5677 D J Staa l , Rot
t e r d a m  2 , S t J L 182 P J D Oranje (28 9 49) , Soest , 
Ut 5702 W J Brur ing , Utrech t , Ut 2373 Mevr C M 
EichelsheimVenrooy, Utrech t , Vn 5704 B P van 
Mieghem, Vhss ingen , Ut 5703 E D de Vries, Utrech t , 
Vn 5734 J E van den H u m m e l , Vhssmgen , Vn 5735 
J Nijsen, OostSouburg, Vn 5672 W Stroo, Vhssm
gen , W p 5731 Mevr A van Gemert , Weesp , W p 
5732 Mevr J V Gennip Basten , Weesp , W p GM 38 
B van Helden (18 i  ' 5 i ) , Weesp , Wp 5733 N Ver
schoor, Weesp , W p J L 180 S Th H Vertegaal 
(22446), Weesp , 

Kandidaat leden (per i oktober 1963) Bb 57^3 
H W i n t r a a k e n , Bi l thoven , Gs 5741 L W Krijger, 
Goes, Gs 5742 Chr Zoeteweij, Ril land B a t h , Gv 5729 
F van Wely , Voorburg , R m 5712 W Kalshoven, 
Rot te rdam 4 , R m J L 175 D Vonk (208 49) , Rot ter 
d a m 3 , R m 5710 J A v Wij tvhe t , Rot t e rdam 3 , 
Wn 5711 K W F Boelen, Middelburg , W n 5715 
W van der Hoek , Middelburg , Ze 5717 D ten Cate , 
Zwolle 

Verandering van afdeling Ze J L 158 J A Boom, 
Meppel,nuAfd Meppel,ld 69 K Wassenaar , Zeist , nu 
Afd Zeist, WJX 132 Mevr T W v Zuylekom Kleijnis, 
Hontenisse (Z VI ) , nu Afd Terneuzen, H m 690 J C 
Rogmans , Brussel V I , nu Individueel, Md 895 P H 
K l u t h , Rot t e rdam26 , nu Afd Rotterdam, Cd 922 
A D de Best , Amersfoort , nu Afd Amersfoort, No 
999 B v d Hoeven , Bi l thoven , nu Afd De Btlt
Btlthoven, Ln 1318 H A Nijenhuis, Utrech t , Afd 
Utrecht, At 1932 J A . de Vries, de Bil t (U ) , nu Afd 
De Bilt Bilthoven, l d 3902 E Kaar l s , Amste rdam, 
nu Afd Amsterdam, Ar 4121 M V Wouds t ra , Sneek, 
nu Individueel 

Afvoeren (per 111964). NI 4978 J Nijssen, Nijver
d a l , NI 5643 P L Willemse, Hel lendoom 

L E D E N S T A N D I . V . PHBLATELICA 
H o o g s t e U d m . n u m m e r 5 7 4 7 

open n u m m e r s 2 0 s a l d o 5 7 2 7 
H o o g s t e J . L . n u m m e r 300 

o p e n n u m m e r s 27 s a l d o 2 7 3 
H o o g s t e G . M . n u m m e r 70 

o p e n n u m i m e r s 14 s a l d o 56 
T O T A A L G E N E R A A L 6 0 5 6 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N  V E R E E N I 
GING Secr G C Tops , Stadhoudersweg 89B, Rot ter 
dam 4 , tel (OIO) 4 93 40 

Ledenvergadering maandag 28 oktober a s , 20 uur . 
Zalencentrum, Delftsestraat 33 , Rot t e rdam Gewone 
agenda Bezichtiging van veil ingkavels zaterdag 26 
oktober a s 1516 uur , in clublokaal Noordsingel l o i 
Voorstel van h e t Bestuur to t royement van een a a n t a l 
leden. ♦) 

•) Het Bestuur stel t voor de in het september
nummer onde i , ,geschorst*' vermelde leden, met u i t 
zondering van de leden nrs 201 , 400, 493, 623 , 941 , 
1220, 1469 en 1492, te royeren wegens wanbeta l ing 
vän de contr ibut ie 

Overige vergaderingen m 1963 maandagen 25/11, 
23/12, alle in het Zalencentrum 

Clubbijeenkomsten zaterdag 15,00 to t 17,30 uur , 
bovenzaal , ,De Z o n ' ' , Noordsingel l o i , Rot te rdam
Noord, donderdag 19,30 tot 22,30 uur , ,De G u n s t " , 
Brielselaan 192, Rot te rdamZuid 

Veiling Inzenden van kavels en aanvragen van kavel
bladen aan de directeur , C H W Heusdens , Postbus 
619, Rot terdam Betal ingen uitsluitend op giro óssiyj 
t /n Rotterdamsche Phi la te l i s ten Vereeniging, afd 
Veiling, Postbus 619, Rot t e rdam 

Rondzendmgen Inzenden van boekjes met zegels en 
aanvragen van blanco boekjes a a n de adminis t ra teur 
J Jaarsveld Plassingel 10, Rot t e rdam 8, Betalingen 
van boekjes en aankopen uitsluitend op giro 403895 
t n V Adminis t ra teur Afd Rondzendmgen v d Rot 
terdamsche Phi la te l is ten Vereeniging, Rot te rdam8 

Aankoop correspondentie aan de heer. ƒ Bos, Van 
der Horststraat xi, Rotterdam 4 Betal ingen uitsluitend 
op giro 57^975 t n V Rot terd Phi la tehsten-Vereeniging 
Afd Aankoop, Ro t t e rdam 4 

Bibliotheek gelegenheid tot lenen en inleveren 
zaterdag 15 30-16 30 uu r , c lublokaal Noordsingel l o i 

Rondzending poststukken Belangstel lenden voor 
inzenden en kopen wordt verzocht zich te wenden tot 
de directeur, Ir A v d Heyden , Voorschoterlaan 137, 
Rot te rdam 16 

Weer opgevoerd 201 J J L Schi l thuizen, Vergeet 
mij nie ts t raat 25A, R o t t e r d a m - 1 2 , 400 J Bos, Wete 
rmgst raa t 49B, Rot te rdam 16, 493 H F Sterk , Adr 
v d Doeslaan 47A, R o t t e r d a m - 1 3 , 623 G S t u i t , 
Beeningerstraat 30B, Ro t t e rdam 8 , 1220 R B Kout 
s t a a l , Aegidiusstraat 5 B , R o t t e r d a m - i 6 , 1492 A C 
van der Kolk, Agniesestraat 103, Rot te rdam i 

Voorlopig afgevoerd (verhuisd zonder opgave van 
adres) 1866 F de Boer , Rot te rdam-17 
8 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , . A M E R S F O O R T " 
Secr J A M S J o p p e , Groen van Pnns te re r l aan 28 , 
Amersfoort Tel 18228 

Vergadering donderdag, 24 oktober a s in Hotel 
, ,Monopo le" tegenover he t s ta t ion Vertoning van d i a ' s 
door ons hd F E de Mulder Bonello betreffende zijn 
reis in Zuid-Amerika Voorts mededelingen en ver
loting 
9 

AMSTERDAMSCHE V E R E E N I G I N G , , D E P H I L A 
T E L I S T " Secr P W W a p , Haar lemmermeers t raa t 
87 I , Amsterdam W , tel 12 51 03 

De eerstvolgende I,«d£n vergader ing is op dinsdag 
5 november 1963 en de AMï/avond wordt gehouden op 
dinsdag 19 november a s De bijeenkomsten zijn als 
naar gewoonte in café rest , ,De K r o o n " , Rembrand t s -
plein 17 Aanvang 20 u u r , zaal open 19 30 uur 

Nieuwe leden alle in faet Maandblad van augustus 
en september 1963 opgenomen kand idaa t - l eden zijn als 
hd aangenomen 

Kandidaat leden 974 T h J M van Ingen, Ekster -
s t raat 24hs, Amste rdam-N , 976 M P Karsdorp , 
Pa ramanbople in 35, Amste rdam W , l o i o J Heerema, 
Mussenstraat 17, Amsterdam N , 1017 J H o m a n , 
Egidiusstraat 103, Amste rdam-W , 1039 Mej J A 
Miederaa, Tweede Oosterparks t raa t 156-IV, Amster 
d a m - 0 , 1054 P J van H o u t e n , Linnaeusparkweg 
25 I I I , Amsterdam O , 1102 G Rutgers , Groenendaal-
s t raat 46hs, Amste rdam-W ; 1103 C Michels, Theodoor 
van Hoytemas t raa t 2 1 , Amste rdam W , 1104 Mej Dr 
S M A C Wel leman, Burg De Vlugt laan 315, Am
sterdam-W , 1105 K T o l , J o h a n n ' K e p l e r s t r a a t 10, 
Amsterdam-O , 919 C J J a n s e n , Landbouwst raa t 15 , 
Amsterdam-O , 932 H M Corbeth, Zuiderhoutf lat 14, 
Prins Mauri tss traat 2 , Haa r l em 

Overleden 161 Corn Pe l s , 363 S P Groen , 622 G 
A Knaven 
10 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G S P A AMSTERDAM 
Secr P Veerman, Pat rocloss t raa t 9, Amsterdam-O 

Bijeenkomsten 23 oktober , 6 en 20 november a s 
SQCiëteitsavond 
I I 

AMSTERDAMSE S P O R T V E R E N I G I N G , , S H E L L " 
A^d Filatel ie Secr N J van Deijck, Badhuisweg 3 , 
Amsterdam-N Tel 6 11 11 

Nieuwe leden (per 1-10-63) K L de Boer, Brai l le-
hof 2-IV, Amste rdam-Osdorp , J A Mensink, Merwede-
s t raa t 3 , Purmerend 

Bedankt (per 1-9 63) J W Lonnee , Amste rdam 
13 

V E R E N I G I N G , , R O B A V E R " Afd Fi la te l ie 
Secr penn J P de Bes t , Hoogeweg 69 - I I I , Amster
dam O (Watergraafsmeer) , Tel 5 96 40 

Vaste d a t u m der bijeenkomsten iedere 15e van de 
maand , tenzij deze op zaterdag of zondag va l t , dan 
op de eerst daarop volgende werkdag 

Nieuwe leden J van Ommeren,, Prof Mr P J M 
Aalberselaan 9, U i thoorn , C P M St reep , Notweg 4 , 
Amsterdam-W3 

Bedankt (per i 1 0 6 3 ) F Hi l l egaar t , N a a r d e n , 
Mej C M Voors , W M M Thee len , beiden Amster 
d a m , E J J Zwar t , H a a r l e m , (per 1-11-63) A F 
Wi l ton , Amsterdam 
14 

O N T S P A N N I N G S V E R E N I G I N G SOCIALE V E R 
Z E K E R I N G S B A N K , Afd Fi la te l ie Secr W F H 
Hoetjer, Slotermeerlaan 167 I I , Amste rdam-W -2 

Nieuwe ledfin A J Verdurmen, Pieter v d Does
s t raa t 52 I I I , Amsterdam 1 5 , Mej J S t ru iksma, Joh 
V Kuijckstraat 35 , A m s t e r d a m - i 6 , Mej B Richard , 
Hegelhof 8hs, Amsterdam 16 , A G A W i n i a , Amstel -
kade 96hs, Amste rdam- io 
15 

P H I L A T E L I S T I S C H E V E R E N I G I N G N D S M , 
Amsterdam Secr J A Hegeraad , Leenhofstraat 25 , 
Ams te rdam- i6 . 

Nieuwe leden (per 6 9 63) 6 J W Sijffers, Beemster-
laan 23H, Nieuwendam, 36 J J Kroese, Bebenss t raa t 
4 1 , Amsterdam N , 76 A Di t tmer , Rivierenlaan 108, 
Purmerend , (per 12 9 63) , 119 C Barbiers , v d Ho o p , 
s t raat 116H, Arasterdam W , 161 B van Noord , Sloter-
kade 78H, A m s t e r d a m - W , (per 23-9 63) 111 F Meermg-
Descartesstraat 21- I , Amsterdam W2 
16 

G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , , D E 
G L O B E " Secr J W Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem, 
tel (08300) 2 65 I I , ledenadministrat ie J G Ouwen-
broek, Brantsens t raa t 24, Arnhem, tel (08300) 5 04 77 

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

Afd Apeldoorn maandag 11 november in R K 
Jeugdhu i s , Br inklaan 68 , Apeldoorn 

Afd Arnhem woensdag 6 november in het Volks-
universi tei tsgebouw, Rijnstraat 42, Arnhem 

Afd Barneveld en O vrijdag 8 november m Café 
Vinkenborg, Nieuwe Markt 23 , Barneveld 

Afd Doetmchem en O donderdag 7 november in 
zaal Meinicke, Veemarkt , Doetmchem 

Afd Ede Wageningen woensdag 6 november in Ge 
bouw Reehorst , Ede 

Afd Eist maandag 11 november in Café-Restaurant 
De Vereniging, Dorpsstraat 23 , Eis t 

Afd Epe en O zaterdag 9 november in Café Steen, 
Hoofdstraat 108, Epe (aanvang 14 30 uur) 

Afd Lobith donderdag 14 november in Café Trefpunt , 
Lobith 

Afd Nijmegen vrijdag 8 november in Hote l De 
Roemer, Her togst raa t i , Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O maandag 11 november in Ho te l 
Concordia, Utrechtseweg, Oosterbeek 

Afd Rkeden de Steeg maandag 11 november in de 
kant ine van Motorenfabriek Thomassen N V , Pinkel 
seweg 5 , de Steeg (aanvang 19 45 uur) 

Afd Velp Woensdag 13 oktober . Dr v Voorthuy 
zens t raa t , mgang IJsse ls t raa t 

Afd Winterswijk en O maandag 4 november m 
Hotel De K lomp , Winterswijk 

Afd Wijchen maandag 21 oktober en 18 november 
in het K A J gebouw, Meidoornstraat 18, Wijchen 

Afd Zevenaar dinsdag 12 november in Hotel Benen, 
Babberichseweg i , Zevenaar 

Afd Zutphen maandag 4 november in het C J M V -
gebouw, Paardewal , Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Arnhem 1848 H J M Smeets , Verhuel ls t raat 

3 , Arnhem, 1849 G A Redegeld, Hudsons t raa t 66 , 
Arnhem, 1850 J Krol , Dovenetel laan 82-IV, Arnhem, 
1851 J J H A Smeets , Rijnstraat 68 , A r n h e m , 1852 
N C Dijkstra, Mil Apotheek, Onder de Linden l o i , 
A r n h e m , 1083 A Benjaminsen, Evergreen Avenue 20 , 
London (Ontar io , Canada) 

Afd Barneveld en O I 1792 L W Vredebregt , Nij-
kerkerweg 43 , Barneveld 

Afd Ede Wageningen 177g Mw G C Haaksma-
Vonk, Irenelaan 49, E d e , 1780 H A Colin, Anjelier-
laan 28 , E d e , 1883 H M v Kuipers , Spoors t raat 3 1 , 
Lunteren 

Afd Nijmegen 1903 C. Bronsdijk, Daalseweg 259, 
Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O 1868 B F Kiev ie t , W van 
Arnhemweg 12, Oosterbec^ 

Afd Zutphen 1911 J v d H a r t , Berkenlaan 12, 
Zu tphen , 1912 D van Meurs, Ruys de Beerenbrouck-
s t raa t 24, Zutphen 

Afd Buitenleden 1702 A P van Ooijen, Vondel
s t raa t 75 , Den Haag 

Overleden 11 J van Tongeren (afd Arnhem) 
Najaarsvergadering De najaarsvergadering wordt op 

zaterdag 9 november in Café Restaurant Riche Na t io 
na l , Nieuwe Plein 48 te Arnhem, gehouden (aanvang 
15 uur) De agenda is in he t laatste Mededelingenblad 
gepubliceerd 

Opzegging lidmaatschap Leden, die het l idmaatschap 
wensen te beëindigen, moeten d i t voor i december 
schriftelijk bij hun afdelingssecretans opgeven De 
adressen zijn in het laatste mededelingenblad vermeld 
17 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , ,ASSEN " . S e c r A F 
J de Jong , Vredeveldseweg 19, Assen 

Nieuw M 133 C S tape l , Lorentzstraat 3 , Assen 
20 

D E K E N N E M E R POSTZEGELCLUB-Beverwijk 
Secr J W Schachtschabel , Stra t ingplantsoen 46ZW , 
Velsen-N Post Beverwijk 

De eerstvolgende rui lavonden zijn vastgesteld op 
maandagavond 21 oktober , 4 en 18 november a s in 
het Wit te-Kruisgebouw aan de Baans t raa t te Beverwijk, 
aanvang 7,30 uur n m 

Nieuwe leden (per i lo 63) 102 C E de Boer, Baan
s t raa t 74A, Beverwijk, 179 N Plazier , lepenlaan 9 , 
Cas t r icum, 180 J Tervoor t , v Valkenburgst raa t 7 , 
Velsen N , 181 C Bakker , Deken Waares t raa t 38 , 
Beverwijk, 182 J He ihge r s , Stetweg 3A, Wijk aan 
Zee, 183 J P van ' t Wou t , Juhanaweg 83 , Wijk aan 
Zee 
22 

N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T I S C H E V E R 
E E N I G I N G , , D E V E R Z A M E L A A R " , Bussum Secr 
H W Kohl , Piersonlaan 4 , Naarden , tel 1 68 70 

Vergadering iedere 2e maandag van de maand in 
Café-Rest , ,De H a r m o n i e " , Br inklaan 112, Bussum 
Aanvang 8 nur 

Ruilbeurs iedere zatermiddag in Café-Rest , ,De 
H a r m o n i e " , Br inklaan 112, Bussum, van 2-5 uur , voor 
alle Gooise f i latel isten 

Nieuw lid 249 T H e e n n g , Noord Crailooseweg 9 , 
Huizen 
23 

V E R E 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 . . D E L F T " . Secr.* I r . G. F . L . Leis t ra , v . 
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Almondestraat 174, Delft 
Nieuwe Uden 135 P H v a n Noorden , Fred Matthes 

s t raa t 25 , 148 F W v a n Z u i l e n , v d Brugghenstraat 
2 , 155 T H Roes, S t o r k l a a n 5 , 158 A Ri tmees te r , 
v d Heimstraat 7 3 , ^77 K v a n Reussen, Oostsmgel 
9 1 , 192 W A D u m k e r , Voors t raa t 7 0 , al len te Delft , 
149 R V d W a l , Zwets t r aa t 2 3 , De L ie r , 178 A van 
Gent , Jouber ts t raa t 17, Maassluis 
25 
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 L A A R S 
, , D O R D R E C H T " Secr A de W i t , WiUemst raa t 50, 
Dordrecht 

Huishoudelijke vergadering tevens Rutl en Koop 
avond iedere 2e woensdag v a n de maand in het C J 
M V gebouw, Burg de Raad t s inge l te Dordrecht 

Jeugdclub Zelfde dag en p l a a t s van 19 20 uur 
26 
DORDTSCHE P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G 
, ,DE P O S T J A G E R " Secr A L Blonk Henri Po 
lakst raat 154, Dordrecht Te l (01850) 2 04 28 

Ledenvergadering vrijdag 25 oktober a s m gebouw 
, , P a t r i m o n i u m " , Lange Brees t raa t 24 , Dordrecht 
Aanvang 7,30 uur n m 

Contactavond vrijdag 8 november a s zelfde p laa ts 
en tijd 

Bedankt H J H H u t j e n s , T i l b u r g , W M Klau i , 
Dordrecht 

Rondzendtng Voor de rondzending kunnen wij weer 
nieuwe boekjes gebruiken Deze kunnen ingeleverd 
worden bij het nieuwe Hoofd v a n de Rondzending , de 
heer H M M van R u y v e n , Noordersingel 8, Papen 
drecht In Dordrecht woonacht ige leden kunnen de 
boekjes inleveren bij de sectiehoofden of bij de heer 
J A Star , Anna P a u l o w n a s t r a a t i , Dordrecht 
27 

P H I L A T E L I S T E N C L U B , » E I N D H O V E N ' ' Secr 
J J H A D o l h a m , Pe t rus Donderss t raa t 100, E ind
hoven Tel I 06 15 

Vergadering elke eerste woensdag v a n de maand , 
waarvan convocatie w o r d t toegezonden 
28 

P H I L I P S P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G Secr 
F C Kuijken, Lup ine laan 7 , Son (N Br ) 

Vergadering iedere eers te m a a n d a g van de maand 
in de zaal T van het P h i l i p s Ontspanningsgebouw te 
Eindhoven Aanvang 8 uur n m 

Afd secretariaten 
Os5 C P H van I m m e r s e e l , Singel 1940 1943 nr 

204, Oss 
Stadskanaal J R e p k o , Enge land laan 12, Stads 

kanaal 
Zwolle R Brocx, S c a r l a t t i s t r a a t 47 , Zwolle 
Nieuwe leden 274 G K n j l , Den Dries 2, Meerveld

hoven, 275 H R A l i n k , Alexanders t raa t 45 , Aalst 
(N Br ) , 276 R T H u i b r e c h t s e , J acob de Gelderstraat 
30 , 277 H M van Zeis t , K a r e l v Enckevoi r t s t raa t 7 , 
beiden Eindhoven , 278 y G S tad ie r , Hoofdstraat 102, 
Budel Dorpplem, 279 J C M Clabbers , Kanaa l s t r aa t 
39, Son, 280 J j Wijn , V a n der Vlugtpad 4 , Eind 
hoven, 342 H H Schr iemer , J van Oldenbarneveld 
s t raa t 12, Zwolle, 343 J L o u p a t t y , Lodders t raat 14, 
Hoogeveen, 344 E v a n Di jk , St Michaelstraat 10, 
Zwolle, 345 G van ' t H u l , Jasmi jns t raa t 12, Wezep , 
346 J van Lin t , Be rnga rds t r aa t 32, Zwol le , 368 J v d 
Berk, J Hendr iks t raa t 2 , 369 G J L Smi t s , Heuvel 
22a, 370 C G A S t i k k e l , Bourgondiës t raa t 42 , 371 
H A A Klop , Singel 1940 1945 nr 246, 372 H F A 
van E r p , Lijsterlaan 4 0 , a l l en te Oss, 519 T h M Cozijn, 
Groningerlaan 2 0 , 520 J A Rijkens, B v Seven 
hovenstraat 5a , beiden S t a d s k a n a a l , 521 H Stoker , 
J ac Wit t inghs t raa t 2 , Te r A p e l , 522 G H Wijsbeek, 
Gelderselaan n 8 , 523 R H u i s m a n , B e a t n x s t r a a t 5 5 , 
524 S Munneke, Drouwener s t r aa t 1 3 , al len te Stads 
kanaal 

Bedankt 60 W G v a n ' t Nederend , Meerveldhoven 
29 

E N S C H E D E S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I 
GING Secr penn W E J Aeijelts A v e n n k , Mm 
Treubstraat 18, Enschede 

Nieuwe leden H W e u s t i n k , Bot jans t raa t 6 3 , Mevr 
van der Geest, Dnenerweg 4 9 , B van Dijk, Kneedweg 
12 , A S Jagersma , Corn Spee lmans t raa t 9 , C W 
Voets, Aert de Ge lders t raa t 10 , J Visscher, S M 
Joostenstraat 5 9 , a l len te Enschede 

Bedankt G Jansen , Enschede 
Afgevoerd ter Weele , Enschede 
Geroyeerd (wegens wanbe ta l i ng ) G Dros t , Enschede 

30 
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 L A A R S 
, , D E P H I L A T E L I S T " , Geleen Secr J Kentgens, 
BoUenstr 7, Geleen 

Afd Geleen Vergadering Eers tvolgende vergadering 
weer in ' t Roadhoes, N ieuwe Markt te Geleen Agenda 
en vergaderdatum worden pe r convocatie bekend ge 
maak t 

Afd Kerkrade Vergadering op de 3e zaterdag van 
de maand in het Pa t ronaa t sgebouw, Bleijerheid 

Afd Sittard Vergadering in , ,Schtad Z i t t e r d ' ' 
Wordt per convocatie bekend gemaak t 

Afgevoerd (per i i 64) T Roevros , S i t t a rd 
Afd Vaals Vergadering wordt m e t agenda per con

vocatie bekend gemaak t 
Afd I T E P Waubach Vergadering wordt per 

convocatie bekend g e m a a k t 
31 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G G O R I N C H E M & OM 
S T R E K E N Secr A v d Vl ie t , Jagers laan 22, Go 
rmchem 

Nieuwe leden (per 1-9 63) H Kaasschie ter , Prinses 
Marijkeweg 29 , Meerkerk , H J B o u w k a m p , Rijks 
straatweg 184, Nieuwendi jk , W C B v d Heijden, 
Loevesteijnlaan 36, Gor inchem 

Bedankt J H D e y s , Gor inchem, H J H e m m e s , 
Nieuwendijk 

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 , , G O U D A " Secr J Leeflang, Louise de 
Colignystraat 76 Gouda 

Vergadering 4e maandag van de maand in Café Rest 
, ,De K r o o n " , Kleiweg 79, Gouda 
33 

POSTZEGELCLUB , , D E K R I N G " , 's Gravenhage 
Secr K Kouwenberg Thorbeckelaan 238, 's Graven 
hage Penn P Krabbendam, Oosteinde 185, Voorburg 
Tel 86 24 43 Postgiro 54 90 32 

Nieuwe leden 21 H W Peters , Vl ie ts t raa t 48 I I , 
29 Mevr C H For tuna t i v d Zwan, Ret iefs t raat 
43 I , beiden 's Gravenhage, 53 Mevr G J Maas , 
Park Leeuwenstein 6, Voorburg, 78 P J Ni jbakker , 
de Gaarde 197, 80 J W Doornheim, Tesselschadelaan 
123, beiden 's Gravenhage, 94 J Verhaaren , Frijda 
s t raat 6, Rijswijk (Z H ) , 143 F A Hi l lebrand A g n p 
p inas t raa t 49 Voorburg 

Overleden 17 H H Molenaar, 's Gravenhage 
34 
O N T S P A N N I N G S V E R E N I G I N G S H E L L , 's Graven 
hage Afd Postzegelclub Secr A C M van Overeem, 
p/a Postzegelclub O V S , Postbus 162, Den Haag 

Nieuwe leden 192 D D r o n k e r t , W a l s t r a a t 5 0 , E m m e n , 
193 Mej J S Veenstra, Hospi ta l N imba Lamco 
Robertsfield Liberia 
35 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , G R O N I N G E N " 
Secr J M Offringa, de Savornin Lohmanple in 2b , 
Groningen Tel (05900) 3 31 30 

Vergaderingen elke 4e maandag van de maand in 
Rest He t Boschhuis te Groningen, aanvang 20 uur 

Nieuwe leden het kand idaa t lid gemeld in het Sep 
tembernummer 

Kandidaat lid 194 B W van der L a a n , Madame 
Curiestraat 78 , Groningen 

Afgevoerd (per i 10 63) wegens overlijden 122 Th 
Ver laan, Ede 
36 

N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T S C H E V E R 
L E N I G I N G , OP H O O P VAN ZEGELS te Haa r l em 
Secr M W v d Koog, Leidse vaar t weg 129, Heem 
stede 

Kandidaat leden 425 G W A Keis la i r , Kostver 
lorenstraat 99 Zandvoor t , 427 P J Voet , Bos en 
Duinplein 8, Bloemendaal , 432 W M Maas, Weere 
s te instraat 1 1 , Hillegom 

Afgevoerd (per i 9 63) 94 J J De te rmann , Haa r l em 
Alg vergadering donderdagavond 8 uu r , 24 oktober 

a s in de aula A H Gerhardschool , ingang poort 
Raaks , Haar lem 
37 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , , H E E R L E N " Secr 
C van Dishoeck Lint jensstraat 2 1 , Heerlen 

Nieuwe leden 79 P M P S m i t s , 148 J J W J a n s 
sen , beiden te Heerlen 

Kandidaat leden M L J Henssen , Hon igmans t r aa t 
3 7 , L Schmidt Rubensst raat 7 , beiden Heerlen 

Bijeenkomsten Indien mogelijk zal onze eerstvolgende 
bijeenkomst worden gehouden in het Pancra t iushuis , 
Nobejstraat te Heerlen op dinsdag 5 november a s 
Alle mededelingen hieromtrent zullen per convocatie 
worden bekend gemaakt 
38 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G , , H E L D E R " te Den 
Helder Secr A P Vlam, Van Galens t raa t 70, Den 
Helder Tel (2230) 4200 

He t Bestuur van de Postzegelvereenigmg 
Helder geeft met groot leedwezen kennis van 
het plotselinge overlijden op 8 september j l 
van de heer P H Bos, admin i s t ra teur van de 
rondzendingen der vereniging Gedurende 
meer dan 10 jaren heeft de heer Bos zijn taak 
op meer dan voorbeeldige wijze voor onze ver 
eniging ver r ich t , de vereniging verliest in hem 
een zeer trouw en toegewijd lid Moge hij in 
vrede rusten 

Nieuwe leden ingaande i oktober 1963 J Baijs, 
Elft yy, Hippolytushoef W i e n n g e n , Mw E van 
Zanten Bu i t enman , Azaleastraat 2 1 , Den Helder 

Overleden P H Bos, Den Helder 
Vergadering de eerstvolgende vergadering v i n d t 

p laa ts op woensdag 9 oktober 1963 in café Pos tb rug , 
aanvang 19 30 uur De halfjaarlijkse verlot ing v ind t 
dan niet p l a a t s , d i t geschiedt op de vergadering van 
woensdag 13 november a s (19 30 uu r , eveneens café 
Postbrug) 

Betaling contributie Gebleken is , d a t meerdere leden 
hun contr ibut ie over 1963 nog niet of m e t geheel heb 
ben voldaan Tot i november a s kan d i t verzuim als 
nog worden goedgemaakt (Adres van de penningmees 
ter N A Alderliefste Sluisdijkstraat 109, Den Helder) 
Het verschuldigde kan ook worden overgemaakt op 
postrekening 335511, ten name van , ,de Penningmeester 
van de Postzegelvereenigmg H e l d e r " te Den Helder 
Contr ibut ie , welke na i november 1963 nog nie t is 
vo ldaan , zal daarna middels een incassobureau worden 
geïnd, hetgeen voor betrokkenen extra kosten zal op 
leveren 

Voorjaarsverloting 1963 Verscheidene prijzen u i t 
deze verlot ing zijn nog nie t afgehaald Di t k a n geschie 
den van maandag t /m vnjdag tussen 17 en 19 uur bij de 
voorzi t ter , de heer M Quan t , Middenweg 107 Den 
Helder 

Administrateur rondzendingen De heer J W Joos ten , 
Ooievaarstraat 26, Den Helder , heeft zich in de ver 
gadenng van 11 dezer bereid verklaard deze functie te 
aanvaarden en is daarna als zodanig door de vergadering 
benoemd 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E -
LAARS , , H E L M O N D " Secr t» J v d L i s t , P les-
manlaan i , Helmond 

Overleden W K Groenhard , He lmond 
Bedankt Mevr Ch Noordhoorn Zwiers , Gemert 

's H E R T O G E N B O S S C H E V E R E E N I G I N G VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS Secr J T h H M 
Schneider, Taa i s t raa t 6 3 , Vught 

Ledenvergadering woensdag 16 oktober a s te 20 uur 
in Hotel , , C e n t r a l " , Mark t , Den Bosch 

Nieuwe leden de kand idaa t leden gemeld in het 
septembernummer 

Kandidaat leden Mevr Verhoeven Gevers , Lageland -
s t raa t 59, Den Bosch, Mevr H J Gevers v Orsouw, 
Dorpst raa t 9, N u l a n d , Mej S F T h M Mackelen 
bergh, Vliertwijksestraat 39, Rosmalen , H W Braak , 
Rubensstraat 1 5 , J J v H a r e n , Bosdijkstraat 3 4 . 
beiden Den Bosch, C de Hoog , Molenst raat 14, V u g h t , 
V A V Raamsdonk, Oeterselaan 6 5 , H J M Schou
ten Snellestraat 10, beiden Den Bosch , R C N v d 
Swaluw, Mich de Ruijterweg 86, V u g h t , C de W i t , 
Rijksweg 140, Heesch, J Weis smann , Aar tsher togen-
laan 141, Den Bosch 

Afgevoerd (per i i 64) F G M Pr insen , Breda 
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 . H I L V E R S U M & O M S T R E K E N " Secr 
A W Ebrecht , Oude Amersfoortseweg 115. Hi lversum 
Postgiro t n v de Ver 360655 

Vergadering iedere 3e donderdag van de maand , ru i l 
beurs elke zaterdagmiddag van 1,30 4,30 uu r , alle in 
de Openbare Leeszaal te H i l v e r s u m , 's Gravenlandse-
weg 

Nieuw lid H C de Jage r , J a c Roggeveenstraat 2 , 
Hi lve rsum, J E Mulder , Kerk laan 79 , Kortenhoef 
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 -
VERZANÏELAARS Secr G M Minnema, Boerhaave-
laan 4 1 , Leiden 

Vergadering woensdag 23 oktober a s *s avonds 
8 uur precies in Café Rest , , Z o m e r z o r g " , Stat ionsweg 
35 (zijingang) Leiden 

Nieuwe leden 210 Mevr S A v d Linden Veerman, 
V Riebeeckhof 12, Le iden , 110 F P v Dijk, Beatr ix 
laan 18, Kaagdorp (post Abbenes ) , i i i Mevr S Oost 
hoek Kolk, Laan van Oud Poelgeest 3 , Oegstgeest 

Overleden 28 J J Baze lmans , Oegstgeest 
Volgende vergadering woensdag 27 november a s 
Jeugdafdeling iedere 2e donderdag van de maand in 

Huize , ,Over ' t Hoff" , Gerecht 10, Leiden 
43 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G Z U I D L I M -
B U I ^ G " Secr W G J H a c k , Wolfs t raa t 10, Maas
tr icht 

Eerstvolgende bijeenkomsten maandag 4 november . 
Beursavond, maandag 18 november Ledenvergader ing , 
donderdag 21 november , Veil ing De avonden worden 
gehouden te 20 uur m Rest , In de Gouwe P o o r t " , 
Vrijthof 50, Maastricht Veiling ter inzage vanaf 19 uur 
44 

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

Bijeenkomsten iedere 2e maandag van de maand 
rui lavond en vei l ing , waarvan convocatie wordt t oe 
gestuurd 
46 

R O T T E R D A M S E O N T S P A N N I N G S V E R E N I G I N G 
,,S H E L L " Afd Fi la te l ie Secr A Keemink , 
Sweelinckstraat 209 B , Vlaard ingen , Tel 01898 9228 

Nieuwe leden 139 B E van D o p , v Beethovensinge 1 
131b, Vlaardingen, 143 H J Bessel ink, Pie ter S tas tok
weg 107, Hoogvliet 
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 , H o b b e m a s t r a a t 4 , Roosendaal 

Vergadering iedere derde woensdag van de m a a n d 
in Hotel Lockefeer, aanvang 20 uup 

Afgeschreven H de Krijger, Roosendaal 
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 Feenstra , Dorpss t raa t 2 , Capelle a d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand in h e t 
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, Santpoor t Z 

Bijeenkomsten deze worden wederom gehouden op 
de i e en 3e donderdag van de maand in de vergaderzaal 
van , ,Huize S p a a r n b e r g " , Wus te l aan 79, Santpoor t Z . 
Aanvang 20 uur 

Nieuwe leden 217 H Swiers , Bonat res t raa t a o B , 
San tpoor t , 218 J Nag tegaa l , Rijksstraatweg 6 2 6 - I I I , 
219 Mevr M Smi t s , Schotersingel a g r , beiden H a a r l e m , 
220 A Hoving , Harddra vers laan 4 1 , San tpoor t , 221 
P C Westering, Kerkplein 26 , B loemendaa l , 222 J 
Hulsbosch, Binnenweg 4 3 , Bennebr t ek 
Bedankt 87 M Jennega , I J m u i d e n , 56 Mevr A Krefft-
Segeler, H a a r l e m , 133 J G Kohier , San tpoor t , 141 
D Groeneveld, Haar lem 
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 Fi la te l ie Secr A v d Bosch, Noord-
vestsingel 59, Schiedam Tel o i o 60485 

Bijeenkomsten woensdag 4 september a s en voor 
de Rot terdamse leden zie mededel ing m j u m h u m m e r . 
51 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G Z E E U W S C H - V L A A N -
D E R E N , Terneuzen Secr I r W D G Toorenman , 
Frans Hals laan 20, Terneuzen 

De leden worden verzocht de contr ibut ie ad / 7,50 
voor het verenigingsjaar 1964 voor i december a s 
te willen overmaken op g i ronummer 650739 ten n a m e 
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Rondzendverkeer Postz. Ver. Zeeuwsch Vlaanderen 
(de heer J . K. Davids, Terneuzen) om extra-innings-, 
kosten te voorkomen, 
Eerstvolgende vergaderingen op 30 oktober, 20 novem
ber en 18 december a.s. 
N.B. Op iedere vergadering zal een verloting plaats
vinden. 

^^VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS ,,TILBURG". Secr.: W. van Erve, Insulinde-
plein 5, Tilburg. 

Vergadering: iedere ie woensdag van de maand in de 
grote bovenzaal van Huize Remmers, Heuvel 28, Til
burg. 

Afgevoerd: H. Dingemans; Mevr. Z. Geertman; 
beiden Tilburg. 

Nieuwe leden: G. Otten, v. Hogendorpstraat 2, Goirle; 
Ir. W, Swets, Martinitorenstraat 147, Tilburg. 

POSTZEGELCLUB ,,WASSENAAR". Secr.: W. 
van der Worp, Starrenburglaan 70, Wassenaar. 

Vergadering: iedere 2e donderdag van de maand in 
café-rest. ,,De Deyl", hoek Kerkdam en Rijkstraatweg. 

Nieuwe leden: Mevr. G. Eschauzier, Wittenburger-
weg 102, Wassenaar; W. G. Scheeres, Hooigracht 13, 
Den Haag. 

59-
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAME

LAARS ,,DE LANGSTRAAT & OMSTREKEN". 
Secr.: W. Tj. de Haan, van Berckenrodelaan 91, Waal
wijk. 

Kandidaat-leden: W. J . A. v. d. Ven, Grote straat 99, 
Waalwijk; Van Sluisveld, Kerkstraat 10, Elshout. 

Afgevoerd: (per 1-1-64) A. P. v. d. Graaft, Waalwijk. 
66. 

UNILEVER SPORTVERENIGING, Afd. Post
zegelvereniging. Secr.: O. V. d. Geijn, Kamillestraat 3, 
Rotterdam-i2. 

Nieuwe leden: P. van Os, v. d. Spiegelstraat 74b; 
H. C. Doelman, 2e Maasbosstraat 89; J . R. Harder, 
V. Hogendorplaan 97c; allen te Vlaardingen; G. W. 
Constandse, Koninginnelaan 147, Nijmegen; H. G. 
Sass, Jan van Arkelstraat 120, Vlaardingen. 
69. 

POSTZEGELVERENIGING ,.VEENDAM & OM
STREKEN". Secr.: Ir. J . D. Neuteboom, E. E. 
Stolperlaan 24, Veendam. 

Bijeenkomsten: woensdag 23 oktober en woensdag 27 
november a.s. in ,,Veenlust". Aanvang 8 uur n.m. 

Kandidaat-leden: N. de Jong, Raadhuisstraat 10, 
Wildervank; H. Speelman, Zuidwending 189, Veendam. 
70. 

DE POSTZEGEL. Philatelisten-vereniging voor 
personeel der Rotterdamsche Droogdok- en Scheeps

bouw Mij. ,,Nieuwe Waterweg". Secr.: W. P. H. Zom, 
Schipperstraat 60, Rotterdam-16. 

Nieuwe leden: N. Poldermans, v. Kinsbergenstraat 
20B, Rotterdam-22; E. J . Marico, Schuddebeursstraat 
24C, Rotterdam-24. 

Bedankt: P. C. v. d. Wiel, Rotterdam-6. 
78. 

PERSONEELSVERENIGING ,,ENERGIA". Afd. 
Filatelie. Wnd. secr. W. Hoffman, Rijnstraat 49-11, 
Amsterdam-Z. 

Nieuwe leden: C. M. Franswa, Maratonweg 6ohs, 
Amsterdam-Z; K. C. Ladage, Commelinstraat i i - I I I , 
Amsterdam-O; S. Hessels, Strackéstraat 31-III, 
Amsterdam-W; H. W. Borst, Ookmeerweg 157 VII, 
Amsterdam-W; K. F. L. Fokkens, Aambeeldstraat i , 
Amsterdam-N. 
79-

POSTZEGELCLUB ,,APPINGEDAM", Secr. A. 
Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam. 
Vergadering-ruilavond vrijdag i november a.s. te 
7.30 uur n.m. in Hotel Robertus. Vergadering volgens 
convocatie. 

Nieuwe leden: J . Houwerzijl, D. Boeremastraat 71, 
Appmgedam; U. Bolhuis, Loggerlaan 8a, Delfzijl. 

Bedankt: W. Zandstra; J . Kmgsma; E. M. Schone-
veld; J . V. Dellen; allen te Appingedam. 

men dus vrijwel nooit tevergeefs naar informatie zoekt. 
Bovendien staat dit boek vol met documentatie, en wordt 
regelmatig naar de vakliteratuur verwezen. De behande
ling en de prijsbepaling siert Zwitserland, terecht zo be
roemd om zijn precisiewerk. 

In de tweede plaats heeft de redactie om plaats te win
nen Frans Marokko na 1914 laten vallen, maar de republiek 
Cyprus opgenomen. Desalniettemin is 1964 toch nog 48 
bladzijden uitgebreider dan zijn voorganger. 1965 zal in 
veranderd formaat en met drie kolommen per bladzijde 
verschijnen, dus in de stijl — de uiterlijke stijl althans — 
van de Yvert. 

In de derde plaats de prijzen. Hoewel de stijging over 
de gehele linie wat langzamer gaat, veroorzaakt de toe
nemende populariteit van de filatelie en de aanhoudende 
welvaartsconjunctuur in vele landen, het zeldzamer wor
den van gevraagde zegels en dus verhoging van de prijs. 

Voor enkele zegels is die stijging spectaculair te noe
men, bij voorbeeld de Italiaanse zegel uit 1961 ter ere van 
het bezoek van president Gronchi aan Zuid-Amerika van 
205 Lire (Yvert 847) met de verkeerd aangegeven grenzen 
van Peru — niet in Yvert vermeld! — steeg van 50 Zwit
serse franken ongebruikt en 65 gebruikt tot 200 respectie
velijk 350. 

De 500 Lire luchtpost van San Marino uit 1951 — Yvert 
86 — klauterde van 70 respectievelijk 75 Zwitserse franken 
op niet minder dan 175 respectievelijk 200, terwijl de eerste 
zes portzegels van het Vaticaan een sprong maakten van 
60 respectievelijk 42 fr. op liefst 160 respectievelijk 100! 

Deze prijsstijgingen zijn zeer interessant, vooral voor de 
fortuinlijke bezitter van enkele of alle favorieten, maar het 
belangrijkste is en blijft toch het feit, dat de Zumstein, 
naast catalogus een handboek is dat de weetgierige filate
list zelden of nooit tevergeefs zal raadplegen! 
's-Gravenhage, Dr. E. A. M. SPEIJER. 

BENCO ISRAËL CATALOGUS 1964. Uitgave A. van 
Amelsvoort, Tilburg. Zevende editie. Formaat 203 x 108 
mm, 84 bladzqden, vele afbeeldingen. Prqs / 2,50. 

Deze bekende catalogus wordt samengesteld door B. H. 

Cohen, tegenwoordig woonachtig in Israël. Men vindt er 
in: zegels met en zonder aanhangsel, eerstedagenveloppen, 
verklaring van de tab-opschriften, Hebreeuws alfabet en 
een vergelijkende nummertabel met de catalogussen Yvert, 
Michel, Scott, Mosden en Simon. Prijzen in Nederlandse 
munt. 

AB 

AFA SKANDINAVIEN FRIMAERKEKATALOG 1964. 
Uitgave Aarhus Frimaerkehandel, Aarhus, Formaat 207 x 
147 mm, 144 bladz^den, meer dan duizend afbeeldingen. 
PrlJs Kr. 6.00. 

Een eenvoudige, overzichtelijke catalogus in de Deense 
taal, met prijzen in Deense munt, waarin achtereenvolgens 
de volgende gebieden worden behandeld: Denemarken, 
(met Sleeswijk), Groenland (met Thule), Deens West-
Indië, Finland (met Aunus, Karelië, Nordingermanland en 
Oost-Karelië), IJsland, Noorwegen en Zweden. 

Postzegels op fluorescerend papier die sinds november 
1962 in Denemarken worden uitgegeven zijn aangegeven 
met de letter F. Eerstedagenveloppen worden wel ver
meld, maar niet afgebeeld. Vele, maar niet alle eerstedag-
stempels worden afgebeeld. AB 

WIJ ONTVINGEN: 
STAMP COLLECTING-jubileumnummer bij het vijftigja

rig bestaan van dit Britse filatelistische weekblad. In het 
extra dikke nummer beginnen twee belangwekkende ver-
volgartikelen. De hoffilatelist, Sir John Wilson Bart. KCVO, 
beschrijft de postzegelverzameling van het Britse konink
lijke huis en Eileen Loader vertelt de geschiedenis van de 
postboden die de rivier de Theems bevaren. 

MEDEDELINGENBLAD VAN DE FIPCO-WERKGEMEEN-
SCHAP voor botanie, bos en bosbeheer, land- en wijnbouw 
en geneeskrachtige kruiden. Stencil op folioformaat. Re
dactie: J. L. Nagel, Chemin du Chable 10, St. Blaise Zwitser
land. Abonnementsprijs Frs/Dm 2,50 per jaar voor vier 
of vijf nummers van ieder tien bladen. 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ D E V E L U W E " 
J. V. d. Berge Apeldoorn - Nieuwstraat 66 - Tel. 2 0919 

• Zojuist ingekocht een complete collectie 
• NEDERLAND ONGEBRUIKT vanaf 
• no. 1 t/m 792, tevens Porten, Brandkast-serie en 
• vele Roltandingen. Uitsluitend winkelverkoop. 

SPEC. A A N B . ZÉÉR G O E D E 
New York %6 
Moskou 
Budapest 
Sofia 
Belgrado 
Houston 
Saigon 
Sg. retour 

Prima 

2,— Tunis 
1,25 Tripoli 
1,25 Mystery 
1,25 Jeddah 
1,25 Biak Pool 
1,95 Tokio Pool 
0.95 Amman 
3,50 Londen herd. 
Yvert '63. 3 delen 

KWAL. K L M V L . 
0,70 DC8 Tokio 
0,70 DC8 Biak 
1,75 Tokio-A'dam 
0,95 Accra 
1,35 Las Palmas 
1,95 Casablanca 
0,95 Conakry 
0,95 Monrovia 

f 16,—. Alleen Fr 

(potl. afz. adres): 
1,25 Luposta Wener 
1,50 Lagos 
3,— DCSJohannisb. 
0,95 Kuwait 
0,95 Alle mooie 
0,95 frankering. 
0,95 Porto extra 
0,95 . .v.p. 

. -1- Eur. f 11,75. 

2,75 
0,95 
1,25 
0,90 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE - Kerstroosstraat 9C - Rotterdam-12. 
1 Tel. 18.42.00, giro: 50.74.07. 
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11° 
Ha» 
12° 
13° 
13a° 
13b° 
14° 
14a° 
14b° 
14c° 
14e° 
14f° 
16° 
16a° 
17° 
17a° 
17b° 
17c° 
19° 
19a° 
20° 
20a° 
21° 
21 a° 
23° 
23a° 
24° 
24a° 
25° 
25a° 
26° 
26a° 
27° 
28° 
29° 
30° 
30a° 
30b° 
31° 
31 a° 
32° 
50° 
51° 
52° 
53° 
54° 
55° 
56° 
57° 
58° 
59° 
64° 
65° 
66° 
67° 
69° 
70° 
71° 
72° 
74° 
77° 
81° 
86° 
91° 
93° 
95° 
96° 
99° 
104° 
105° 
112° 
113° 
114° 
115° 
119* 
121* 
122° 
123° 
123a° 
123* 
124/28° 
129* 
130* 
131* 
132* 
134* 
142* 
143* 
144* 
145* 

16.50 
16,50 
12,50 
1,60 

12,— 
4,— 
0,10 
0,40 
5,— 
2,50 

16,50 
2,50 
2,50 
3,— 

13,50 
11,25 
11,25 
25,— 
6,— 
7,25 
1,75 
2,25 
1 , — 
1,25 
0,60 
0,75 
7,25 
8,25 
2,— 
2,50 
5,— 
6,25 

13,50 
0,75 
0,30 
2,— 
2,75 
5,— 
2,— 
2,50 
3,50 
1,75 
1.60 
6,— 
0,75 
1.25 
0,30 
0,60 
2,75 
1,50 
0,60 
9,25 
4,50 
3.75 
2,75 
1,25 
3.75 
1.50 
1,90 
3.75 
0.30 

13.50 
6.75 
2.50 
4.90 

11.25 
0.30 
4.50 
3.— 
7.25 
3,25 
1,60 
2,25 
1.10 
2,25 
3,50 
8,75 
0,40 
3,25 

13.50 
5,25 
2,50 
0,30 

17,50 
12,— 
0.85 
2.90 
2.90 
1 , — 
3.90 

146* of° 
147° 
147* 
156* 
160° 
160* 
161* 
162/69* 
170/81° 
170/81* 
182* 
183/86° 
183/86* 
195° 
195* 
196* 
197* 
198* 
200* 
204* 
205* 
206° 
206* 
207° 
208° 
209 of* 
210/15° 
210/15» 
216° 
216* 
219* 
225» 
227» 
228* 
229/32* 
233» 
234* 
235/38* 
240* 
243* 
244/45° 
244/45* 
246/48* 
249/51* 
252* 
256* 
257A* 
258* 
259* 
262° 
263* 
264/65* 
266/68* 
270/74* 
270/74° 
285° 
285* 
289* 
290* 
291/92* 
294° 
295* 
296/97° 
296/97* 
298» 
299/300° 
299/300* 
301/2° 
301* 
303* 
304° 
304* 
305° 
305* 
306* 
307/8* 
309° 
309* 
310* 
311* 
312° of» 
313° 
313» 
314/15° 
314/15» 
316/17° 
316/17* 
318/19° 
318/19* 
320° 

0,50 
0,60 
5,— 

2 0 , -
0,60 
3,— 
2,— 

52,50 
3,50 

18.50 
97,50 
6,— 

15,— 
0,90 
1,25 
4,50 
0,90 
0,30 
0,75 
1 , — 
0,70 
2,— 
5,— 
5,50 
9,50 
0,45 
2,— 
6,— 

25,— 
30,— 
0,60 
0,60 
0,75 
0,40 

40,— 
0,70 
1 , — 
4,— 
6,50 
0,50 
1 , — 
1,25 
3,75 

17,50 
42,50 
30,— 

265.— 
10,— 
16,50 
13,50 
0,75 
6,50 

30,— 
17,50 

0,75 
0.75 
9.50 
0.90 
2.10 

15,— 
2,— 
1 , — 
2,50 

47,50 
1,65 
5,— 

27.50 
1,90 

15.— 
8.50 
0.60 
1.50 
0,50 
9,50 
5,— 

32,50 
3,50 
4,75 
9.75 
0.90 
2,10 
0,60 
4,75 
1,25 
4,25 
5,— 

13,— 
1,20 
5,25 
0.50 

320» 
322/27° 
322/27* 
328° 
328* 
329° of* 
330/33° 
330/33* 
334° 
334* 
335» 
336* 
337/38° 
337/38* 
337a° 
339/40° 
339/40* 
341/42° 
341/42* 
343/44° 
343/44* 
345/47* 
352° 
352* 
353 of * 
354/55° 
354/55* 
356 of* 
357° 
357* 
358/59* 
360/71 • 
372/76° 
372/76* 
377/77A* 
378 of* 
379 of* 
380/85* 
386/87* 
388/94* 
395* 
396° 
396* 
397 of* 
398° 
398* 
399* 
400 of* 
401 of» 
402» 
403 of* 
404/16A* 
417* 
418* 
419 of* 
420» 
421° 
421* 
422 of* 
423* 
424* 
425/26» 
427° 
427» 
428 of* 
429 of* 
430° 
430* 
431/35° 
431/35* 
436/39 of* 
440/41 * 
442/43 of* 
444/45 of* 
446 of* 
447 of» 
448 of* 
449/52 of» 
453* 
454/57* 
459/60» 
461* 
462/64» 
466/69» 
470/73* 
474/75* 
476/94* 
495/98* 
499/501* 
502/04* 

2,50 
6,50 

14,— 
0,60 
5,25 
2.25 

1 1 , — 
13,50 
0,45 
3,25 
0,95 
0,45 
1,20 
2,50 
1 , — 
3.25 
4,25 
0,90 
1,90 
2,75 
4,75 
3.25 
1.75 
2.25 
1,65 

35,— 
47,50 
0.70 
0.70 
1,10 
0,60 
2,75 
0,50 
2,75 
3,25 
0,40 
8,50 

11,25 
3,75 

14,50 
4,75 
2,50 
3,50 
0,30 

15.— 
22.50 

3,25 
0,40 
1,75 
3,75 
1,75 
2,75 
2,— 
2,25 
0,50 
2,40 
1,40 
2,40 
1,25 
2,40 
2,75 
1,60 
1,40 
1,90 
0,70 
3,— 
0,80 
1,90 
0,50 
0,65 
4,50 
1,90 
0,65 
0,90 
1,25 
1,80 
0,65 
1,75 
0,40 
3,25 
1,90 
2,65 
1,40 
3,— 
1,75 
1,25 

10,50 
1.25 
1,40 
0,65 

505/25* 
526/37« 
539/44* 
553/64 of* 
565/66* 
572/75* 
576/80* 
581/83* 
585/86* 
587/92* 
593/98* 
606* 
620/28* 
649/56* 
663/67* 
682/01 * 
702/11* 
734/39* 
740/43* 
744/49* 
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771 of* 
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852° 
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880* 
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882° 
882* 
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889° 
889* 
890 of* 
897* 
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904 of* 
905* 
907 of* 
908/10* 
911/12° 
911/12* 
913 of» 
914/15* 
916/17* 
918 of* 
919* 
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922° 
923° 
924* 
925 of» 
926/27* 
928* 
929° 
937/38 of* 
939 of» 
941* 
942 of* 
943/44° 
943/44* 
945/50* 
951/54* 
955» 
956/57* 
960/65* 
968* 
969 of* 
970/74° 
970/74* 
975* 
976/81° 

4,50 
8,50 
1,75 
7,50 
1,10 
2,70 

15,— 
1 ,— 
1,10 
4,90 
5,— 
1,20 
0,80 
1,10 
1,75 
4,25 
0,80 
0,90 
0,60 
0,90 
0,75 
1.75 
3,— 
0,60 
2,40 
0,65 
5,25 
0,65 
2,50 
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2,— 
0,40 
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0,65 
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4,— 
1,50 
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1,40 
1,50 
0,65 
1 , — 
0,35 
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0,45 
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0,45 
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3,25 
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3,90 
0.50 
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1.40 
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0.60 
2,25 
1,10 
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2,50 
0,75 
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0,45 
0,60 
1 , — 

16,50 
0.90 
0.60 
0.65 

17.50 
1,50 
1,25 
1 , — 
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0,60 
0,70 

976/81 * 
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985* 
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995° 
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1175/76» 
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1180/86* 
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1189 of» 
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1192/94* 
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0,60 
0,65 
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0.75 
0.70 
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1,10 
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0,65 
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4,50 
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2,40 
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0,95 
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0,45 
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0.35 
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1.25 
0.35 
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1.25 
3.50 

1196/97* 
1198/202* 
1203/06* 
1207/12* 
1213/14* 
1215/16* 
1217° 
1217* 
1218/19* 
1220* 
1221/23* 
1224/25» 
1226/27* 
1228* 
1229* 
1235/41* 
1242/43* 
1244* 
1245* 
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1257/62* 
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1266/67* 
1268/69* 
1270/72* 
1273/76* 
1277* 
1278/79* 
1280/82* 
1283* 
1284* 
1285/87* 
1288/91* 
1292* 
1293/94* 
1295/00* 
1301/5* 
1306/08* 
1309/10» 
1311/18* 
1319/22* 
1323/24* 
1325* 
1326/27* 
1328/29* 
1330/32* 
1333/34* 
1335/37» 
1338* 
1339» 
1340/41» 
1342* 
1345/50* 
1355* 
1356/57* 
1358/59* 
1360/62» 
1363/65* 
1366/67* 
1368/69* 
1376/77* 
1380/81» 
1382/86* 
1390/94* 

1 ,— 
2,75 
2,90 
4.75 
1 ,— 
1 .— 
0.50 
0.95 
3,25 
0,40 
2.— 
1,30 
1,25 
1.75 
0,65 
6,25 
0,75 
2,25 
0,65 
3,— 
0,75 
1,80 
4,75 
1 , — 
1,50 
0,90 
0,90 
3,— 
0,50 
1,25 
1,20 
0,95 
1,20 
1,60 
2,— 
0,85 
1,25 
4,50 
3,25 
1,60 
1,25 
6,50 
5,— 
1,20 
0,45 
1,40 
1,25 
1,20 
1,40 
1,60 
0,85 
0,50 
0,65 
0,75 
4,25 
1,20 
0,75 
1 , — 
1.75 
3.— 
0.95 
0.70 
1,75 
1 , — 
1,45 
3,75 

Luchtpost 
5* 
6* 
6a* 
6b» 
7° 
7» 
8/13° 
8/13* 
14» 
15° 
16/19° 
16/19» 
24/27° 
24/27* 
28* 
30/33» 
30/33° 
34» 
35/37* 
38/41 * 

6,25 
5,— 
9,50 

50,— 
1.10 
4.50 

12.50 
23,50 

290,— 
145,— 

1 , — 
7,25 
5,— 

28,50 
3.50 

48.50 
13,50 

5,— 
27,50 
22,50 

1 of* 
2° 
2* 
3° 
3* 
i'^ 
4» 
5° 
5* 
6° 
7° 
7* 
8° 
13* 
14* 
15* 
16* 
17/19* 
20* 
21» 
22/25° 
22/25' 
26* 
27/31 * 
34/42* 
46* 
47* 
48/50* 
51/53* 
54/64* 
65/69* 
70/72* 
73/103* 
104/10* 
111/13of* 
115/18° 
115/18* 
119/34* 
z/131 
119/33» 
140/53* 
154/66* 
167/68* 
169/83* 
184* 
185/94» 
195/99* 
200/14* 
215/24* 
225/33* 
234/48* 
249/64 of» 
265/73 of* 
274* 
277 of* 
280° 
280* 
281/86* 
287/92» 
293* 
295/300* 
307/13C» 
Z/310B 
314/18 of» 
319/23» 
324/31* 
332/33* 
338/43° 
338/43* 
344/50* 
351* 
352* 
353/64 of* 
365/68° 
365/68* 
369/70° 
369/70* 
371/75» 
376/78° 
376/78» 
379/82» A 
379/82*B 
383/85 of* 
386/91 of» 
392/93 of* 
394/96° 
394/96» 
397/98* 
399/01* 
402/04 of» 

1 ,— 
3,25 
5,— 
4,— 
7,25 
4,50 
9,— 
3,50 

30,— 
14.50 
12.50 
14,50 
14,50 

7,50 
15.— 
20.— 
45,— 

5,— 
1,25 

32,50 
1,40 
2 50 
1.25 

60,— 
125,— 

45,— 
6,25 

13,50 
3,50 

40,— 
2,50 
1,50 

35,— 
6,— 
3,75 
5,— 

10,— 

190,— 
75,— 
18,50 
22,50 
14,50 
28,50 
80,— 

110,— 
10,— 
82,50 
25,— 

2,50 
15,— 

5,— 
12,50 
0,50 
0,25 
1,50 
2,— 
6,25 
3,75 
0,40 
5,— 

22,50 
2,50 
3,75 
6,50 
5,50 
5.— 
6.25 

12.50 
5,— 
5.— 

65.— 
3.— 
6.25 
3,25 
4,25 
7,50 
3,— 
4,25 

10,— 
7,50 
3.25 
5.— 
2,25 
3.— 
3,75 
6.90 
1.90 
1.60 

405/11* 
415/19* 
421/26A° 
421/26A* 
427/36* en 
LP 60* 
437/39 of* 
440° 
440* 
441 of* 
442/43° 
442/43* 
444/52 of* 
453/72 of* 
473/77 of* 
478/86* 
487/88* 
489* 
490 of* 
491 of* 
492/02* 
+ LP 69/70 
510* 
511/12* 
513* 
514/22* 
523* 
524* 
525* 
526/31' 
532/37* 
538/50* 
551* 
552* 
553* 
554* 
555* 
556* 
557/70* 
571/73* 
574* 
575» 
576/78* 
579» 
580» 
581/90» 
614* 
615* 

Luchtpost 
1° 
1 * 
2/7* 
8/12* 
13/14* 
15/18* 
19/21* 
25/27* 
36/41» 
45/48 of* 
45/48* + 

0.95 
6.25 
6.— 
7,50 

47,50 
2,75 
1,75 
2,25 

13,50 
3,50 
5,50 

10,50 
28,50 
1,20 
4,— 

12,— 
4,25 
3,25 
6,75 

»15,— 
6,25 
1,90 
1,90 
9,50 
0,50 
1,90 
1 , — 
3,90 
6,25 
6,90 
0,45 
0,45 
1,20 
0,35 
1,90 
1,90 
9,75 
2,25 
1,50 
1,50 
2,25 
1.25 
0.30 
5,50 
1,25 
0,65 

1 1 , — 
15,— 

6,90 
1,20 
5,— 

11,25 
3,50 

1 1 . — 
20,— 
11,50 

•ioiioo ^ongt oi.,3\j 
51/54» 
55/58* 
59* 
61/62* 
63/65* 
71/72* 
73/78* 
79* 
80» 

lU, 
40,— 

165,— 
15,— 
12,50 
11,25 
24,50 
57,50 

2.50 
17.50 

Préobl i térés 
11/18* 
19/22» 

Porto 
1/3 of* 
5/7 of* 
8/9 of» 
10° 
11/12* 
12»+12a* 
13/16* 
18/26* 
39A/55° 
56/62* 

15,— 
1,75 

0,65 
1 , — 
0,40 

40,— 
1,50 

37,50 
1 , — 
8,50 

47,50 
2,50 



U weet, dat voor elke verzamelaar 

„Hawid klemstroken" 
het ideale middel is voor het opbergen van postfnsse zegels. Leverbaar zi|n de 
volgende maten in zwart. Pakjes i 25 stroker 

Hoogte 24 mm f 2,40 
2« „ f 2.*0 
27' „ f 2,70 
29 „ f 2,70 
31 „ f 3,— 
33 „ f 3,— 
36 „ f 3,25 

, Ier gte 22 cm. 1 

Hoogte 39 mm f 3,25 1 
„ 
„ 
„ 
,, „ 

Pakjes i 75 stroken formaat 21 
„ „ 25 
„ „ 25 
,. .. 25 
„ „ 47 
„ ,. 25 
,. ., 44 „ 
„ „ 25 
„ „ 25 
„ ., 42 
„ ., 70 
„ „ 25 
„ „ 50 
„ „ 50 
„ „ 25 
„ „ 50 
,. ., 42 
„ „ 45 
„ „ 25 

Voor blokken: 1 strook form 
1 „ 
1 „ 

HAWID-Klemstrokensnijder 
Van de pakjes van 25 stroken met een lengte 
bestellen. Pri|s per strook 1/25 gedeelte van t 

24 
26 
26 
26 
30 
30 
33 
41 
43 
2 1 ' 
24 
26 
27" 
30 
33 
39 
41 
55 

. 14f 
160 
210 

van 

41 „ f 3,75 
44 „ f 3,7S 
46 „ f 4,15 
55 „ f 4,50 
70 „ f 5,75 

X 24 mm f 1 , — 
X 21 „ f 0,35 
X 21» „ f 0,38 
X 36 „ f 0,60 
X 43 „ f 1 , — 
X 24 „ f 0,45 
X 39 „ f 1 , — 
X 55 „ f 1 , — 
X 24 „ f 0,65 
X 26 „ f 1 , — 
X 26 „ f 1 , — 
X 41 „ f 0,60 
X 41 „ f 1 , — 
X 33 „ f 1 , — 
X 26 „ f 0,45 
X 27' „ f 1 , — 
X 30 „ f 1 , — 
X 26 „ f 1 , — 
X 33 „ f 1 , — 
X 105 mm f 0,21 
X 120 „ f 0,2« 
X 170 „ f 0,45 

f ï , 75 
22 cm kunt u ook enkele stroken 

e prijs van het pakje. 1 
Over de maten nog het volgende: Een pakje van bijv. 26 X 43 mm js dus voor zegels 
met een breedte van 26 mm en een hoogte van 43 mm. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting to t kopen. Bij een 
bestelling boven f 5 , — worden u de klemstroke n portvri j toegezonden. 5 % kor- j 
ting bij een aankoop boven f 10,—, en 1 0 % korting bij een aankoop boven ƒ25,—. 1 

POSTZEGEIHANDEI J . VANMASTRIGT 
1 Zwar te Hondstraat 1 / Blaak - R O T T E R D A M - 1 , 1 
1 Telefoon (010) 143580. Giro 66U78 

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 objecten 
kom ik ter plaatse. 

A. J. de Wit 
Albrecht Dürerstraat A, Amsterdam-Z., tel. 71 34 89, postbus 7055. 

De wereldmarkt 
Wij verkopen de bezittingen van verkopers in vijf conti
nenten aan kopers over de gehele vrije wereld in onze 
3-wekelijkse verkopingen. 

Vraag een gratis monster aan van de geïllustreerde en 
volledig gedetailleerde up-to-date catalogus en bro
chures, welke antwoord geven op alle vragen betreffen
de onze inkoop- en verkoopservices bij: 

PLYMOUTH PHILATELIC AUCTIONS LTD. 
(Members BPA, PTS. APS, SPA, RPSC, Aust 
SDA e tc ) . 
Mermaid House, 34 New Street, Plymouth, U.K. 

„ G L O B U S " Duitsland — Net to — Catalogue 1964 f 2,25 
tevens; Oostenrijk f 1,50, Zwitserland ƒ 1,75, Scandinavië f2 ,50, Europa/Volken-
bond/Uno f 1 ,—, Frankrijk f3 ,25. 

Verkrijgbaar bij U w handelaar of toezending uitsluitend na storting plus 20 et 
port op postgiro 512461 t.n.v. 

Poetzegelgroothandel W. F. H E I M A N N 
Parnassusweg 24 huis — AMSTERDAM-ZUID-2 — Tel. 792640 

Fi. 15,— PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op 
papier. Ieder kwantum, snelle afwikkeling. Uitgezochte kilo
waar van Nederland te koop gevraagd è ƒ 3,— per kg. 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

Goede en goedkope rondzendingen 
Nedarland «n Kol. 60-75% N«d. Spac. Cal . 
Duitaland an Gab. 20-40% Michal. 
Rast van da «rarald 3040 cant p. V v * r t Fr*. 

van bUna alk land voor
radig. Pracht kwalltalt -
rijka vartchaldanheld en 
ultgeprUad voor: 
Van navolgende landen grote zendingen voorradig: Ned. en 
O.G.; Engeland en Kol.; Frankrijk en Kol.; Duitsland en Geb.; 
België, Luxemburg, ' Scandinavië, Baltische landen, Spanje, 
Portugal, landen achter ijzeren gordijn, Turkije, China, 
Manschourije, Palestina, Libanon, Syrië, Transjordanië, Egypte, 
Irak, Perzië, Ethiopië, Afrika, Australië, Noord- en 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 boven 25,— 5% en boven 100,— t 0 % 
Bij bestelling gaarne opgave refer, en welk land gebruiltt ef ongebruikt gewenst wordt 
r v t f k v n w T w v E ^ m r FOLKINGESTRAAT as, 
M.%9MjWm.\jm.MtWi^ GRONINGEN-TELEFOON IISTT 

INKOOP BUNDELS 
W O L F BETAALT HOGERE P R I J Z E N ! ! 

Zie het meinummer. Vraagt gratis Inkooplijst 

J. A . M. Wolf - Anemoonstr. 1 - Amsterdann ( N ) 

O P R U I M I N G ! 
Van een honderdtal halfvolle boekjes met zegels der gehele wereld, 
meestal geprijsd volgens oudere catalogi, maken wij zichtzendingen. 
Hierin ook Europa- en Natozegels! 
Bij uitname boven ƒ25,—: 20% korting. 

POSTZEGELHANDEL G. BROERS te BUDEL 
Verzendadres: Bieslandsekade ^Ul^ - Delft 

POSTZEGELHANDEL 

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

ZICHTZENDINGEN 

I van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN. 
Collecties en partijen te koop gevraagd. 

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



Deze zéér i m p o r t a n t e vei l ing bevat o.a. 

Nederland en Overzeese Rijksdelen 
met vrijwel alle rariteiten, w.o. Proef porten in type II 

Oudduitse Staten en Duitse Koloniën 
waarbij zeldzame G.R.i.-opdrukken 

enz. enz. enz. 

Vele grote zeldzaamheden in fijne kwaliteit. 

• • • 
Voor onze eveneens belangrijke 249e (januari) veiling 

kunnen nog inzendingen worden aangenomen. 

• • • 
Vellingcatalogi en inzendvoorwaarden worden gaarne 

op aanvraag toegezonden. 

J. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
TELEFOON (070) 1170 20 LANGE POTEN 15A 



De BURRUS-VEILING 
NEDERLAND 

10 DECEMBER 1963 

ROBSON LOWE Ltd. 
50 Pdl Mall - LONDON S.W. 1 

Catalogus 10 sh. (5 gid.) 

De kavels zijn te bezichtigen bij J. L, V A N DIETEN, Anna Pau lownastraat 58, Den Haag, 
van 18—20 november tussen 11 en 5 uur, alwaar ook de catalogus verkrijgbaar is. 



TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

HAGA'S 

CONTANTE BETALING 

POSTZEGELHANDEL 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM IK 
U GAARNE BEZOEKEN 

Gravenstraat 24 — 
Telefoon 243940 — 

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

Nu het nieuwe seizoen- weer is begonnen, hebben wij onze voorraad ooic aangevuld 
en hebben vele EUROPA-landen vrijwel compleet voorradig, zoals: 

N E D E R L A N D e n O . G . , BELGIË, D U I T S L A N D , FRANKRIJK, E N G E L A N D , 
GIBRALTAR, M A L T A , L U X E M B U R G , OOSTENRIJK, P O R T U G A L , 
ZWITSERLAND, Ouditaliaanae Staten, Oudduitte Staten, evenale ISRAËL 
en U.S.A. 

Stuur ons uw mancolijst en wij maken vrijblijvende zichtzending. 
De nieuwe oplagen 1964 van diverse catalogi zijn direct uit voorraad leverbaar, te 
weten; 
Yvert & Tellier, Michel Europa f 20,50 

Michel Duitsland f 5,15 
Zumstein Europa f21,50 
Zumstejn Zwitserland f 1 , — 
Zumstein Zwitserland Spec, f 1 1 , — (15 okt.) 

Spec. cat. Ned. & O.G. N.V.P.H. (20 sept.) f 3,—. 
Van Borek en Globus zijn vele EUROPA-landen apart leverbaar. 

Postzegelhandel TINE DE BUHR 
N.Z. Voorburgwal 347, AMSTERDAM - telefoon 233324, na 7 uur 1B695S - postgiro 
566731 

deel 1 , 
deel 2. 
deel 3, 
3 delen 

Frankrijk en Kol. 
Europa 
Overzee 
te zamen 

f 4,15 
f 16,10 
f 20,75 
f 4 1 , -

'^'^' 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. 
• V O O R 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 aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwlieurige aandacht zal hebben. iO=' 

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

Verkoop aan Amerika's grootste en best bekende importeur: 

He E. HARRIS 6L CO. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A. - Telegramadres; Harrisco Boston, 

De nieuwe 

Michel Europa 

Catalogus 1964 
(dit jaar voor het eerst 
zonder het Duitsland
gedeelte) 
IS BEGIN SEPTEMBER 
VERSCHENEN. 

Prijs f 20,50 
(plus porto) 

U gelieve deze 

Michel Europa Catalogus 1964 
bij uw handelaar 
te bestellen. 

TOPPRIJZEN voor bundel- en kilowaar van Nederland en 
overige landen. Restpartijen engros. Grootformaatzegels 
van Nederland kopen wij ook op papier ä f 15,— per kilo. 
Vraag prijsopgave, welke wij omgaand zenden na ont
vangst van uw duidelijk gespecificeerde opgave van aan
tallen, nummers etc. SNELLE AFWIKKELING 

„NOVIOMAGUM" POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

Z ICHTZENDINGEN 
Nederland en O.G. - Europazegels 

liggen mei 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 

NEDERLAND en OVERZEESE GEBIEDSDELEN 
INDONESIË 

Nieuwtjes van WEST-EUROPA 
levert billijk 

K. KEIZER - TILBURG 
Burg. Mutsaersstraat 32 - Telefoon (04250) 2 31 02 



speciale aanbieding ISRAËL met full tab postfris zonder plakker. 

Yv. nrs. Benco nr$. 

10 /U 
17 
18/20 
27/28 
31 
37/42B 
36 
«9 
50/52 
53 
54/56 
62/63 
65 
66 
78 
79 
80/81 
82 
83 
84 
85 
86/91 
92/95 
96 
97/108 
109 
110 
111 
112 
113/15 
116/18 
119 
120 
121/23 
133 
134/37 
138 
139 
140 
141/44 
150 
151 
152/54 

1A/3A 
3a 
3b/4b 
10/14 
17 
18/20 
27/28 
31 
35/46 
48 
55 
56/58 
59 
60/62 
68/69 
71 
72 
84 
85 
86/87 
88 
89 
90 
91 
92/97 
98/101 
102 
103/14 
116 
115 
117 
118 
119/21 
122/24 
126 
125 
127/29 
130 
131/34 
135 
136 
137 
138/41 
147 
148 
149/51 

110,— 
3,50 

15,50 
125,— 

32,— 
185,— 
15,— 

3,50 
2,25 
6 — 
2.25 
1,25 

5 0 . -
4,25 
2,— 
2,25 
0.75 
0,45 
0,15 
0,80 
0,75 
0,65 
0,60 
0,70 
2,20 
1,15 
0,40 
2,80 
0,85 
1 , — 
0,40 
0,75 
0,55 
1.60 
0,55 
0,90 
1,10 
1.10 
2,25 
0,90 
0,90 
0,50 
1,25 
0,60 
0,30 
1.25 

156 
160/62 
163 
164/73 
178 
179/81 
182 
183 
184 
185 
186/98 
199 
200/02 
203 
204 
205/207 
208 
209/10 
211/13 
214 
217 
218/19 
215/16 

152 
157/59 
160 
161/70 
175 
176/78 
179 
180 
181 
182 
183/95 
199 
196/98 
200 
204 
201/03 
205 
206/07 
208/10 
212 
211 
213/14 
215/16 

Ant i Honger 
Onafh. 1963 
lOOj. Hebr 
id. cpt. ve 
Nieuwjaar 
Pioniers 

. krant 
16 versch. 

•63 

Luchtpost 
9/14 
15 
17 
18/26 
27 
18/27 
Vogels 1 
Vogels II 
Vogels III 

10/15 
16 
17 
18/26 
27 
18/27 

Vogels 3 C 
Dienit 
1/4 

Blokken 
2 
3 
4 

1/4 

2 
3 
4 

1,10 
1,50 
0,75 
4 , -
1,75 
2,10 
0,75 
1,25 
1,25 
0,70 
4,50 
0,90 
1,40 
1,40 
0.75 
2.— 
3,— 
3,— 
0,60 
0,50 
0,65 
1,75 
1,20 
1,25 
1,15 
0,20 
3,— 
1,40 
0,60 

3,25 
1.75 
6,— 

12,— 
4,50 

16,25 
3,50 
0,80 
1,85 
4.50 

3.50 

2.25 
7,50 
2,25 

Steeds de grootste sortering Israël gebruikt zowel postfris met en zonder tab. alsook 
FD-covers in voorraad. Uitgebreide nieuwtjesdienst voor Israël, waarbij buiten de 
gewone postzegels ook poststukken enz. (deze laatste uitsluitend bij abonnement). 
DE NIEUWE BENCO CATALOGUS VAN ISRAËL 1964 IS UIT. DE ENIGE 
ISRAËL-CATALOGUS IN DE NEDERLANDSE TAAL. UITGEBREIDE LIJST VAN 
TABTEKSTEN IN DE NEDERLANDSE TAAL. 
Franco huis bij vooruitbetaling van SLECHTS 2'/^ GULDEN (betaling op postgiro 
19 31 56 onder vermelding BENCO 1964). 
Verder grote sortering Rep. Indonesië postfris, NEDERLAND gebruikt en ongebruikt 
van de oudste tot de nieuwste soorten, ook FD-covers. 
ONZE ADVERTENTIES IN HET SEPTEMBERNUMMER ZIJN NIET MEER 
GELDIG. 
AAN ONS ONBEKENDE ADRESSEN UITSLUITEND LEVERING BIJ VOORUIT
BETALING BESTELLINGEN ONDER 25 GULDEN WORDEN VERHOOGD MET 
50 CT KOSTEN. ZENDINGEN ONDER REMBOURS 25 CT EXTRA. 
i ID N.V P H., P.T.S. enz. enz. 

Postzegelhandel HARTOG OKKER 
Fröbe l s t r a a t 5 - I I I , A m s t e r d a m - W e s t - 3 , Tu i ns tad . O s d o r p 

T e l . 19 00 23 - Pos tg i ro 193156 - G e m . g i r o 0-1732 

WEDERVERKOPERS • 
U vindt bij ons complete en korte motief
series w.o. dieren, sport, bloemen, ruimte
vaart en zegels op voordelige Yvertbasis. 

Postzegelhandel LETCO N V . 
Keizersgracht 762, Amsterdam-C. 

(tHj de Utrechtsestraat) 

Postgiro 250035 - Tel. 62220 

N.P.C. NEDERLAND en O .G. N.P.C. 

Onze nieuwe prijslijst met ongev. 1000 versch. goedkope aanb. van 
Nederland. Ned. Ant. , Suriname en Nw.-Guinea Is gereed. En in 
Indonesië (postfr.) zijn wi j door grote voorraad nog steeds voor
deliger Prijslijsten gratis b i j : 

J. BIJLSMA Schimmelp.laan 3 - Zutphen - Tel . 3311 

JAC. ENGELKAMP BIEDT A A N 
Ned . Indië 
No. 
1 de 10 cent onget. gebr. 
2 de 10 cent get. gebr. 
5 de 2 cent lilabruin ong. 
16 de 2y^ gid. Koning gebr. 
30 de 2% gId. K.H.H. ong. 
80 de 2'/, gId. opdruk Java ong. 
115/28 serie ongebr. 
129/34 serie ongebr. 
135/37 Serie ong. Rode Xruis 
149/59 serie Jaarb. Bandoeng ong. 
165 de 2% gId. jub. ong. 
166 de 5 gId. jub. ong. 
195/210 serie ong. cpl. 

V O O R U I T V O E R I N G V A N U W M A N C O L i J S T E N 
H O U D E N WIJ O N S BELEEFD A A N B E V O L E N . 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - postgiro 312696 - telefoon 23 09 98 

30.— 
45,— 
37,50 
12,— 
50,— 
22,— 
20,— 
27,— 
1 1 , — 
80,— 
1 8 , -
3 2 , — • 
35,— 

260 de 50 et met waterm. ong. 
262 de 80 et met waterm. ong. 
277 de 20 cent ongebr. 
278 de 25 cent ongebr. 
260 de 35 cent ongebr. 
287 de 5 gId. ongebr. 
289 de 25 gId. ongebr. 
289 de 25 gId. gebr. 
345/46 de 10 en 25 gId. ongebr. 
Brandkastserie 1/9 serie cp 
ongebr. 
Nieuw-Guinea 1-21 ongebr. 

22/24 ongebr. 
watersnood 

215,— 
42,50 
15,— 
17,— 
70.— 

200,— 
165,— 
55,— 
3 8 . -

105,— 
55.— 

45.— 

* = ongestempeld. No's cat. Yvert. Alle aanbiedingen vrijblijvend 1 
Duittland Idem Berlijn 
118» f 5.50 1/18 (Rood) 
344/47« 21.25 54/56» 
416/20». 45,— 57 
421/25» 45,— 58/59» 
438» 25,— 60* 
513/21» 55,— 
Vip. Bizone 
20/26» 87,50 76/78» 

Postzegelhandel „J 
Bergselaan 225b - Rotterdam -

f77 ,5 1 
67,50 
17,5 
2 5 , -
22,5 

27,5 1 

Te koop gevraagd 1 
Verzamelingen gebruikt 1 
en ongebruikt 1 
Ned. & O.G. 
Vaticaan 1 
San-Marino 1 
Liechtenstein 1 

C. RENZEN" 1 
Tel. 4 88 86 - Giro 461779 | 

Aangeboden 
Suriname Spitfire 197/199 p.fris 

f 22,50 
Suriname luchtpost 1945 2A t /m 
26 p.fris f 35,—. Gebr. f iO,—. 

Eerstedagenveloppen 
S u r i n a m e 

1953 Stadion f 3 5 , — 

Heeft u manco's 

1959 Statuut 
1960 Inh. Volkskunst 
1960 Vliegveld Zanderij 
1960 Statuut 
1960 Olympiade 
1961 Gebouwen op 2 

covers 
1961 Jamborette 
Ned. en O.G.l 

2,75 
4,75 
8,50 
3,25 
8,50 

7,25 
4,25 

Probeert u eens bij : 

Postzegelhandel P. A. Weers 
Gravenstraat 26 - Amste rdam - Tel. 236472 - postgiro 674059 

Tevens te koop gevraagd Verzamelingen en Partijen 
Bestellingen boven f 15,— por tovr i j . 

L I N D N E R F A L Z L O S A L B U M S 
Nevenstaand cliché illustreert, hoe men in LINDNER 
FALZLOS ALBUMS verzamelt, leder albumblad is 
afzonderlijk ä f0,75 verkrijgbaar. Prijsliist alsmede 
monsterblad worden u op aanvrage gaarne toege
zonden. 
Van de vele voorradige albums noemen vi/ij u speciaal, 
alle in prima plastic ringband (kleuren naar ver
kiezing): 

Bondsrepubliek 29,25 
Israël zonder tab 34,50 
Ghana 24,75 
Luxemburg v.a. '45 31,50 
Nederland v.a. '45 28,50 
Olympiade '60 45,75 
Oostenrijk v.a.'45 45,— 
Verenigd Europa 30,75 

Berlijn 24,— 
Israël met tab 37,50 
Liechtenstein 40,50 
Luxemburg compl. 56,25 
Nederland compl. 57,75 
Olympiade Tokio 13,50 
Vaticaan 41,25 
Verenigde Naties 21,75 

Stel niet uit! Neem dadelijk contact op met uw leverancier te uwenJ Hij zal u gaarne van 
dtenst zijn. De meeste handelaren hebben een monsterband voorradig met diverse bladen, 
die u de mogelijkheden van het LINDNER FALZLOS ALBUM kunnen tonen. Mocht u niet of 
met volledig ingelicht kunnen worden, wendt u dan tot de importrice; 

LINDNER IMPORT .̂ NEDERLAND" 
Fa. R. Haagsma - Postbus 143 - Hilversum 
G i r o 33 65 59 Te le f . It 76 06 



Postzegelveil ing R. Postema 
SINGEL 276 
AMSTERDAM 
TEL. 24 97 49 

Waardoor zijn wij in staat vrijwel iedere maand een grote 

veiling te houden? 

Door het enorme succes van onze verkopingen. 
De snelle afwikkeling en juiste verkaveling van de in
zendingen. 
Door het vertrouwen dat wij bij de kopers zowel als bij 
de inzenders genieten. 

Mocht ook u het voornemen hebben uw verzameling te ver

kopen, belt u ons dan eens voor een afspraak. Wij komen 

dan vrijblijvend uw collectie taxeren. Op grotere objecten 

wordt een renteloos voorschot verstrekt. 

De septemberveiling werd weer door een zeer groot aantal 

kopers bezocht en mede door de buitenlandse orders welke 

wij ontvingen, een enorm succes. 

De 180e veiling vindt plaats op 31 oktober, 1 en 
2 november a.s. 

De 181e veiling wordt op 12, 13 en 14 december gehouden. 

Inzendingen kunnen dagelijks geschieden. 

Mocht u onze veilingcatalogus nog niet ontvangen, vraagt 

deze dan nog heden aan. 



Verzamelingen en parfijen 
ie koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andrles Vierlinghstraat 9 - Amsterdam-Tel. 151858 (b.g.g. 123123) 

REEDS MEER DAN 10 JAAR ben ik inkoper voor meerdere zaken, 
voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend te koop tegen 
beslist goede prijzen: 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, L A N D E N -
COLLECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN 
OVERZEESE RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, 
SERIES ENGROS EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot; er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis. 

Te koop gevraagd verzamelingen, 

Bij aanbieding massawaar gaarne 
hoeveelheid. 

Postxegelhandel G. 

partijen en massawaar. 1 

opgave van soort EN 1 

V. d. 
Petristraat 8 - UTRECHT (Oog 

EIJNDE 
in Al) - Tel. 31082 

1 N E D E R L . 
84/86> 
23*/37* 
261/64 
293/95« 
318/22 
392/96 
423/27 
454/59 
490/94» 
490/94 
500/03» 
500/03 
513/17» 
556/60 
573/77 
588/91 
592/95 
596/600 
634/37» 
638/42 

1,50 
1,50 

1 1 , — 
0.6( 
6,50 
0,60 
0,25 
0,75 
0,70 
1 , — 
1 , — 
1,35 
2,10 

1 1 . — 
3,50 
0,80 
8,— 
2,70 
4,50 
3,75 

646/50 2,75 
652/56 2,75 
668/72 3,75 
678/79 8,75 
680/84 1,5( 
697/98 1,25 
699/703 1,50 
717/18 0,60 
719/23 3,25 
728/32 1,5< 
733/34 1,35 
735/39 2,5( 
744/48 1,85 
749/53 1,95 
756/60 1,60 
761/62 0,55 
763/67 2,25 
768/70 0,55 
776/80 1,3C 
783/87 1,75 
788 0,40 

F.D.C. 
761/62 
768/70 
774/75 
776/80 
781/82 
788 
Eur.'63 

N . N . 

N E D . 
0,85 
0,90 
0,80 
1,45 
0,80 
0,80 
0,9( 

G U I N E A 
25/29 
38/40» 
45/48 
49/52 
53 
54/56 
57/60 
61/62 
63/66 
67/68 

1 , — 
3 , -
4,— 
3,75 
2,25 
o.ec 
3,35 
2.3C 
2,6C 
1.50 

69/72 2,40 
73/74 1,10 
75 0,90 
76/77 1,50 
78/81 1,75 

CURACAO 

244 1,25 
248/52 18,— 
258/60 2,— 
262/64 1,6C 
265/68 4,50 
291/92 0,7C 
297 0,4C 
304/06 1,30 

307/10 
311/13 
318/21 
323/24 
325/28 
330/32 

2.— 
1,50 
3,25 
1 . — 
1,45 
2,90 

SURINAME 
345/46 
354/60 
361/70 
371/75 
376/77 
378 
379/83 
384/85 
386/87 
388/89 
390/93 
394/95 
396/97 

1,25 
0,80 1 
8,50 1 
3.50 
0,75 
0,80 
3,95 
0,55 
1 , — 
1 , — 
1.30 
1 . — 
0,75 

NUMMERING volgens spec, catalogus Ned. en O.R. '64. » = gebruikt. Overige 1 
nummers postfns. Levering zolang de voorraad strekt. Bestellingen tot f25,— 
en adm kosten f 0,50 extra. 

porto 1 

„ZELBO", Molenweg 59, HARSKAMP (GId.) Holland. Tel. (08383)-
1 322- Postgiro1U7200. 1 

° = gebr AANGEBODEN! * 
LIECHTENSTEIN 
No. 52* 10,— 
No. 5A* 20,— 
No. 118/121* 7,50 
No. 153* 12,— 
No. 161/166* 18,— 
No. 213/214° 9,50 
No. 218° 7,25 
No. 219/221* 5,— 

No. 224/226* 9 ,— 
No. 250* 10,— 
No. 281/283° 11,— 
No. 284/287° 14,— 
No. 291/293° 18,— 
LP. 15/16* 30,— 

LUXEMBURG 
No. 443/448° 90,— 

= ongebr. 1 

ZWITSERLAND 
DIENST 

No. 25° 
No. 46a° 
No. 53° 
No. 54° 
No. 56° 
No. 57° 

DE DEVENTER POSTZEGELHANDEL 

j .J . teKiet 
Tel. (06700) 1 65 61 G I R O 1004327 

18,— 
4,75 

12,— 
22,50 
25,— 
12,— 

Nieuwstraat 21 
Deventer 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Nederland Olympiade 1928 postfr. k 40,— 
Nederland Koningin 1-10 g 1949 postfr. ä 55,— 
Nederland Lp. 15-25 g. 1951 postfr. 4 100,— 
Nederland Itep 1952 postfr. k 5,— 
Nederland Europa 1956 postfr. ä 6,— 
Luxemburg Europa 1956 postfr. k 70,— 
Europa 1956 6 landen compleet FDC k 125,— 
Vaticaan Lp. 16/17 Tobias postfr. k 410,— 
Vaticaan Lp. 18/19 UPU postfr. k 140,— 
Vaticaan Lp. 20/21 Gratianus postfr. k 225 , -
Vaticaan Lp. 22/23 Koepel postfr. k 90,— 

Postfrisse zegels moeten zonder plakker zijn. Verder te koop ge
vraagd alle weldadigheldsseries Nederland in grotere aantallen, ook 
gebruikt. 

J. H . A C K E R M A N N , Lutkemeerweg149, Halfweg N.H. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Onze novemberveiling wordt gehouden op 2 nov. a.s. in gebouw 
„Patrimonium" te Dordrecht. 
Nadere gegevens in onze catalogus, welke u gratis wordt toe
gezonden. 
Inzendingen voor volgende veilingen kunnen dagelijks fngezonden 
worden. 
Lage veilingkosten, vlotte afwikkeling! 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Schiestraat 36 - Dordrecht - Telefoon (01850) 20733 

PIROTH KOOPT: Enkele zegels, verzamelingen, partijen van 
Europa en Overzee. Contante betaling. 

K>rl Piroth, Frankfurt/Main, F r iadenut ru te S. Telefoon 2 4613, Bundes
republik 

I S R A Ë L 
Op 23 oktober 
verschijnt dei 
laatste waarde In 
de nieuwe luchtpostserie: 

3 I £. multicolor, 

WITSTAART 
ADELAAR 
(Haliaetus albicilla). 

Rotogravure, ontwerp: 

Miryam Karoly. 

Fleurige F.D.C. 

P U B L I K A T I E V A N DE 
B E N E L U X - A G E N T 
V A N I S R A Ë L 



KLEINE ANNONCES 

A A N G E B O D E N 
Aangeb.: 1940 t /m 1962 N.M.v.Ph. 
jaarg. w. pi. gebr. A. v. d. Hulst, 
De Ruyterstr. 92, Zandvoort. Lid 
Philatelist A'dam 250. 
Compl. versch. series Polen 1954/ 
63 gebr. Yvert frs. 60.- ruim 100 
zegels ƒ 9,50. 150 versch. Polen 
gr. formaat ƒ 3,75. N. Renning, 
Oosterlaan 17, Heemstede. 
F .b .C Indonesië cpl., ook afzon
derlijk, tegen Vi Zonnebloemcata
logus. B. M. C. Heitkamp, Markt
straat 25A, 's-Heerenberg. 
Te koop postzegelverzameling Ne
derland en O.G. (cataloguswaarde 
ruim ƒ 3000.). H. V. d. Vlies, 
Willem Ruyslaan 22b, Rotterdam. 
Tel. 12 3176 na 20 uur. 
Te koop: verz. Ned. en Overzee, 
ongebruikt, cat. waarde ƒ 4500,—, 
tegen elk aannemelijk bod. A. J. 
Rijksen, Kleine Plantage 13, Tiel. 
Tel.: 3302. 
Aangeboden: DAVO album met 
verzameling Nederland en Over
zeese Rijksdelen. Cataloguswaar
de p.m. ƒ 5000,—. Mooie verzame
ling om verder te verzamelen. Wie 
interesse heeft schrijve aan: Joh. 
L. Lutjeharms, v. Rlemsdijltstr. 1, 
Hardenberg (O.). 

USA Préoancels: 150 verschillende 
, ƒ 4,50; 250 verschillende ƒ10,—; 
400 verschillende ƒ 20,—; 500 ver
schillende ƒ-30,—; 570 verschillen
de ƒ 40,—. E. Krieg, Lekstraat 182, 
Amsterdam. Tel.: 72 39 08. 

Aangeb.: Pakistan compl. volgens 
Yvert 1964, postfris z. pi. ƒ 265,— 
(compl. met alle tandingen 
ƒ 450,—). Ryukyu eil. 1-7* ƒ 20,—. 
Rondz. India, Pakistan en Ryukyu 
»/"/FDC. Nederland 709 compl. 
vel van 200 met 9x Type II ƒ 65,—. 
Europa Luxemburg 1957 ƒ 23,50. 
H. Struwe, Grünerielaan 31, Oegst-
geest. 

Bod gevr. op verzameling Enge
land en Kol. in drie luxe Stanley 
Gibbons albums en een insteek-
boek. Yvertwaarde meer dan Frs. 
1300,—. H. B. Visser, Julianastraat 
43, Breukelen. 

Verz. Ned. en O.R., gebr. ƒ 3780,—, 
prijs ƒ 1600,—. Eng. en Kol. NF 
1400 prijs ƒ 150,—. Postfris VE: 
Eng. 61 100 X ƒ 75,—, Liechten
stein 61 100 X ƒ 45,—, Lux. 62 100 X 
ƒ 60,—. Samenstellingen '58/62 te
gen nominaal ƒ 25,— ä ƒ 50,—. 
Woonschip „Don Quichotte" t /o 
N. Keizersgracht 73, Amsterdam. 
Giro 52 39 11. 

SPECIAALOPHETGEBIED 
VAN PE RülMTeVAART 

VOOR POSTZEGELS 

TASMA//5TRAAT 13 
DEN HAAG 

Te koop: verz. F.D.C.'s Nederland 
en Europa verz. zegels. Oud-Duits-
land en gebieden. Europa en ruim
tevaart. Tel. (810) 17 73 94. 

G E V R A A G D 

Te koop gevraagd: Verzameling 
Frankrijk. Na 7 uur. M. J. Zijlstra, 
Koninginneweg 178, Bodegraven. 
Tel. (01726) 22 44. 
Contact gezocht met muzlekverza-
melaars, tevens muziekafstempe-
lingen gevraagd. Aanb. met prijs 
aan Valeriusstraat lOO, Leiden. Tel. 
2 58 97. 

Te koop gevraagd: filatellstische 
boekwerken (geen tijdschriften of 
katalogussen), falsifikatles en her-
drukken-aanbiedingen met prijsop
gaaf aan J. g. millaard, hoveniers
wég 18, tiel, tel. (03440) 38 79. 

Gevraagd: filatellstische littera
tuur over OostenrUk. Br. met prijs 
etc. aan P. Koeze, v. d. Heimstraat 
9, DeHt. 
Te koop gevraagd speciale vluch
ten, (vliegbrieven), zend brief
kaart. W. J. Lenting, v. d. Wate
ringelaan 154, Voorburg. Tel. 725793. 
Postz. Rondz. Verkeer Wiba. Vr. 
zichtzendingen van Nederland en 
O.R. en België. Wij verzorgen o.a. 
mancolijsten, en hebben van o.a. 
Zwitserland de nieuwtjes. Gaarne 
aanvragen met referenties. 
Hogere prUzen voor bundels, o.a. 
voor nr. 781 -55 et. Ook partijen 
massawaar en kilogoed. A. v. d. 
Heijden, Hengelolaan 1196, Den 
Haag. Tel. 67 08 75. 
MOIler luchtpostcatalogus of ande
re te koop gevraagd. Brieven aan 
W. Lenting, v. d. Wateringelaan 
154, Voorburg. Tel. (070) 72 57 93. 
Te koop of te ruil gevraagd 
N.O.G. proeven, plaatfouten, spie-
geldrukken, druktoevalligheden 
enz. en verder Japian van Yvert 
nummer 45 af t /m 505, G. F. v. 
Kispal, Sterrelaan 7, Hilversum. 
Gevr.: West-Irlan f.d.c. l-5-'63,f.f.c. 
Garuda op West-Irlan, f.d.c. U.N. 
Force West-Irlan d.d. 15-2-'63. te
vens alle gelopen brieven van en 
naar West-Irlan na 1-5-'63 en 
f.f.c. van mij. ,,De Kroonduif". F. 
Hugenholtz, postbus 11, Apeldoorn. 

Aanbieding van puntstempels op 
nrs. 7, 19, 21, 30 t / m 33 en 34; gave 
zegels. A. J. Kuyl, Welssenbruck-
str. 15, Den Haag. 
Te koop of te ruil gevraagd Zwit
serland 71-99, 106-112, Port 1-41, 
Telegr. 1-8, gebruikt (ook afzonder
lijk). J. Doorenbos, Selterskamp-
weg 19, Bennekom. 
De Postzegelvereniging „Breda" 
zoekt voor haar rondzendingen 
goede boekjes N.O.R. en Europa; 
In te zenden aan J. Molenaar, 
J. W. Frisolaan 22, Breda. Vereni-
gingisboekjes è 25 of 40 cent worden 
na betaling op giro 1 07 86 15 ten 
name van de Adm. der rondzen
dingen Postz. ver. ,,Breda", franko 
toegezonden. 

RUILEN 

Wie wil ruimtevaartzegels ruilen. 
J. Nelissen. M. Curiestr. 2, Heer
len. 
Bondsrepubliek Duitsland te ruil 
aangeboden 50 bijzondere zegels v. 
de Bondsrepubliek Duitsland, ge
stempeld, tegen hetzelfde aantal 
bijzondere Nederlandse zegels van 
af 1945. Norbert Muller, München 
13, Adalbertstr. 94, West-Deutsch
land. 

D I V E R S E N 

Welke phil. vrienden willen In hun 
woonplaats een door mij gefran
keerde brief laten aantekenen? 
Vooral kleinere plaatsen. K. N. 
Nieuwland, Einstelnstraat 14 C, 
Amersfoort. Tot wederdienst be
reid. 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.7? 
Ja? wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: L. Molkenboer, Bisonstraat 
20, Breda. Tel. (01600) 3 35 89. 
INTERNATIONALE POSTZEGEL-
RONDZENDCENTRALE. Inl. A. 
Wegman, Eerste Sweelinckstraat 
13II. Tel. (020) 73 91 86. S.v.p. brie
ven aan postbus 1403, Amsterdam-
C. 

108 
122/23 
134/35 
136/38 
141/55 
1S4a 
156/58 
159/60 
161/63 
164/65 
166 
167 
168/69 
170/72 
173/75 
176/78 
179 
180/82 
183/85 
186/88 
189/91 
192/93 
194 
195 
196/99 
200/02 
203 
204 
205/08 
209/12 
213 
214/17 
218 
219 
220/21 
222/24 
225/28 
229 
230 
231/33 
234/39 
240/45 
246/50 
251/52 
253/54 
255/60 
261/64 
265/67 
268 
269/70 

2,50 
0,30 

13,50 
3 , -
1 , — 
1 , — 

12,50 
2,40 

12,50 
3,75 

12,— 
0,90 
0,30 

12,50 
2,40 
2.40 
1.20 
2,40 
1,50 
3,50 
,4,25 
0,10 
0,20 
0,35 
4,25 
8,25 
1,50 
0,60 
2,50 
4,50 
0,10 
2,75 
0,20 
0,30 
0,60 
0,15 
6,25 
0,30 
0,30 
0,65 
2,25 
2,25 
3,25 
0,25 
0,70 
0,25 
3,25 
0,20 
0,10 
0,30 

271/74 
275 
276 
277 
278/81 
282/86 
287 
288/302b 
303 
304 
305/08 
309/10 
311 
312/13 
314 
315/16 
317/18 
319 
320 
321 
322 
323 
324/25 
326/30 
331 
332 
333 
334/37 
338/40 
341 
342/43 
343a 
344 
345/48 
349/51 
352/53 
354/55 
356/58 
359 
360 
361 
362/67 
368/70 
371/73 
374 
375/77 
378 
379/81 
382/83 
384/87 

FINLAHD 
1.30 
0,25 
0,20 
0,20 
0.80 
2,— 
0,20 
1.10 
0.10 
0,10 
0,80 
0,15 
0,20 
0,40 
0,15 
0,25 
0,40 
0,20 
0,15 
0,15 
0,45 
0,20 
0,40 
1.25 
0,20 
0,20 
0.25 
1,30 
1.50 
0,40 
0,70 

12.— 
0,10 
2,— 
1,20 
2,75 
1,75 
1,40 
1 , — 
0,40 
0,40 
0,40 
1,60 
0,50 
0,25 
1,30 
0,20 
2,40 
1.25 
0,25 

Alle aangeboden zegels gebruikt. Cl on 
1963-ultgaven etc. Losse exem 

Lid van 

388/89 
390/92 
393 
394 
395 
396/98 
399 
400 
401/03 
404 
405/07 
408/15a 
416 
417/19 
420 
421 
422/23 
424 
425 
426/28 
429 
430/32 
433/35 
436 
437 
438 
439 
440 
441/43 
444 
445/46 
447 
448/51 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458/60 
461 
462 
463/65 
466 
467 
468 
469/70 
471 
472/74 
475 

eebrulkt. 

1,25 
2.25 
0,20 
0.20 
1 . — 
1.90 
0,20 
0,20 
2,25 
0,25 
1,80 
0,50 
0,30 
1,45 
0,30 

10,— 
0,45 
0,30 
0,30 
1,60 
0,25 
1,60 
0,80 
0,30 
0,20 
0,30 
6,— 
0,40 
1,60 
0,30 
1 , — 
0,20 
1,80 
0,30 
0,35 
0,20 
0,30 
0,25 
0,25 
1,40 
0,25 
0,30 
3,— 
0,25 
0,30 
0,30 
1,10 
0,30 
1,60 
0,60 

476 
477/79 
480 
481 
482 
483/84 
485 
486/88 
489 
490 
491 
492 
493/94 
495 
496 
497 
498/99 
500 
501/02 
503 
504/06 
507 
508 
509 
510 
511 
512/14 
515 
516 
517 
518 
519/21 
522 
523 
524 
525 
526 
527/29 
530 
531 
Cl ong. 
c2 
c3 
c4 
c5/6 
c7 
c8 
Autobus 
6/9 
10/13 

0,25 
1.60 
0,05 
0,30 
0,30 
0,40 
0,30 
1,40 
0,30 
0,30 
0,30 
5,— 
0,80 
0,30 
0,30 
0,30 
0,40 
0,30 
1 , — 
0,30 
1,60 
0,30 
0,05 
1,10 
0,30 
0,30 
1,40 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,80 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
1,40 
0,30 
0,30 

62,50 
0,40 
2,— 
2,— 
0,80 
0,40 
0,40 

1/5 8,50 
3.50 
3.50 

Verdere zegels in voorraad: alle 
klaren kunnen geleverd worden 

Postzegelhandel 1-
P.O.B. 7, 

vele hande aars bonden 

CLARKSO 

o.a. Verb 

1 
lENRI 
N ONT. 

ond van 

KUIPERS 
CANADA 

30stzegelhar delaren Nederland. 

I N T E R P H I L A 1964 
Hat grootste F ILATELISTISCHE ADRESBOEK ter wereld, verschijnt ca. 
oktober 1963. (6e jaargang, meer dan 300 biz.). 
Duizenden verzamelaarsaankondigingen in speciale rubrieken, handelaren, tijdschrif
ten, literatuur, verzenddiensten, verenigingen, keurdiensten, enz. 
Reserveer tijdig uw exemplaar. Prijs f 7,20 franco. Alleenvertegenwoordiging voor 
Nederland: P. C. van Andel, Postbus 54, Katwijk aan Zee. Postgiro 51.69.28. 

Speciale 

145/48 
198/201 
227/30 
238 
261 
291/94 
295/98 
299/302 
320/23 
350/53 
377/80 
382 
384 
386/87 
388/91 

aanbiedins JAPAN 

16,50 
6,— 

13,50 
0,75 
0,90 
5,— 
4,— 
9,— 
2,75 
5,— 

12,— 
0,75 
1,25 
2,25 
9,— 

405/06 2,25 
410 1,50 
416 1 , — 
428 1,50 
433 1,75 
434 1,25 
438/41 5,— 
453/56 35,— 
460/61 5,— 
504/05 3,50 
524/25 2,75 
539 3,— 
551 1,50 
553 0,75 
554 1 . — 

557/58 
559/60 
564 
565 
573 
574 
576 
577 
582 
584/85 
590 
592 
594/95 
603/06 
612/13 

1,80 
1,80 

13,50 
1,80 
0,75 
0,75 
2,25 
2,50 
0,75 
1 , — 
0,90 
1,40 
0,85 
2,— 
0,50 

blok 3 
„ 9 
„ 11 
„ 12 
„ 15 
,. 15A 
„ 20 
„ 21 
„ 26 
„ 33 
„ 33A 
„ 34 
„ 35 
.. 36 
„ 40A 

Nrs. volgens Yvert '64. Alle zegels postfris zonder plakkers. Vooruitbetal 
postgiro no. 20 5215. Bestelling boven f20,— portvrij 

Postzegelhandel DICK H. 
De Clercqstraat 116, Amsterdam-west 1 

9,— 
13,50 
3,— 
2.50 
3,25 
3,25 
6,— 
5,— 
2,25 
4,50 

6̂  
6,— 
7 j 
2,75 

ng op 
. Vrijblijvend op voorraad. | 

STAM 
, telefoon 8 50 02 
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I 

A 

Z 
I 

A 

Z 
I 

A 

Z 
I 

A 
Mi 

z 

A 

Z 
I 

A 

Yvert-nrs. 

A F G H A N I S T A N 
1/3 1 5 . -
4/6 65.— 

AFR. O C C . ESP. 
1 1,30 
2/8 9,— 

A L B A N I Ë 
1/7 9,— 
8/14 10,— 
15/21 54,— 
15/21 11 
Foucdrukken 110,— 

350,— 
1 1 . — 
45,— 

2,75 
5,— 
6,— 
2,25 

22/28 
29/35 
35A/G 
35H/L 
36 
44/49 
54/56 

A N G O L A 
1/9 10,— 
10 22,50 
11/15 8,— 

A R G E N T I N I Ë 
1/19 110,— 
19A/F 
blauwe opdr. 90,— 
19AKopst.,. 150.— 
19A/E 
groene opdr. 250,— 

35,-
13,— 
12,— 

1,50 
6,50 
0,70 
0,50 

20.— 
0,15 
0,20 
0,20 
0,75 
0,50 
0,15 
0,45 
0.15 
0.20 
5.— 

nummers 

19G/L 
19M/P 
20/24 
25/26A 
27/30 
31/32 
33 
34/38 
39 
40 
42 
43/45 
46 
47 
48/49 
50 
51 
52/56 
Verdere 
ook leverbaar ä 0,30 
per franc ongeveer. 

AUSTRALIË 
2 1,40 
3 5,— 
4 3 . — 
5 10.— 
6 1,80 
7 1 , — 
8 1.— 
9 0.50 
10 1,25 
11 0,75 

BELGIË 
1/4 
5 
6/7 
8/11 
12/13 
14 
15/23 
15/23 
Imaba-perf. 
24 
25 
28/29 
30/35 

3,50 
17,50 

3,50 
13,50 
3,— 
0,70 

27,— 

38,— 
12,— 

2,25 
1,25 
6.75 

BELG. C O N G O 
1/6 5,50 
7/15 6,50 
16/17 0.75 

B O L I V I A 
1/3 3.— 
3A/E 20.— 
3G/J 7 5 , -

Casa Filatelica Gosse 
RECONQUISTA 284 BUENOS AIRES ARGENTINIË 

Aanbieding 2 Luchtpost 
12/18 
19/28 
29/39 
40/48 
49/58 
59/62 
63/67 
68/72 
73/76 
77/81 
82/88 
89 
90/94 
95 
96/100 
101 
102/104 
105/106 
107 
108/114 
115/116 
117/126 
134/139 
140/141 
142/145 
146/152 
153/154 
155/158 
159/163 
164/165 
166/175 
176/180 

BULGARIJE 
1/4 
5/11 
12/14 
15/18 
19/30 
31/36 
37/49 
50 
51 
52 
53 
54/55 
56 
57 
58 
59 
60/69 
70/72 
73 
77 
77A 

10,— 
6,— 
8,50 

37,50 
8,— 

17,— 
45,— 

2,75 
10.— 

0.90 
3,50 
1,60 
0.40 
1.40 
0,40 
4.— 
3.50 
0,60 
0.90 
0.15 
2.75 
5.— 
2,50 
6.— 
2.— 
1.20 
2.40 
0.90 
2,80 
4,80 
0,15 

12,— 
1 1 , — 

13,— 
8,— 

45.— 
2.— 

18.— 
2.— 
5.— 
1.50 
0,80 
0,80 
1,30 
1,40 
1,30 
1,80 
1,80 
1.50 
7,— 
1.60 
0,70 
2.— 
4.50 

BRAZILIË 
1/16 
17/24 Wm. D 
17/22 Wm. K 
23a 
25 
25bWm. M 
25b Wm. N 
26 
26a 
27/28 
29/30 
31 
31a 
31b 
32 
33 
34 
35 
36 
37/39 
Verdere 

90.— 
22.— 
6.50 
5.50 
4.50 
5,50 
5,50 
7.— 

80,— 
13.50 
13,50 
3,25 
3 .— 
2,75 
1,35 
2,25 
2,25 
1 , — 
1 , — 

25,— 
nummers 

ook leverbaar i 0,40 
per franc ongeveer. 

Condor-uitgiften 
1/7 
8/10 
11 
12/14 
15/16 gebr. 
17/19 
20 gebr. 
21/24 

2,50 
45,— 
55,— 

125.— 
220,— 
160,— 
32,50 

2,50 

Varig-uitgiften 
1/3 
4/5 
6/14 
15/26 
27/28 
29/40 
41/42 
43/49 
50/51 
Blok 7 

C A N A D A 
1 

5 
6 
7/8 
9/10 
11 
12 
12A 

CAP JU BY 
1/10 
11/15 

160,— 
30,— 

110,— 
22,50 

4.— 
2 0 . -

2.— 
12.50 

8.— 
35.— 

1,80 
1 1 , — 
3,25 
0,90 
0.75 
2.25 
2.50 
0,60 
1.10 
2,25 

12,50 
3,50 

CAP VERT 
1/9 12.50 
10 18,— 

C H I L I 
1/5 gebr. 
6/12 
12a 
13/22 
23/28 
29/30 
31/49 
50/52 
53/67 
68 
69/89 
90/103B 
104/120 
121 
(25 versch.) 
122 
123 
124/25 
126/27 
128/37 
138 
139 
140/49 
150 
151 
152 
155 
156 
157 
158 
159 
160/62 
163/63B 
164/71 
172/73 
174 
175 
Blok 2 
Blok 3 
Blok 4 

C H I N A 
1/5 
6/10 
11/20 
21/30 
21/30z. wm. 
31/35 
31/35 z. wm. 
36 
37 
38/44 
45/49 
50/53 

330,— 
80,— 
70,— 
90,— 

2,70 
4,25 

13,— 
5,— 

30.— 
50.— 

6,50 
7,50 
5,50 

45,— 
0,30 
0,40 
1,50 
1.50 
2,45 
0.40 
0.15 
2,50 
0,70 
0,10 
0,60 
4,50 
0.15 
0.60 
0,30 
2,70 
8.— 
6.75 
1.50 
1.10 
0,90 
0,80 

60.— 
50,— 
32,50 

45,— 
13,50 

3,50 
1.50 
1 , — 
4,50 
0,50 
0,50 
0,10 
1 , — 

16,— 
4,25 

Japanse Bez. 
1/7 6,75 
8/11 0,50 

C O L U M B I A 
19/23 
43/55 
56 
57 
73 
74/86 
87/89 
90/103 
104/17 
118/21 
122/25 
126/27 
127 A/B 
128/40 
141/51 
152/54 
155 
156/57 
158/59 
160/72 
173/74 
175/87 
188/97 
198/06 
207/14 
215/22 
223/31 
232 
233/36 
237 
237 A/D 
237B 
238/52 
253 
254 
255 
257A 
258/59 
260 
261 
266 
270/71 
275/80 
291/95 
298/99 

110,— 
180,— 

60.— 
10.— 

6,75 
190,— 

20,— 
290,— 
95,— 
22,50 

4,50 
4,50 
4 ,— 

55,— 
22,50 

5,50 
0,30 
0,90 
4,50 

40,— 
0,50 

45,— 
50,— 

100,— 
50,— 
55,— 
4,50 
1,80 
1.40 
0,80 
2,— 
0,90 

50,— 
0,20 
0,35 
0,35 
0,35 
1.50 
0,40 
1,80 
0,30 
1 , — 
7 — 
0,90 
0,60 

COREA ( Z U I D ) 
1/3 6,— 
4 3,— 
5 1,75 
6/8 5.75 
9/11 4,— 
12/18 9,— 

C O S T A 
1 
2/5 
6/9 
10/12 
13 
14/26 
27/29 
30/37 
38/44 
44A/I 
45/46 
47/53 
64/70 
71/81 
81 A/B 
82/90 
91 
92/104 
105/07 
108/21 
122 
123/35 
139/42 
146/50 
151/56 
157/64 
165 
166/75 
176 
177/79 
181/84 
185/87 
188/95 
196/209 
210/14 

RICA 
4,50 
8,50 
6,— 

65,— 
4,50 

45,— 
0,70 

12,50 
22,50 

160,— 
3,25 

55,— 
40,— 
30,— 
13,50 

125,— 
1,60 

65,— 
2,80 

18,— 
1,25 

18.— 
15,— 

2,50 
4,— 

16,— 
1.25 

24,— 
0,90 
0,70 
2,50 
1,80 
7,— 

40,— 
3,— 

215/17 
218/20 
221/24 
225/43 
244/49 
254/70 

C U B A 
1 
2 
3 
4/11 
12/15 
16 
16 onget. 
17/21 
Idem onget. 
22/23 
24/29 
30 
31 
32 
33/34 
35/36 
37 
38 
39 
40/42 
43/45 
46/48 
49 
50/55 
56/59 
60/61 
62/71 
72/73 
74/77 
78/87 
88/89 
90/93 
94/104,127 
105 
106 
107 
108/11 
112/14 
115 
116/17 
118/19 
125/26 
128 
129 
130/32 
133 
134 
135/45 
147 
148 
150 
151 
152 
153/55 
156 
157 
158 
159/62 
163A 
164 
165 
166 
167/68 
169/71 
172 
173/74 
175/77 
178 
179 

D A N Z I G 
1/3 
4/15 
16/19 
20/24 
25/29 
30/34 
35/38 

1.25 
0.65 
2,75 

30,— 
4,— 
7,— 

1,40 
1,70 
1,40 

17,— 
9,— 
6,— 

35,— 
18,— 
18,— 
3,40 

60.— 
2.70 

35.— 
4.— 
2.70 
2.70 
2.25 
0.75 
1.20 
5.— 

12.— 
3.75 
1.80 

22.50 
5.50 
3.25 

29,— 
3,25 

62,— 
12,50 

2,70 
8,— 

27,— 
0,60 
0,90 
1,20 

10.— 
6,75 
0,80 
2,70 

45,— 
1,10 
0,70 
0,70 
2,70 
0,70 
0,70 

90,— 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
1 , — 
2,70 
0,70 
1 , — 
0,70 

10,— 
1 , — 
0,70 
0,70 
0,50 
1 , — 
4,50 
0,70 
2,— 
2,50 
0,50 
1,80 

2,70 
1,60 
0,70 

22,50 
35,— 

9,— 
8,— 

D E N E M A R K E N 
1/5 60,— 
6/10 8,50 

D O M I N I C A 
1 
2/9 
10/11 
16/21 
18A 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29/36 
37 
38 
39 
40/44 
45 
46/47 
48/50 
51/53 
54/57 
58/61 
62/66 
67/68 
69/72 
73/74 
75/78 
79 
80/81 
82 
83/84 
85/91 
92/94 
95 
96/98 
99 
100 
104 
132/133 

7,50 
40.— 
60.— 
55.— 
10,— 
0,70 
4,— 
4,— 
3,50 
3,50 
3,50 
2.50 

60.— 
1.50 
1.50 
1.50 

11.50 
1.25 

12,50 
10,— 
10,— 

5,— 
4,— 

36.— 
2,— 
8.— 
8.— 
3.50 
0.70 
4,— 
1.25 
3.25 

12,50 
4,— 
1 , — 
4,— 
0,60 
0,60 
1,50 
2.25 

D U I T S L A N D 
1/19 3.— 
20/26 90.— 
27/34 65.— 
38/39 225.— 
42A/Cgebr. 150,— 
43/53 50,— 

E C U A D O R 
18/25 
32/35 
36/40 
41/44 
45/46 
47/52 
53/57 
58/64 
65 
66 
67/71 
72/74 
75/81 
82/88 
89/92 
93/94 
95/98 
99/102 
103 
103A/C 
104/12 
113/17 
118/22 
123/26 
127/29 
130/33 
139/41 
141 A/C 
142 
143/43a 
144/48 
148 A/C 
149/53 
154/57 
158/62 
163/66 
167 
168 
169/75 

135,— 
25.— 
5.— 
3,50 
3,— 

20,— 
2,70 

11.— 
0,60 
0,30 

37,50 
5,— 
3,50 
3,50 
6,— 
9,— 
6,50 
7,50 
0,40 
5.50 
5.50 

18.— 
11.— 
6,50 
7.— 

1 1 , -
7,— 
7,— 
0,50 
0,80 
4,75 
4,— 
9,— 
3,25 

10,— 
6,— 
0,25 
0,25 
4,— 

Alles ongebruikt 

176/80 
181/83 2,50 

184/89 
190/94 
195/99 
199A 
200/03 
203A 
204/08 
209/11 
212/15 
216 
217/18 
219 
220/24 
225/26 
226A/27 
228/31 
232/33 
234 
235/36 
237/40 
241/42 
243/45 
246/49B 
250/52 
253/57 
258/59 
260 
261/66 
267/68 
269/73 
274/76 
277/78 
279 
280/84 
285/94 
295/98 
299/302 
303 
304/05 
306/08 
309/11 
312 
313/15 
316 
317/20 
318a/320a 
323 
324/26 
327/29 

Dienst 
9/12 
13/17 
18 
19/28 

7,25 
8,25 
6,75 
0,70 
4,— 
0,90 
9,— 
0,60 
6,— 
0,40 
1 , — 
3,50 
9,— 
1 , — 
4,50 
2,75 
4,— 
0,50 
0.60 

10.— 
2.70 
2.50 
5.— 
2,— 
4,— 
1,25 
0,40 
3,50 
0.90 
3.— 
3.50 
2.25 
0.70 
6.75 

1 1 . — 
2.50 
2.75 
1.25 
2.25 
1 . — 
7.— 
0.80 
3.50 
1.50 
1.50 
2.— 
1.25 
1 . — 
3.50 

22,50 
2.25 
3 , — 
3,50 

EGYPTE 
1/2 
3/4 
5/24 
25/28 
28A 
29/40 
41/42 
43/54 
55/56 
57/67A 
68/79A 
80 
81/83 
ESTLAND 
1 
l a 
2/6 
7/11 
idem onget. 
E T H I O P I Ë 
1/10 
11/17 
21/22 
23/30 
31/34 
35/37 
38/42 
43/48 
49/53 

Zie voor 

20,— 
55.— 
50.— 

2,50 
0,60 

1 1 , — 
1,60 

20.— 
0,50 

37,50 
62,50 

0,25 
1 , — 

2.— 
9.— 

70.— 
5.50 
5.50 

I L 
IO.— 
20,— 
55,— 
3,— 
1.50 
3.50 
3.— 
2.— 

niet-ge-
noteerde nummers 
onze advertentie in 
het Septem ber nr. 

Gedurende 15 jaar kochten wij H O N D E R D E N V E R Z A M E L I N G E N en namen wij diverse H A N D E L A R E N - S T O C K S over. 
Onverschillig of u E U R O P A of OVERZEE verzamelt, of u voor f 2 0 , — of voor f 10.000,— wilt besteden 

M A N C O L I J S T E N van ^%lbanie tot ^ ululand worden met zorg behandeld! 
Bestellingen te r ich ten san ons correspondent ieadres: Mevr A . E. Gosse-Beek. Groest 88, H i l ve rsum - G i ro 676339. Tel . (02950) 10994. 
Voor een snelle afwikkeling van uw mancoltjst, kunt u deze eventueel rechtstreeks PER LUCHTPOST aan ons zenden. Betalingen uitsluitend via Hilversum. Bestellingen 
boven f 20,— portvri j . Leveringstijd ± 3 weken, in volgorde van bestelling. 

- Z ! A - Z ! A - Z ! A - Z ! A - Z ! A - Z ! A - Z ! A - Z ! A -



EXPO 1964 
De Zwitserse PTT kondigt de nationale tentoonstelling 
1964 aan met vier speciale zegels. 

Dag van uitgifte 16 september 1963 

Stel U op de hoogte bij Uw handelaar. 

WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE PTT BERN SCHWEIZ 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING N.V. 
Rokin 58 - Amsterdam-C - Tel. (020) 230261 en 

(020) 242380 
Onze a.s. 
UITZONDERLIJK IMPORTANTE VEILING 
van zeer waardevol materiaal, w.o. veel klassiek In luxekwaliteit, met name o.a. van FINLAND 
ITALIË en STATEN, ENGELAND en KOLONIËN etc, vindt plaats 

VAN 16 TOT EN MET 19 OKTOBER 1963 

Circa 3200 grotendeels waardevolle kavels van NEDERLAND en O.R. (ongeveer 1200 kavels, w.o. ook veel gezocht engros-materiaal), van 
diverse EUROPA-landen (e'î eneens circa 1200 kavels) etc. 

Op de SPECIALE RESTANTENDAG, z a t e r d a g 19 o k t o b e r 196 3, komen honderden belangrijke collecties, waardevolle landen-
verzamelingen, engrosposten etc, vnl. afkomstig uit de vele importante objecten, die ons werden toevertrouwd, ten verkoop. 

Een uitzonderlijke gelegenheid voor aanvulling ook van uw bezit met materiaal waarnaar u reeds jaren heeft uitgezien. 

Rijk geïllustreerde catalogus (^2 fotopagina's) wordt aan de ons bekende adressen toegezonden; voor serieuze gegadigden, die nog niet met 
ons in relatie mochten staan, wordt een beperkt aantal catalogi gereserveerd, die op aanvraag gratis verkrijgbaar zijn. 

WEDEROM EEN GROTE VEILIN,G IN VOORBEREIDING, waarvoor wij reeds veel belangrijk materiaal ontvingen. Toevoegingen kunnen 
nog tot half november a.s. plaatsvinden; belangrijke en bewerkelijke objecten gaarne spoedigst, gezien de voor een doeltreffende verkoop 
vereiste voorbereiding. 

INKOOP VERKOOP Hobby-House 
N.Z. Voorburgwal 322 

tel. 66875 - Amsterdam - giro 106312 

Wij hopen u spoedig In onze nieuwe winkel te ontvangen. 
Wij hebben in voorraad alle hoofdnummers van N.O.R., 
maar ool< vele variëteiten. 

Steeds voorradig van 1e emissie Nederland ± 1000 ver
schillende zegels in prijs van f 10,— tot ƒ200,—. 

Bovendien voorradig Frankrijk, Engelse koloniën, Duits
land, Oostenrijk, België en vele andere landen. 

Wegens tijdgebrek kunnen wij geen mancolijsten van deze 
landen behandelen. Van Nederland behandelen wij uit
sluitend mancolijsten boven f20,—. 

Tevens gezocht collecties van 
alle landen. Wij betalen maximale 

prijzen. 

Op pagina 187 van de nieuwe spec, catalogus Nederland staat vermeld 
dat van de 25 et. roltanding nr. 51a ook blokken bekend zijn met 
VIER EXEMPLAREN 51a. Van deze blokken is tot nu toe slechts 1 
gebruikt blok gevonden. 

Dit UNICUM bied ik aan voor f1500,—. 

Verder aangeboden in postfrisse blokken van A stuks: Nederland 
163B voor f20,—, Nederland 165B voor f350,—, Nederland 197B 
voor f 15,—, Nederland 198B voor f20,— en nr. 237 voor f UO,—. 

H. KOOPMAN 
(BEËDIGD EXPERT EN MAKELAAR) 

N.Z. Voorburgwal 3U - Amsterdam - Tel. 23.34.73 - Postgiro 513427 

ZICHTZENDINGEN uitsluitend 
NEDERLAND en O.R. 

Minimumultname per zending f 12,50. Vanaf f 15,— portvrij. 
Uw schriftelijke aanvraag met opgaaf van referenties of verenigings-
nummer zie ik gaarne tegemoet. 

Wegens drukte geen mancolijsten. 

Verzamelingen NED. & O.R. te koop gevraagd. 

Soestdijkse Postzegelhandel N. Overduin 
jan Steenlaan37, Soes td i j k - Giro 385725 - Tel. (02955)4841 




