


FDC Ned Ant Radio ' 1 ,— 

FDC N G. de nieuwe Sterrengebergte - 1,30 
Envelop Expo met serie-Europa • 1,25 
A dam Tokio en Biak - 2,— 

A dam Tripoli - 0,75 
Europa 58 op de FDC 7 landen - 9,50 

Interneringszegel op brief - 12,50 
Suriname Luchtpost no 10 DO-X op lucht-

postbrief - 25,— 

FDC Ned Anti l len L.Post 41-44, mooie 
envelop - 30>— 

Mooie sortering FDC's van Nederland. 

Gaarne zenden wij U op zicht onze bekende boekjes 
met zegels van Nederland en Overz. Rijksdelen 
zonder verplichting tot aankoop. 
Onze condities voor een abonnement op alle nieuwe 
FDC's van Nederland en O. R. gratis op aanvraag 
Ook zorgen we voor de speciale gelegenheidsstempels. 
Aardige boekjes met Luchtpostzegels. 
Brandkastzegels Nederland f 75,—. 
Brandkastzegels Ned.-lndië f 75,—. 
De nieuwe FDC van de Antillen Motel Aruba, slechts f 1.— 

Te koop o te ruil gevraagd prentbriefkaarten 
van alle plaatsen in de provincie Zeeland 

C. BOL YERSEKE 
GIRO 22642 
TELEFOON 01131-30f 

ZEER LAGE PRIJZEN 
en bi j aankoop boven f 10.— nog 10" „ kort ing. 

AANBIEDING SURINAME 

3A* 
4A» 
lOaA* 
13A' 
13A 
3Ax' 
4Ax* 
5Ax* 

f 15,— 
11,50 
85,— 
30,— 
26.50 
16,— 
11,50 
12,— 

6Ax-
lOaAx» 
13Ax-
13Ax 
iB* 
5B 
lOaB 
ISB' 

16,— 
85,— 
28,— 
28,— 
5.50 
2,20 
7,50 

10,— 

13B 
1 of* 
2* 
3» 
3 
4* 
5 
7» 

1 6,75 
1,80 
0,30 
0,38 
0,45 
5.75 
2.25 
4,75 

8> 
8 
9* 
9 
10 
IDa 
11 
11* 

f 4,75 
1,80 

12.— 
9,50 
3,75 
7.50 

10.— 
12.— 

12* 
12 
13B 
U * 
14 
15» 
15 

1 10,— 
8,— 
6,75 

26,— 
21.— 
40,— 
33 — 

POSTCONGRES ZWITSERLAND 
Elegant gebonden boekje der Zwitserse Posterijen Bevattende de serie Techniek en 
landschappen van 1949 Yvert nr 481—492 compleet in blokken van 4 ongestempeld 
en gestempeld de laatste zijn afgestempeld in de plaatsen welke de voorstelling of 
de beeltenis op het zegel v/eergeeft Schaars en interessant boekje f"32,50 

POSTCONGRES TSJECHOSLOWAKIJE 
12e Wereld Postcongre«; te Parijs Luchtpostzegels van de Uitgaaf 1939 No 25 24 Kr 
Gestempeld en ongestempeld in blokken van 4 Verder de Nrs 28—35 in blokken 
van 4 postfns compleet de cataloguswaarde î  Fr 6800,— het geheel in keurig boekje 
prtjs f 45,— 

POSTCONGRES LUXEMBURG 
l boekjes met elk een zegel Nr 482 en no 483 Postfns f3,50. 

JOEGOSLAVIË 
I dec 1943 serie van de regering in ballingschap te Londen f5,50 
Zeer sterk vergrootglas Schuifloepie glasoppervlak 1 cm, 8 x vergrotend (aangege 
ven) winkelprijs pim f 16,— nu ƒ4,— franco 
S kaarten der uitgaaf 1867 met duidelijke omschrijving en afbeeldmgen van de typen 
f en II, NEDERLAND franco f 0,50 
Gompapiertjes Philorga per zakje van 1000 M.IO voor postfrisse zegels Ever-Ready, 
Engels fabrikaat per 1000 f O 75 Beide soorten zijn reeds gevouwen 
Klemstroken m alle maten 
Albums en supplementen ook oude jaargangen 

Alle zegels in prima staat * wil zeggen ongestempeld 
Geen aanduiding is gestempeld Voor geldbelegging vele mooie kopen voorhanden 
Liefst bezoek aan huis na telefonische afspraak 
Alle filatelistische benodigdheden verkrijgbaar 
Levering franco bij aankoop boven f 10,— aangetekend 
Ook levering op mancolijst van de gehele wereld Vorige aanbiedingen blijven geldtg 

HENDRIK V A N DER LOO'S 
POSTZEGELHANDEL PHILATELISTISCH BUREAU 

Laan van Nieuw Oost 
Indre 50. Den Haag. Telef 
(01700) 850190 Te berei
ken vanaf Station Hotl 

Spoor, hjn 17, van Staatsspoor iijn 6 en 17. Grro 24392 Bankrers R Mees & 
Zonen Nederl Handel Mi|. Bi|k Herengracht 

BEPERKT: ZWITS. EUROPA '59 FDC f 1,50 (ong. f 1,—) OPDR P T T Conf 
FDC / 1,95 {J 1 25) 19 sept Eur FDC's cpl (inditn geen portoverand ) 7 st 
J 8,25 ( ƒ 5,50) 7ondtt Ned ƒ 7,50 ( ƒ 5,—) alle Ie klasse FDC's. Zie onze 
vüriï;e spet Europa ad\ Vraagt vnjbt inl abonn Curop Gemecnsch C i t 
Is'VPH '59 / 2,50, idem Junior ƒ 1,40, Bcnco Isr. ƒ 1,75, Indon ƒ 1,25 
Toi r tns UNO en Eui '59 ƒ 2,50 FDC's Indon. Dieienbesch ƒ 1,90, Turkije 
lie Lui op Basket B Kamp ƒ 0,95 ( ƒ 0,20) USA Line herd (3 FDC's) cpl 
ƒ 2,75 V Naties. LP 2 5 en 7 c (2) ƒ 1,85, Fl Meadows (2) ƒ 1,95 Duitsl 
Fugger / 0,70 Riese ƒ 0,60, Luchtbr ƒ 0,75, Humb ƒ 0,95 (ook ̂  -Berlijn), 
Intcip (2) / ' 7 5 Dtneni Baüetfest ƒ 1,10, R Kruis f 1,30, Zweden R Kr 
3 , ƒ 2 - , Hcidenstram ƒ 2,25 Zwits P-Patria ƒ 2,40 P O R T O EXTRA 
T. HARTEVELD'S FDC SERVICE — KERSTROOSSTRAAT 9c — R'DAM-12 
TELEFOON 87963 GIRO 507407 

Nederland 
No 1 f 6 , — 

2 6,— 
3 22,— 
4 2,60 
5 2,— 
6 17,50 
9 5,35 

10 3,25 
11 12,— 
12 22,50 
14 8,75 
14« 30,— 
16 8,75 
17 1,95 
18 8.50 
23* 37,50 

26* 
29 
41» 
41 
44 
45 
46 
79 
Ned . 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 

10 

Gaarne verzorging manco's 

40.— 
19,— 

f3 ,90 
2 , -
6,50 

17,— 
1,50 
0,75 

ndie 
2 0 . -
24.— 
1,65 
0.65 

17,50 
6,50 
1,90 
0.85 

11* 
12* 
16 
21* 
21 
24» 
24 
30 
37 
80 
98 
109 
135/7* 
172/5* 
176/9* 
182/5* 
217/20* 

Ned & O , Europa 
Het bestelde wordt op zicht 

Postzegelhandel J. C. Renzen 

7,50 
17.— 
9,50 
4,— 
4.— 
3 95 
4,85 
9,50 
6,75 
9,25 

13,50 
0,70 
6,75 
5,25 
3.25 
4,— 
5.90 

221/5* 
230/4* 
275 
276 
277* 
279 
281 
282 
283 
284 
286* 
290/2 
331* 
345* 
361' 

3,65 
2.45 
0,75 
0,65 

10,— 
0,60 
2,25 
0,80 
0,80 
1,30 

13,— 
4,95 
1,70 
6,75 

13 — 

* = ongestempeld i 
B Europa (geen nieuwtjes) 1 

geleverd 

Bergselaan 225B 
Rotterdam - Gi ro 1(81779 

Zoekt u goede zichtzendingen ? 
RONDZENDDIENST „NOORD' vooMiet in een behoefte, 
welke in het gehele land bestaat In de zichtzendingen van 
Rondzenddienst ,,NOORD" vindt U de meest zeldzame 
zegels voor de meest verwende verzamelaai Praktisch 
van ieder land ter wereld hebben wiJ een uitgebreide 
keuze U vindt m onze londzendingen uitsluitend eeiste 
kwaliteit zegels Onze zichtzendingen zijn zowel geschikt 
voor de beginner als voor de vei gevorderde verzamelaar 
Ook Uw MANCOLIJSTEN vei zorgen wij accuraat en snel 
WIJ hebben o a uitgebreide zichtzendingen van Neder
land en O G Duitsland met alle gebieden, België en Kol , 
Engeland en Kol , Spanje, Portugal en Kol , Zwitserland, 
Liechtenstein, Italië en Kol , Polen, Rusland en Geb., 
Tuikye, Japan, China, Midden-Oosten, Perzie, Irak, Jor
danië, Libanon, Israel, Ethiopië, Noord- en Zuid-Amerika, 
enz enz 
WIJ zijn steeds kopers voor verzamelingen in goede kwa
liteit 

RONDZENDDIENST .^NOORD Postbus 249 

Groningen 

Te koop gevraagd 

Verzamelingen, partijen, massagoed 

en kilowaar. 

Bij aanbieding massagoed gaarne 

opgave van soort EN 

hoeveelheid. 

POSTZEGELHANDEL 6 . VAN DER BUNDE 
Petristraat 8 - U T R E C H T (Oog in Al) — Telefoon 31082 

BELANGRIJKE PRIJSVERLAGING 
Thans voor iedere beurs 

HAWID-KLEMSTROKEN 
Ideaal voor postfrisse zegels - Verkrijgbaar bij uw handelaar 

P o s t z e g e l g r o o t h a n d e l ' ' " • P* H E l i W l A N N 

Telefoon 792640 - Parnassusweg 24huis - AMSTERPAM-Z. 



GELDBELEGGING 
Diverse leuke partijen van Europa en Over
zee in de prijsklasse van f1000,- tot f5000,-
(totaal f15000,-). Voor serieuze belangstellen
den na afspraak (tel. of schriftelijk) ter inzage. 

Postzegelhandel J. C MIHAI (Mihaly) 
Valeriusstraat 276 hs, tel. 732783, Amsterdam. 

Wegens vakantie gesloten tot en met 20 juli a.s. 

Te koop gevraagd: 

Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 

Postzegels 

Loepen met handvat ƒ 2,25, ƒ 3,23, 
ƒ 4,75, in etui f 1.50. J-delIp f 2,95. 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband / 5,50. f 7,50 en 
f 1 2 . -

Vraagt toezending gratis prijslijst 
Schaubek albums 

ALBUMS 
Nederland (O.G.) (ejcels.) ƒ 8 , -

Bondsalbum K 11 „ 8,50 
, ,Holland" album 15,— 
Alsv. binnenscbroeven . . „ 16,— 
„ D A V O " album 22,50 

Groot insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken 11,— 
Alsv 20 bladen 19,80 

Insteekboek les f 0,60, ƒ 0,90. 
ƒ 1 , - . ƒ 1,50. ƒ 2 , - ƒ 2.50 
f 3.50 f 4,90. ƒ 7,25. 

Schaubek Europa ƒ 18,— 
Schaubek Overzee ,, 24,— 
Schaubek Wereld 21.— 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEl 

Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 - Giro 425549 

icuKf WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES • LOSSE ZEGELS • P A K K E T T E N • MENGSELS 

K I L O G O E D 
Ais zijnde de grootste groothandelslirma 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 gebruikt. 

• L O S S E F - O S T Z E G E L S Aantrekkelijke goedkope 
soorten. 

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

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

• MENGSELS ( K I L O G O E D ) op papier 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L wensen wij eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series 

Zvnd on» a.u.b. uw aanbieätngstijst^ die 

onze directe en nauwkeurige nandnchl zai hebben. ia=' 
VRIJ OP AANVRAAG: Onze nieuwe infcoop-prijs/ijsl 

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: 

H. E. HARRIS €L CO. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A Telegramadres: Harrlsco Boston 

BLOKKEN 
o = gebr. No. Yvert 1959. 

Albanië 
1 
2 
3 
4 
Bulgariie 
1 
2/3 
Croatië 
3 
3D 
4 
4 D 
5 
7 
Spanje 
1 
2 
2a 
5° 
6 
6° 

f 2,— 
3,25 
3,75 
3,25 

2,25 
5,50 

1,25 
1,25 
0,50 
0,50 
0,90 
0,70 

4,— 
4,— 
8,— 
3,— 
7,— 
7,— 

f 3, 
2, 

P o l e n 
1 
2/4 
5 
SQ 
6 
9 
11 
12 
12» 
13 
14/15 
14/1S» 
16/17 
18 
19 
20 

3 0 , — 
3,50 
3,50 
3,50 
4,25 
9 , — 

2 0 , -
3 ,— 
2,50 
6,50 
6 ,— 

«,— 4 , — 
6,50 
S .— 

12,50 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
14 

2,— 
3,50 
3,50 
3,50 
4,25 
4,50 
3,50 
3,— 
5,— 

Portugal 
1 
2 50 

Tsjechoslowakije 
3 0,50 
5 3,50 
6 1,75 
7 3,— 
8 1,50 
9 12,50 
10 0,60 
11 0,50 
12 2,25 
13 0,75 
15 2,— 
17 0,60 

Voor enige dagen kochten wij een belangrijke collectie 
Eng. Kol. ongebruikt, waarin de afd. George VI en 
Elisabeth vrijwel compleet aanwezig is. 
Wij kunnen van deze gebieden series leveren van 0,5 
tot 0,6 per Yvert Fr. 

UW MANCOLIJST NAAR: 
Postzegelhandel Philadelphia 
J. M. GOSSE, KRUISWEG 43. HAARLEM 

Tel. 15515 - Giro 135793 - Bank: Amsterdamsche Bank NM. Haarlem 

Voordelige aanbieding 
f Pr ima l<wal i tei t * o n g e b r u i k t ° g e b r u i k t 

3 * 
8 * 
15« 
16*° 
22* 
25° 
26° 
28° 
3 0 * 
31° 
32f° 
35° 
36° 
4 1 * 
42 * 
4 3 * 
4 4 * 
57* 

f 0,35 
4,50 

3 5 , — 
0.35 
0,22 
0,70 
0,7C 
0,7C 

21,75 
1,25 

12,25 
6,75 
0,90 
0,45 
0,90 
1,45 
0,55 

2 8 . — 

SSa» f 12,75 
7 4 * 0,28 
7 7 * 0,30 
8 2 * 0,52 
8 4 * 2,50 
8 5 * 0,70 
8 6 * 0,52 
8 7 * 0,35 
87° 0,28 
8 8 * 0,42 
9 0 ° * 0,65 
9 2 * 0,90 
92» 2 , — 
9 5 * 1,25 
116* 0,70 
116fa* 1,40 
123* 4,15 
127/129° 2,50 

Bestel l ing boven f5,— p o r t v r i j 5°/ 

137/140° 
141/144* 
146/149* 
150* 
151/156*° 
172° 
173° 
179/182* 
183/186° 
187/189* 
190/193*° 
202* 
205° 
206/209* 
212b* 
214/219* 
214/219° 
221° 

3 k o r t i n g bi j 

SURINAME 1 
nrs spec cat. 

f 7,25 
8,25 
7,15 
0,70 
6,75 
0,52 
0,52 
5 ,— 
2,35 
1,60 
2.15 
2,75 
3 , — 
2,25 
2,75 
5,2S 
6 ,— 
1,40 

224 
278/279*» 
260/283* 
294» 
295/296* 
312/315* 
317/320* 
321/322* 
Lp. 16* 
Lp. 2 1 * 
Lp . 22 * 
Lp. 24* 
Lp. 25 /26* 
p o r t 29* 

.. 33/35° 

.. 36 /46* 

.. 36° 
„ 38° 

aankoop boven f 2 5 , — 
Het bestelde w o r d t u OP Z I C H T gezonden, zonder verp i i c^ 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MAS >TRIGT 
Schieweg 185 - R o t t e r d a m 4 - Te le foon 010-80763 - G i r o 661478 

1959 1 
f 0,42 1 

5,25 1 
7,25 1 
0,70 
1,45 
4,25 
1,25 
1,85 1 
4,25 1 
1,30 1 

14,95 
0,70 

25,75 
4,25 
1,90 

32,50 
2,25 
2,25 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
Zojuist hebben wij een paar col
lecties in boekjes geplakt. 

Vraag nog vandaag een zichtzending 

Oostenrijk, Zwitserland 
Israël, Duitsland (modern) 

NEDERLAND EN OVERZEE 

POSTZEGELHANDEL ,, F AV O RIE T " 
Th. HEKKER - Kleverlaan 97 - BLOEMENDAAL - Tel. 02500-56154 



N I E U W E C A T A L O G U S S E N 1 9 6 0 (verschijningsdatum 3 sepl) 
y V E R T & TH.L1ER deel I (Fraiikiijk en Kol.) ƒ 3,75, deel II (Europa) 

Il ƒ 13,25, deel IJl (Overzee) ƒ 17,30. 
I MICHEL Europa ƒ 20,20, Duitsland ƒ 5,15. 
I MICHEL OVERZEE 1958/1959 ƒ 44,— (in 2 delen) wordt eerst eind 
y 1960 hei drukt . 

Prijzen worden verhoogd met por to voor toezending. Bestelt NU om ze tijdig 
te ontvangen! 

AANBIEDING VAN SERIES EN ZEGELS 
CHILI Voorloper Vliegpost 

1925 PRO-RAZA. Prijs in 
SANABRIA cat. $ 125.— RR* 

ƒ 4 5 , -
FRANKRIJK 148/55 Orphelins 

1917-'19 Yvert 45000.—» 225,— 
FRANKRIJK 241/42, Yvert 13000» 

90,— 
FRANKRIJK PEXIP bloc '37 

4000.—-
ENGELAND nr . 89 £ 1.-

Y ie r t 27500.— 
ENGELAND nr. 121 £ 1.-

Y^ert 17500.—» 
ENGELAND dito £ 1.- gebr. 
BELGIË 272A/272K, Orval Kr. 

Y \ c r t 22.500 RR» 140, 
C U R A C A O nr . 2, pracht-ex.» 23,-
C U R A S A O nr . 11, pracht ex. 

do. iets minder 
SURINAME nr. 15, pracht-ex.» 
NEDERLAND nr. 48, miniem 

\ouwtic ' 

25,-

140,-

95,— 
60,— 

4 5 , -
3 0 , -
3 6 , -

7 5 , -

AUes van Nederland en O.G. op 
mancoiijst. 
Nieuwe uitgaven van alle landen en 
gebieden leveren wij in abonnement! 
Steeds weer bhjkt het voordeel \ a u 
het nemen \an een abonnement op 
N I E U W E UITGAVEN. Onze enige 
conditie is dat men nauwkeurig op
geeft van welke landen ol gebieden 
men de nieuwtjes wenst en dat men 
wat men \ a n onze zendingen niet wil 
behouden, binnen 8 dagen na ont
vangst terugstuurt . De IPOSTA-scrie 
'59 van West-Duitsland leverden wij 
voor ƒ 0,75, pri)s thans ƒ 2,—. 
Van recente nieuwtjes die wij bij uit
gave voor nom. 4- provisie leverden 
en die kor t nadien stegen noemen 
wij nog VATICAAN Sede Vacante, 
Expo, San-Marino tent. Napels, div. 
uitgaven Saargcbied, Luxemburg 
Europa '56 en '57 etc. 
Schrijft nog heden! 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
H I L V E R S U M , Surinamelaan 31 - Telefoon 4323 - Giro 1700 
A M S T E R D A M . N.Z. Voorburgwal 151 - Telefoon 222186 

J. G. MILLAARD - FILATELIST - EXPERT 
KEURT zegels van Luropa tot 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal. KOSTEN 2—h % katalogus, 
minimum fl . 2,50 per zege. 

•k H O V E N I E R S W E G 18 - T I E L - T E L E F O O N 3879 -If 

I IV II O U D 

van dit nummer 
Twee inzendingen van Nederlandse filatelisten 
in d e Erehof van de „Interposta" te Hamburg 
geplaats t ''■^f'^^'i' ^^^ 
De Nederlandse Distr ibut iekantoren . . . pï^i^pl^.' 200 
De Eofilatelistische afstempeling op Franse 
brieven 207 
Verzamelt u ook Nederland en O.G.? 210 
Republiek der Guaranis 212 
Nederland Emissie 1852 213 
De Interposta 1959 te Hamburg 214 
Stempels 216 
Luchtpost 217 
Nieuwe uitgiften 218 

Begin september verschijnt: 

YVERT 1 9 6 0 
Frankrijk en Kol. I f 3.75 
Europa II  13.25 
Overzee lil  17.30 
3 delen compleet  34.30 

Michel Europa 1960 f 20.20 
Miche l Dui ts land 1960  5.15 
Neder land en O.R. 

Junior .  1.40 

Yvert 1959 v/ordt in betaling teruggenomen. 

POSTZEGELHANDEL ,. F AV O R IE T " 
Kleverlaan 97  Th. HEKKER  BLOEMENDAAL  Tel. 0250056154 

ROBSON LOWE LTD. 
50 PALL MALL 

LONDON, S.W.i. 

Geachte lezers, 

O p 5 september zal een algemene veiling plaats hebben te Bournemouth met verzamelingen en gemengde kavels van de 
Gehele Wereld, Brits Imperium en Buitenland, Engrospartijen, en Buitenland ingedeeld volgens landen — met sterke 
bezetting in Brazilië, China en Frankrijk. Het Britse Imperium is sterk in Canada, Kaap de Goede Hoop, Groot Brittannië 
(een kavel van 345 stuks i d. zwart van 1840 en 5 stuks 2 d. plus een handvol van 1841, i d. zwart — een kavel geschat 
op £ 100), Heng Kong, Malta, Nieuw Zeeland. De veiling eindigt met een mooie verzameling Brits Imperium verdeeld 
over 158 kavels, met in het bijzonder Canada, Kaap de Goede Hoop, Ceylon, Falkland Eilanden en Newfoundland. 

De veiling Brits I m p e r i u m , welke op 16 september zal plaats hebben, be\'at enige mooie driehoekjes van de Kaap — 
in het bijzonder een ongebruikt blok van de uitgifte 1855, 1/— donkergroen, of een ongebruikt blok van de uitgifte 1863, 
I d. donker karmijnrood, en een blok van de uitgifte 1863—64, 4 d. blauw, en zes aantrekkelijke exemplaren van de 
houtsnede 1861. India bevat vroege essays en proeven en een plaatstudie van de litho's van 1854, met vele 4 anna's. Er zijn 
„primitieven" van Mauritius, klassieken van St. Vincent en de Brittannia typen van Trinidad. 

Deze veilingen betekenen de opening van het veilingseizoen te Londen en Bournemouth. Gaarne neem ik deze gelegenheid 
te baat om enkele van de vele gestelde vragen te beantwoorden welke regelmatig in mijn correspondentie voorkomen. 
Bij voorbeeld — hoe de catalogi te betalen welke worden gevraagd in antwoord op mijn advertentie. Het is het eenvoudigst 
indien u postfrisse zegels insluit tot de waarde van de catalogus in uw aanvragebrief; de catalogus zal u dan onmiddellijk 
worden toegezonden, of indien bij toeval de catalogus welke u vraagt, niet meer voorradig is, sturen wij u de zegels terug. 
Eventueel kunnen de kosten ook voldaan worden in de vorm van internationale antwoordcoupons of in uw eigen 
muntsoort; de eerste van deze methoden is echter tamelijk duur voor u, en de tweede is nogal riskant! 

Gaarne zie ik uit naar uw berichten gedurende het komende seizoen, dat even interessant' belooft te worden als het 
vorige. 

Uw toegenegen, 
Maryjean Picton 

Indien ingegaan wordt op deze advertentie meldt dan a.u.b. dat u deze zag in het 
Neder landsch Maandblad voor Philatelie. 
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36e jaargang ■ juli 1959 (419) 

Twee inzendingen van Nederlandse 
filatelisten in de Erehof van 
de „interposta" te Hamburg gepiaatst 

Het is altijd een verheugend Jeit wanneer bij bijzondere onder
scheidingen op enigerlei internationaal gebied ook de namen van 
landgenoten worden genoemd. Ook op filatelistisch terrein was het 
prettig de laatste jaren weer de namen van Nederlanders aan te 
treffen onder da diverse ^irijswinnaars op internationale filatehs
tische tentoonstellingen. In dit verband wijzen wij ook gaarne op de 
in dit nummer opgenomen lijst van bekroningen op de „Interposta" 
1959 te Hamburg. In het bijzonder willen wij hier echter melding 
maken van de plaatsing van twee inzendingen van Nederlandse 
verzamelaars in de „Erehof" van deze hoogstaande en zeer omvang
rijke expositie. Reeds in de jaren 1952, 1953, 1955, 1956 en 1957 
werd de verzameling van de heer J. POULIK te Amsterdam, be
treffende de eerste emissie Nederland (1852), in de Ereklasse ge
plaatst, nadat zij in de zgn. concurrentieklasse reeds vóórdien met 
de hoogste onderscheiding loas bekroond. Aangezien echter het ten
toonstellingsreglement van de F.I.P. bepaalt, dat een verzameling 
welke gedurende 5 tentoonstellingsjaren in ds Ereklasse was inge
deeld, naar de concurrentieklasse wordt terugverwezen (immers in 
dat tijdsverloop kan het vanwege de voortschrijdende filatelie niet 
uitgesloten zijn, dat zulk een verzaTneling geen aanspraak meer 
kan maken nog op dat topniveau te staan) had de heer Poulie zijn 
verzameling bovenbedoeld voor de concurrentieklasse aangemeld. 
Op verzoek van de jury der tentoonstelling en met verkregen toe
stemming van de inzender werd deze inschrijving echter terug
genomen en de verzameling, in afwijking van de F.I.P.voorschrif
ten, in de „Erehof' geplaatst, naast enkele zeer belangrijke andere 
verzamelingen. 

Voorts werden op deze tentoonstelling ook de inzendingen door 
juryleden in deze „Erehof" opgenomen. Het was meestal de ge
woonte deze verzamelingen in de concurrentieklasse te plaatsen, 
doch „buiten mededinging". En deswege werd ook de inzending 
van Mr. W. S. Wolff de Beer te Naarden, bevattende zijn eofilate
lislische brieven, in deze „Erehof" opgenomen. 

Zowel aan deze inzendingen als aan die welke op verzoek in de 
,Erehof" waren geplaatst, werd een bronzen herinneringsmedaille 
geschonken. , 

De inzending van H.M. Koningin Elisabeth II van Engidand, als
viede die van de heer Poulie, werden echter een gouden herinne
ringsmedaille toegekend: 

Van deze gelegenheid maken wij gaarne gebruik om melding te 
maken van de benoeming door de President van Finland van de 
heer Poulie tot Officier in de Orde van de Finse Leeuw, waarvan 
hem de versierselen op 19 juni j.l. door de Handelsattache van 
Finland (de nieuw benoemde arribassadeur van dat land was hier 
nog niet aangekomen) op de Finse Ambassade werden uitgereikt, 
zulks voor zijn verdiensten voor de handelsbelangen tussen Neder
land en Finland. 

Aan het bovenstaande voegen wij gaarne onze hartelijke geluk
wensen toe voor de behaalde successen en onderscheiding. 
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De Nederlandse distributiekantoren 

1 » 1 1 - 1 8 5 0 

GRUP5KERK 
GRIJPSKERK Gr D 1848, 1849, H 1-9-1850 (Yi), 1855 (hh) Stempel distnb ktr 
Gnipskerk, ± J848 bekend, zw a 
T 719 Eene gemeente die uit de dorpen Griipskeik, Niezijl en Visvliet bestaat, 
waarbij nog een 11-tal gehuchten, bevat 3000 iniooners van landbouw en veeteelt 
levende Het dorp Grijpskerk is tamehik fraaij en door den dooitogt op Vries'and 
langs den s+raatweg 7eer levendig 

Siié)m GULPEN L D sinds 1839', 1848, 1849, H 1-9-1850 (hh), F 1-1-1887 Stempel 
distributie Gulpen 1842—1844 bekend, rood, v 
T 503 Het vrij groote en levendige Gulpen, temidden van een bekoorlijke vallei, 
heeft veel fraaije huizen m de kom, die 1000 inwoners bevat De geheele gemeente 
bevat met hare onderhoorige gehuchten en kasteelen bijna 2300 inwoners 

Xag'^ 
HALFWEG NH D 1823, 1848 en 1849 Houtrijk en Polanen, Halfweg Amsteidam 
en Haarlem H 1-9-1850 Houtrijk en Polanen, gezegd Halfweg Amsterdam en 
Haailem P 16-2-1910 Geschreven distnb Halfweg 1847—1850, zw i a 
1819 Hier breekt de Vaart af door de kapitale Sluizen tusschen het IJ en het 
Haciilemmer Meer (een Waterplas van omtrent 30 000 morgen lands) en men 
scheept zich m eene andere Schuit in 
T 61 Van Sloteidijk een uur verder, komt men in Half wegen, dat tot de heerlijk
heid Polanen behooit, waarvan het slot reeds lang verdwenen is, maar hier of 
m ae nabijheid moet hebben gestaan Het slot Zwanenburg, dat tot gemeenelands-
huis van het hoogheemiaadschap van Rijnland dient, is een oud en deftig viei-
kant gebouw met 2 stoenen bruggen en 2 voorpoorten Het werd m 1654 veel vei-
nieuwd en verfraaijd 

HARDENBERG Ov D 1823, 1848, 1849, H 1-9-1850 (h), 1853 (hh), P 1-6-1906 
Stempel distnb kr Hardenbeig 1850 bekend, zw a 
JvL 1823 en reden vervolgens het gioote dorp Hardenberg in, dat net ge
bouwd is en met schoone korenvelden omringd 
1824 De landstreek is tot aan den Hdi denbeig aan de grenzen met slechts 650 in-
woneis zeei bevalhg gelegen 
T 628 Het steedje Hardenbergh ligt op eene hoogte, heeft eene 30 ellen lange 
brug over de '̂ '̂ echt en '^00 inwoners, die van landbouw en turfstekerij leven 

HAREN Gl D 1848, 1849, H 1-9-1850 (h), 1855 (hh) Geen kenteken distributie 
Haien bekend 
T 681 Dit schoone, druk bezogte levendige en welbebouwde dorp bevat m de kom 
700 inwoners, doch met Nooidlaren en een 8-tal gehuchten telt de gemeente eene 
bevolking van ruim 3000 zielen 

HARMELEN U D reeds in 1818, 1823, 1848, 1849, H 1-9-1850 (h), 1861 (hh) De 
oude naam Indijk werd 7 juli 1826 omgedoopt in Harmeien Geschreven Indijk 1818 
bekend, zw i a , stempel Harmeien 1848—1849, zw a 
1830 <50 inwonen 
T 163 Bekooihjk aan den Ouden Rijn gelegen en met de onderhoorige buurten 
en polders luim 1200 zielen bevattende 

HASSELT Ov D 1811, 1823, 1848, 1849, H 1-9-1850 (hh), P 1-5-1894 Geschre\en 
'Has' 1823-1845 bekend, zw i a Stempel Hasselt in ovaal, 1848—1849 bekend, groen, 
a Het hulpkantoor gebruikte wederom distnb •atempel Hasselt met rand, ± 1860— 
1869, gr en zw v , niet te verwarren met telegraafstempel Hisselt in schrijfletters, 
die meer liggend is en met een punt eindigt en ook afgebeeld werd 
1824 een oud en sterk vervallen Stadje, met 1124 inwoners 
T 649 het vroeger zoo zeer bloeijende en volkrijke stadje Hasselt, oudtijds 
een sterke vesting, dat 3 poorten had Thans bedraagt de bevolking 2507 inwoners, 
die meestal van de scheepvaart en den handel m turt leven Men vindt er oo't 2 
scheepstimmerweiven, 2 calicottabnjken, 2 kalkbranderijen en een aantal matten-
makeiijen. 
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door P. C. KORTEWEG 

HAVELTE Dr. D: 1848, 1849, H: 191850 (h), 1853 (hh), geen kenteken distrib. 
bekend. 
T. 662: Het aanzienlijke en welvarende dorp Havelte vormt met het zeer oude 
dorp Wapserveen en een 12tal buurtschappen eene gemeente met 2400 inwoners, 
die van den landbouw en veeteelt leven. 

IK HAZERSWOUDEKOUDEKERK ZH. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 191850 (hh), 
zie ook Koudekerk. Geschreven 'HK' H(azerswoude) K(oudekerk) 'HK' 1815 bekend, 
zw. i.a. 

HEERDE G. D: 1823, 1848, 1849, H: 191850 (hh), P: 151898, geen kenteken be
kend. 
T. 580: de uitgestrekte gemeente Heerde, die de dorpen Keerde, Veessen, Vorgten 
en Wapenvelde, met nog 4 buurten bevat, telt 4400 inwoners, welke van landbouw, 
den handel in hout, spek en vleesch bestaan. Er zijn 9 belangrijke papierfabrieken, 
2 grutterijen, 1 azijnmalierij. Het dorp Heerde, temidden van fraaij geboomte en 
vruchtbare korenlanden, bevat in de kom omstreeks 1200 inw07iers. 

HEERLEN L.: werd 191850 direct postkantoor, zonder distributiektr. geweest 
te zijn. I 
T. 505: De geheele gemeente, waartoe ook Heerlerheide, Weiten en een paar ge
huchten behooren, telt ruim 4600 zielen, waarvan ongeveer de helft in Heerlen zelf 
gevestigd zijn. 

HEILO NH. D: nä 1823, 1848, 1849, H: 191850 (h), geschreven D: „H"(eilo) 1826, 
zw.i.a. 
1824: Heiloo, oudtijds Heilichloe, een dorp met 450 zielen, is aanmerkelijk door 
den put Willebrordus. 
1830: 450 inwoners. 
T. 80: Het bekoorlijk gelegen Hello, een oud en fraaij gelegen dorp. 

HEINENOORD ZH. D: 1848, 1849, l91850)hh); geen kenteken distr. Heinenoord 
bekend. 
T. 340: 1200 inwoners en reeds in de 12e eeuw bekend. 

HEINO Ov. D: 1848, 1849, H: 191850 (h), 1859 (hh); geen kenteken D: Heino be
kend. 
T. 616: Het wel niet groote, maar zeer fraaije dorp Heino. Er zijn wel slechts 
250 inwoners, maar in de geheele gemeente klimt de bevolking tot ruim 1700 zielen. 

HELVOIRT NB. D: 1848, 1849, H: 191850 (h); geen kenteken D. Helvoirt bekend. 
T. 456: Helvoirt en Cromvoirt, met 1400 en 500 inwoners, die van den landbouw, 
het schoenen maken, enz. bestaan. 

HENGELO 

HENGELO Ov. D: 1823, 1848, 1849, H: 191850 (h), 1853 (hh), P: 111867. Stempel 
distrib.ktr. Hengelo 1834—1840, rood, a., id. 1841—1846 zw. a. 
JvL 1823: En reden langs heiden van Enschede naar Hengelo, een groot en bloeij
end dorp, waar wij een damastservettenfabriek zagen van weinig beteekenis. 
1824: Van Deventer over Holten (pleisterplaats) loopt een andere weg naar Osna
brück. De eerste pleisterplaats is Delden met 1100 inwoners. Twickeloo ligt ter 
linker hand. De weg loopt vervolgens door het dorp Hengelo, waarover op eenigen 
afstand ter linker zijde Oldenzaal gevonden wordt, met 2100 inwoners. 
T. 623■ Het aanzienlijke, welvarende en buitengemeen levendige dorp Hengelo, met 
eenige buurtschapi>en eene bevolking van bijna 4000 inwoners tellende en bekend 
door zijnen grooten handel in paarden en vee. Er zijn 6 fabrieken van geweven 
stoffen, 1 damastfabriek, 2 linnenbleekerijen, 1 katoendrukkerij, 1 steen en pan
nenbakkerij, 3 bierbrouwerijen, enz. 

HERKINGEN ZH. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 191850 (hh), geen kenteken be
kend. 
T. 355: Het bevat 670 inwoners; van hier is een goed veer op Bruinisse, het grootste 
dorp op Duiveland. 
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HERWIJNEN G. D; 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), stempel Herwynen, 1847 bekend, 
zwart. a. 
T. 537: Herwijnen met 1900 inwoners en 430 zielen in de kom van het dorp. 
HILLEGOIVI ZH. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 16-6-1884. Geschreven 
H(ille)G(om) 1828, zw.i.a., stempel Hillegom 1840, rood, a. 1846 zw. a., ook nog door 
het hulpkantoor gebruikt op zegel in 1858, zw .v.; voluit geschreven Hillegom, 
1848—1849, zw.i.a. 
1819: Het Dorp Hillegom telt ruim 1000 inwoners, die zich veelvuldig met de Teelt 
van Keukengroenten generen. 
T. 194. Hillegom, een van de schoonste oorden der provincie. Het dorp ligt aller
aangenaamst aan den voet van hooge duinen; in de kom is een fraaije straat en 
een plein met kastanjeboomen bezet en eenen diepen put, die zeer zuiver water 
geeft. Het dorp bevat ruim ICOO inwoners, die meest hun bestaan in de tuinderij 
en bloemkweekerij vinden; er is ook 1 kalkbranderij. 

HILVERSUM NH. D: 1848, 1849, P; 1-9-1850. Geschreven distributie Hilversum 
1836 bekend, zw. i.a. Recht stempel distributie Hilversum, vermoedelijk met gutsje 
gestoken 1842—1843 bekend, zwart, a.: rond stempel distrib. Hilversum 1844—1850 
bekend, zw/rd, a/v. 
1830: 3400 inwoners. 
Recueil Militair 12 Jan 1831: Aangezien half blank vlaamsch katoen, dienende voor 
voering der kleeding van de Troepen, tegenwoordig niet of onvoldoende voorradig 
is, zal dit dienen te worden vervangen door Hilversumsche katoenen baai, kos
tende 55 et per el van 86 duimen breed, te bestellen bij den Burgemeester van 
Hilversum, die zich in het belang van het behoeftige gedeelte der bevolking en 
der fabrikanten, zal belasten met de verdeeling der orders en de aflevering. De 
Directeur-Generaal van Oorlog, De Eerens. 
T. 113: Gaan wij van 's Graveland oostwaarts, dan ontmoeten wij het bekoorlijke 
vlek Hilversum, met bijna 6000 inwoners, merlïwaardig om de schoone ligging, 
heerlijke buitenplaatsen, allerschoonste gezigtspunten van de zich in den omtrek 
bevindende hoogten, die vele landschapsschilders derwaarts lokken. Men vindt er 
19 tapijtfabrieken, 6 katoen-, baai- en vloerkleedenfabrieken, 16 fabrieken voor 
Hilversumsche streep, 2 voor paardendekken, 3 ververijen. 

HOLTEN OV. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geschreven distrib. Holten 1840 be
kend, zw.i.a. 
1824: Van Deventer loopt een weg door Lingen naar Oldenburg; de eerste pleister
plaats is Holten. Van Holten loopt een andere weg ten Zuiden van Ostnabrïick; 
de eerste pleisterplaats is Delden. 
T. 618: Het dorp Holten is vrij regelmatig aan den straatweg gebouwd en bevat in 
de kom ruim 500 inwoners en 1 calicotfabriek. De geheele gemeente heeft met een 
6-tal buurten ruim 2^00 inwoners. 

HOLWERD Fr. D: Opgericht 30-12-1848, 1849, in 1850 brievenbus geworden, H: 
20-6-1853 (hh), F: 1-2-1919. Geen kenteken D: ktr Holwerd bekend. 

HOOGEVEEN Dr. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1855 (hh), P: 1-5-1865. Stempel 
distributie Hoogeveen 1846—1847 bekend, rood, a. 
JvL 1823: Na een half uur zagen wij den toren van Hogeveen en ontmoeteden het 
eerste levend schepsel, dat wij, behalve in de doorgetrokken dorpen, gezien had
den. Nu begon de weg zoo te draaijen en met bochten te loopen, dat wij het Hoge
veen van drie zijden beschouwden en eerst na twee uren die plaats bereikten. Het 
vlek is met menigten van grachten of vaarten doorsneden, dicht ineen gebouwd, 
en telt eene bevolking van SJOO zielen. Nog bloeijt de kolonie, doch derzelver v,:el-
vaart moet achteruit gaan, wijl de hoofdvaart niet breed noch diep genoeg voor 
zware schepen is, zoodat de turf in kleinere vaartuigen verzonden moet worden, 
hetgeen aanmerkelijke uitgaven noodwendig maakt, welke men bij de Smilder en 
Overijsselsche vaarten vermijden kan. 
T. 665: De groote en aanzienlijke gemeente Hoogeveen, met het belangrijke vlek 
van dien naam, dat zijne groote welvaart en zijnen naam verschuldigd is aan de 
veenen te wier midden het is gelegen. De gemeente telt met de tot haar behooren-
de wijken Hollandsche-Veld, Alterveer, Krakeel en Pesserveld ongeveer 9500 zie
len, die hun bestaan vinden in landbouw, turfgraverij, handel in turf en granen, 
scheepvaart, bijenteelt en fabriekswezen. De plaats heeft 3 jaarmarkten en eene 
belangrijke weekmarkt. 

HOOGEZAND GR. D: 1823, 1848, 1849, P: 1-9-1850. Geschreven distrib.ktr. Hoge 
Zand 1823-1827, zw.i.a., geschreven HoogeZand en Hoogezand 1829—1844, zw.i.a., 
stempel Hoogezand, 1844— 1849, zwart, a. 
JvL 1823' Een half uur later kwamen wij in de groote Herberg Het Pesthuis aan 
't Hoogzand, de hoofdplaats van het Gerecht. Ook hier zijn aan weerskanten van 
het diep sierlijke huizen, tuintjens, timmerwerven en allerlei soorten van molens. 
T. 694: Eertijds aanschouwde men hier niets dan woeste turfgronden, stilstaande 
meeren en poelen, waar naauv/elijks een enkele hut aantoonde dat deze treurige 
landstreek bewoond was; thans is dit alles veranderd en vindt men hier een aantal 
van de bloeijendste gemeenten van ons vaderland. Hoogezand vormt met de dorpen 
Kropswolde, Westerbroek, Windeweer en Lula, benevens een 6-tal gehuchten eene 
gemeente van ongeveer 6000 inwoners, die van landbouw en eenige fabrieken, waar
onder 12 scheepstimmerwerven, 2 mout- en 2 brandewijnstokerijen, enz. leven. 

HORST L. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P : 1-5-1902 .Horst was reeds distribu-



tiekantoor tijdens de Belgische Bezetting, stempel Horst werd Ingevoerd pei 
3-10-1836 en werd ook nog na het scheidingstractaat van 1839 gebruikt. Is bekend 
van 1836—1849, zwart, v. en a. 

HULST Z.D.: 1823, P: 22-9-1839. Geschreven D: „hulst" 1814—1815 bekend, zw.i., v. 
T. 399: De vermaarde vesting Hulst, is na 1795 langzamerhand vervallen; de omlig
gende schansen en forten zijn geslecht, de meeste militaire gebouwen in de stad 
werden afgebroken en de werken zelven in bouwland en moestuinen veranderd 
Hulst telt thans eene bevolking van 2317 inwoners. 

lERSEKENDAM Z. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), stempel distributie ler-
schendam, ± 1848 bekend, rood, a. 
JvL 1823: Een uur duurde de overtocht van Gorishoek (Tholen) naar Zuid-Beve
land. Te Yersekendamme kregen wij na % uur een wagentje met twee vetgemeste 
paarden, die ons op een sukkeldrafje langs een weg, die bij dag heerlijk moest 
zijn, naar de stad Goes bracht. 
T. 409.10: Yerseke omvat ongeveer 800 inwoners, heeft een meestoof. De plaats is 
overoud en genoot in de 14e eeuw eenen zeer grooten bloeij. Tot de gemeente be
hoort het gehucht Yersekendam, aan den dijk der Oester-Schelde en aan den 
straatweg gelegen. Hier was in 1195 de belangrijkste grafelijke tol van de voorbij 
varende schepen. 

INDIJK U. Reeds distributiekantoor in 1818, in 1826 omgedoopt in Harmeien. 
Geschreven distributie Indijk 1818 en 1826 bekend, zw.i.a. 1830: 450 inwoners. Zie 
verder bij Harmeien. 

IRNSUIVI Fr. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geschreven Irnsum 1834^1835 bekend, 
zw.i.a. Stempel Irnsum in ovaal 1840—1843 bekend, rood, a. Naamstempel Irnsum 
zeer slechte uitvoering anno 1861 bekend, zw.a. 
T. 750: Het fraaije en bloeijende dorp Irnsum met 530 inwoners in de kom. 

JOURE Fr. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1855 (hh), P: 20-4-1874. Geschreven Joure 
anno 1840 bekend, zw.i.a. Stempel Joure, 1840, zwart tot blauwgroen, a. 
JvL 1823: Te elf ure wilden wij onze tocht naar De Joure voortzetten, doch werden 
door een vreselijke regenvlaag gedwongen terug te keeren. Dies namen wij een r i j 
tuig: de paarden en voerman waren goed, doch de elendige wagen liet aan alle 
kanten het water binnenstromen, zoodat onze voeten en achterdeelen in water 
rusteden. Na een groot uur rijden langs een niet onaangenamen weg kwamen wij 
aan De Joure en stapten af aan het logement. Na een goed middagmaal gebruikt te 
hebben, wandelden wij dit heerlijk vlek, dat nog fraaier en netter van bouw en 
aanleg is dan 't Heerenveen, als ook de aangelegene hofstede rond en bewonderden 
dewelve. Aan De Joure grenst mede een boomkwekerij van bij negentig morgen Rh., 
waar enkel en oyeral vruchtboomen staan, doch waar alles ook beplant is en alle 
soorten ook te vinden zijn. In het voorjaar en najaar zijn hier honderd vijftig ar
beiders aan 't werk. De boomen en vruchten worden zelfs tot Hamburg toe ver
zonden. 
T. 747: Het schoone dorp of vlek De Joure of De Jouwer, in vroeger tijd slechts 
een buurt van het dorp Westermeer, thans is het eene der fraaijste en bloeij endste 
plaatsen van Vriesland, bestaande voornamelijk uit eene lange en breede straat 
waaraan zich verscheidene andere straten en stegen aansluiten, die meest allen net 
bevloerd zijn. De Joure heeft thans eene bevolking van 2800 zielen, die meest hun 
bestaan vinden in binnenlandschen handel en scheepvaart. 

KAATSHEUVEL EN SPRANG N.B. D: 1811, Ketsheuvel en Sprang 1823, Kaats
heuvel en Sprang 1848 en 1849, H: 1-9-1850 Kaatsheuvel (hh), Sprang 1852 (h), 1853 
(hh), P: Kaatsheuvel 1-4-1875. Geen kenteken distributie Kaatsheuvel en Sprang 
bekend. 

KEPPEL G. D: na 1823 en opgeheven vóór 1848, H: Laagkeppel 24-8-1850 met in
gang van 1-9-1850 (hh). Hoogkeppel in 1856 Brievenbus. Stempel KEPPEL 1831— 
1832 van distributie Laagkeppel bekend, zw.a. 
JvL 1823: Langs een zeer zandigen, doch door de zware regens bereidbaren weg, 
kwamen vidj het slot Keppel voorbij. Heerlijke lanen loopen van alle kanten op het 
zelve uit, terwijl het dorp zich aangenaam in het groen geboomte schakeert. 
T. 587: Drempt 1100 inwoners en het adellijk huis Ulenpas behooren tot de ge
meente Hummelo en Keppel, evenals Hoog Keppel (250 inwoners). Laag Keppel 
(570 inwoners) en de buurtschap Eldrik, welke 3 laatstgenoemden de heerlijkheid 
Keppel uitmaken. Te Laag-Keppel staat het Huis-ter-Keppel, een oud en deftig 
kasteel. Hummelo telt ruim 1300 inwoners, men vindt er 2 bierbrouwerijen . 

KLAASWAAL Z.H. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), geen kenteken D: Klaaswaal 
bekend. 
T. 342: Klaaswaal met ongeveer 1300 inwoners, bestaat uit eene breede straat, die 
aan beide zijden goed bebouwd is. 

KLUNDERT NB. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-6-1877. Geschreven Klundert 
1836—1846 bekend, zw.i.a. Stempel distributie Klundert 1846—1850 bekend, zwart, a. 
1824: De sterke steedjes de Willemstadt (2000 inwoners) en de Klundert (2000 in
woners) ten westnoordwesten van Breda, beschouwt men als de sleutels van Hol
land. Zij hebben een bijna ronde gedaante en derzelver straten zijn naauw. De om
liggende streken zijn moerassig en ongezond. 
T.424: Een weinig Oost van de Willemstad ligt de plattelandsstad De Klundert. De 
stad heeft 7 lijnrechte en eene ringvormig loopende straten, wordt door de breede 
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gracht de Bottekreek doorsneden en bevat 1150 inwoners, die meest van den land
bouw leven. Er is ook 1 bierbrouv^erij, 1 zeepziederij, 1 meestoof, 1 chocoladefa
briek, 1 wfind-, 1 olie- en houtzaagmolen. 
Tot de gemeente de Klundert behoort het gehucht Noordschans en het 2 uren N,0. 
gelegen dorp Moerdijk. Zie bij Moerdijk. 

KOEVORDEN Dr. D: 1848, 1849, P: 1-9-1850. Stempel distrib.ktr. Koevorden 1847— 
1850 bekend, zwart, a. 
1824: Coevorden is eene, regelmatige vesting, op zandgrond in het midden eener 
moeras gebouwd. Men kan haar als een sleutel van Vriesland, Drenthe en Over
ijssel beschouwen. 
T. 666: Op eene soort verheven landtong tusschen het groote Boertanger moeras en 
het Echtensche veld gelegen, waardoor deze plaats als het ware door de natuur zel
ve tot eene vesting aangewezen was. Voor luttele jaren is echter de plaats als 
vestintg opgeheven. Het getal der inwoners bedraagt ruim 2000 binnen de wallen en 
700 in de omliggende buurtschappen. 

KOUDEKERK ZH. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geschreven HK 
(Hazerswoude-Koudekerk) distributiektr. 1815 bekend, zw.i.a. Geschreven „K"(oude-
kerk) bekend 1817—1829, zw.i.a. Voluit geschreven Koudekerk bekend, 1830—1850 
zw.i.a.'v. Zie ook Hazerswoude. 
T. 174: Nog bevalliger is Koudekerk aan den Noorder oever des Rijns, met de schil
derachtigste land- en watergezigten en in een landstreek gelegen, waar de weilan
den uitmuntend zijn en de beste boter en kaas opleveren, welke zuivel hier ook den 
grootsten handel der 1300 bewoners uitmaakt. 

KROMMENIE NH. D: opgericht 28-12-1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-3-1894. 
Geschreven Distributie Krommenie, zw.i.a. 1849 bekend. 
T. 105: Krommenie, dat in eene regte straat voortloopt en met zijn onderhoorighe-
den omtrent 2000 inwoners omvat. Dit dorp is merkwaardig door de groote zeil-
doekfabrieken, die een fabrikaat leveren dat verre boven dat van andere landen 
uitsteekt. 

KUINRE Ov. was geen distributiektr., werd direct hulpktr. per 19-12-1850 (hh). 
JvL 1823: De Kuinre bestaat uit eene rij huizen, in 't lange gebouwd en van ouder
dom instortende. Aan de stal der herberg zag ik een fraai geschilderd, doch half 
ingeslagen vensterraam. 
1824: Na de Kuijndert en de Lemmer te zijn doorgetrokken komt men te Sloten. 
T. 653: Kuinre of Kuinder, waar men eene der beste havens van Overijssel vindt, 
die dan ook gewoonlijk door meer dan 1300 schepen 's Jaars bezocht worden. De 
tegenwoordige bevolking bedraagt nagenoeg 1000 zielen, die van landbouw, scheep
vaart en handel, vooral in boter hooi en vee leven. 

LAGE ZWALUWE N.B. zie Zwaluwe 

LEIDSCHENDAM ZH. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 16-3-1921. Geschreven tiis-
trib. Leijdschendam 1844-1846 bekend, zw.i.a.; stempel Leidschendam 1850, rd^zw, a. 
1819: Leijdsche Dam, alzoo genaamd naar den Dam of Sluis in deze Vaart ge
legd, waardoor Vaartuigen wél schutten maar de Reizigers met Trekschuiten we
derom genoodzaakt zijn in eene andere Schuit van deze naar gene zijde over te 
gaan. Het is intusschen eene luchtige Plaats of Dorp. 
1824: luchtige plaats, reizigers in trekschuiten moeten overstappen. 
T. 201' het fraaije, welbebouwde en welvarende dorp Leijdschendam, door de vaart 
in 2 deelen gescheiden, telt ruim 1000 inwoners, die meest van de melkerij en 
het kaasmaken, deels ook van den bestendigen doortogt bestaan. 
LEIMUIDEN ZH. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h). Geen kenteken D: bekend 
1819: Leijmuiden is geen groot kerkdorp van 550 zielen. 
1824: Leijmuiden met 550 inwoners. 
T. 62: Het boom- en bloemrijke Aalsmeer, temidden van poelen. Een groot gedeelte 
van den grond der gemeente is echter van tijd tot tijd door het Haarlemmermeer 
verzwolgen. Door het droogmaken van dien geduchten waterplas is dit gevaar ge
lukkig thans afgewend. Deze plaats is inzonderheid bekend door de groote menigte 
aardbeziën, die hier gekweekt worden. 
De dorpen Leijmuiden, Kalslagen en Kudelstaart maken een deel der gemeente uit. 
Het eerste is zeer oud, bevat onderscheidene fraaije buitenplaatsen en heeft 
zoo te water als te land veel doortogt; eigenlijk is dit dorp in Rijnland ge
legen. 
DE LEMMER Fr. D: 1848, 1849, P: 1-9-1850. Geschreven Lemmer, ± 1845, zw.i.a. 
JvL 1823: wandelden wij den Lemmer rond, waar enkel weduwen woonen en over
al Hollandsche jenever verkocht wordt. De voerlieden aan de Lemmer staan onder 
een Commissaris, die hen om beurten rijden laat, eene instelling die ik verre 
ben van goed te keuren, daar zij allen naijver tusschen dezelven weg neemt. 
1824: Na de Kuyndert en de Lemmer, het laatste een groot en volkrijk vlek, 
de doortogt van vele reizigers, te zijn doorgetrokken, komt men te Sloten. 
T. 806: Het vlek Lemmer heeft zijnen hedendaagschen bloeij voornamelijk te 
danken aan de gemakkelijke gemeenschap, die het met de geheele provincie en 
met Amsterdam heeft. Dagelijks vertrekken bem-tschepen naar vele plaatsen in 
Vriesland en over de Zuiderzee naar de steden langs de kust, vooral naar de 
hoofdstad, tusschen welke en de Lemmer tevens een geregeld stoombootveer be
staat. Het vlek bevat thans 2800 inwoners, meestal van handel, de schipperij en den 
fabrieksarbeid levende. Men vindt er 2 scheepstimmerwerven, 1 lijnbaan, 2 taande-
rijen, 3 mastenmakerijen, 2 pottenbakkerijen, 1 leerlooijerij, 3 bokkingrookerijen. 



LEXMOND ZH. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h). Geen kenteken distrib. bekend. 
1830: 1S50 inwoners. 
T. 307; het dorp Leksmond heeft 1540 inwoners, van den landbouw bestaande en 
telt verscheidene fraaije huizen. 

DE LICHTMIS, LIGTMIS Ov. D: 1848, 1849, per 1-9-1850 als distributie opgeheven, 
als gevolg van het feit dat Dedemsvaart meer en meer het postale verkeer kreeg 
en de Ligtmis overtollig werd. Geschreven distrib. Ligtmis, de Ligtmis, de Lichtmis, 
Lichtmis 1833—1844 bekend, zw.i.a. 
T. 634: de Ligtmis, met den IJssel in Zwolle verbonden door de Willemsvaart, in 
1820 voltooid en voor de scheepvaart geopend. Aan de Oostzijde heeft de stad 
gemeenschap met de Vecht door de Nieuwe of Binnenvecht, mede een kanaal in 
1600 gegraven en sedert 1847 ook voor grootere vaartuigen geschikt gemaakt, die 
uit de Dedemsvaart door het kanaal (dat iets hooger uit de Vecht naar de beken
de herberg de Lichtmis loopt en in 1848 voltooid is) naar Zwolle, of terug varen. 

LISSE Z.H. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 16-1-1900. Stempel Lisse in kastje 
1848, zwart.a., in latere jaren wederom door het hulpkantoor gebruikt 1872—1873 
zw.v., 1874 met onduidelijke rand zw.v., 1875—1880 zonder rand, zw.v 
1819: een Dorp met 1000 inwoners. 
T. 194: een fraaij, bevallig dorp met 1500 inwoners en heerlijke landerijen, 
bloemkweekerijen en eenige fraaije buitengoederen. Voorheen was er veel veende
rij en visscherij en werd het dorp door gezelschappen druk bezocht om zijn uit
muntende baars, in het Haarlemmermeer gevangen. Aan den Westkant een smalle 
strook duinen, die thans wel met hout en aardappelen beplant worden. 

LOBITH G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P : 1-7-1882. Geen kenteken distr. be
kend. 
T. 589: De gemeente Herwen en Aardt, bevat 2400 van den landbouw levende in
woners in de dorpen Herwen, Aardt en Lobith, met eenige buurschappen. 
Te Lobith. staat aan den regteroever van den aldaar nog onverdeelden Rijn een 
zeer belangrijk tolkantoor en een expeditiekantoor van in- en uitgaande regten 
voor alle goederen, die langs de rivieren vervoerd worden. 

LOCHEM G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh) P : 15-11-1878. Geschreven distributies 
Lochern 1830—1850 bekend, zw.i.a. 
JvL 1823- en bezigtigden het vlek, dat door alleraangenaamst geboomte omplant, 
midden in de wuchtbare akkers gelegéh en door een bevallig riviertje bewaterd, 
een zeer vroolijk voorkomen heeft. 
T. 598: Het steed je Lochem is eene kleine, maar welvarende plaats, bevallig aan 
de Berkel, temidden van akkers, weiden, bosschen, landgoederen en kasteelen ge
legen. Lochem heeft thans eene bevolking van ruim 2100 zielen (met de gehuchten 
Klein-Dochteren en Armhoede), die hun bestaan in den landbouw en de industrie, 
vooral door weverijen en looijerijen vinden. Er is tevens een lijmkokerij. 

LOENEN U. Postkantoor 1811 tot 1-1-1815, daarna distributie D: 1823, 1848, 1849, 
P; 1-9-1850. Geschreven Loenen 1828—1835 bekend, zw.i.a. Stempel Loenen. 1836— 
1850, rood, a. 
1830: Loenen telt inclusief Nieuwersluis 900 inwoners. 
T. 133: Loenen aan de Vecht, vroeger een der bevalligste dorpen van ons vader
land; over het geheel konden de oevers dezer rivier van Loenen tot op Utrecht on
der de schoonste streken van Nederland gerekend worden, want men vond er eene 
aaneenschakeling van de fraaijste dorpen. Loenen zelf is groot, welbetimmerd en 
zeer aangenaam gelegen, de straten zijn sierlijk beplant en zoo goed onderhouden 
dat men wanen zoude door de belommerde lanen eener groote lustplaats te wande
len. Over de Vecht ligt eene fraaije brug en in den omtrek treft men de schoonste 
heerenhuizen, lusthoven en plantaadjes aan. De kom der gemeente bevat ruim 
800 inwoners. 
LOON OP ZAND NB. D. 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), geen kenteken 
bekend. 
T. 453: De groote gemeente Loon op Zand telt meer dan 5000 inwoners, die van 
landbouw, veeteelt, wolspoelen, matten en zwavelstokkenmaken bestaan. De kom 
telt 700 inwoners. 
MAARSSEN U. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh) P : 1-5-1865. Stempel Maarssen 
1839—1850 bekend, rood, a. 
1830: 1170 inwoners. 
T. 136: Het dorp Maarssen, een der fraaijsten en aangenaamsten van ons vaderland 
telt 1700 inwoners, 2 uren N.W. van Utrecht aan de bekoorlijke zoomen der Vecht 
gelegen. Voorheen woonden hier zeer vele Israëlieten, omdat dezen in Utrecht 
niet mogten overnachten, thans bedraagt hun aantal ongeveer» 60. 

Helaas zijn er weer enkele foutjes te herstellen in het vervolgartikel van het juni-
nummer, blz. 168 f m 173. 
Hierbij gaat alsnog de geschreven „D" van distributie DALFSEN, tekst zie blz. 169. 
Verder de afbeelding van stempel DIEVERBRUG van het distributiekantoor, zia 
de tekst op blz. 170. 
Tenslotte geschreven distributie 's GRAVELAND, overeenkomstig de tekst van 
blz. 173. De aldaar afgebeelde stempel 's GRAVELAND kwam even later in 1850 
in gebruik, maar nog vóór de inwerkingtreding van de Postwet per 1 sept. 1850. 

(Wordt vervolgd). 
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A / b . 8 1 . 4 maarf 1830. Brief van Bordeaux naar 
Port Sie Marie (100 km ZO van Bordeaux; mef hef 
29 mm-sfempel, MET VERSIERINGEN, links en rechts. 
Afb. 82. 72 apriV 7834. Brief van Bordeaux naar 
Grenoble met hef 29 mm-slempel ZONDER VERSIE
RINGEN. 
Afb. 83. 10 december 7839. Brief van Saint-Omer 
(40 km ZO van Calais) naar Le Porf Sainte Marie 
nOO km ZO van Bordeaux^ met het 29 mm-stempel 
20NDER JAARTAL 

Jfe Ea^tilateiistischi 
XlV De twee-rings-plaats-datumstempels. 

Deze hebben bestaan in 3 typen, nl.: 
1. diameter 29 mm, daterende van 1830 
2. diameter 26 mm, daterende van 1836 
3. diameter 21 mm, daterende van 1838. 

Deze laatste varieert van 20 tot 21 mm. 
Hierbij enkele brieven, bi] voorkeur weer genomen van Bor

deaux. 
De 29 mm-stempels kent men mét versieringen links en 

rechts, ook zonder versieringen, en ook met dubbele versierin
gen. (Afb. 81, 82, 83, 84 en 85) 

U vindt dus daarbij het 29 en het 21 mm-stempel van Bor
deaux. Een 26 mm-stempel van die plaats kwam mij echter 
nooit in handen. Daarom heb ik me gewend tot een der Parijse 
handelaren die hun specialiteit maken van ,,marques postales" 
met verzoek, mij een brief te leveren met het 26 mm-stempel 
van Bordeaux En toen kreeg ik te horen, dat men daarvan 
nog geen enkel exemplaar had gevonden. Dat is vooral zo bij
zonder, omdat dat een heel gewoon stempeltype is. 

Dat men ook nog wel oude stempeltypen doorgebruikte, be
wijst de volgende hierbij afgebeelde brief van 2 juni 1841 van 
Bordeaux naar Bercy (bij Parijs), waarbij Bordeaux nog het 
oude 29 mm-stempel van 1830 gebruikte. (Afb. 86) 

Voorts nog 3 brieven, waarop de 3 bovengenoemde typen 
alle voorkomen van het plaatsje Le Port Sainte Marie, dat 
door mij al vaker werd genoemd. (Afb. 87, 88 en 89) 

Ik heb nog iets bijzonders geconstateerd met die brieven 
van Port-Sainte-Marie. Ik bezit nogal wat brieven, die van 
verschillende plaatsen zijn geadresseerd naar Thomas, een 
Commune onder Feugarolle, dichtbij Port Ste Marie. Al die 
brieven vertonen aan de achterkant twee stempels van Port 
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A/fa. 84 79 augusius 1833. Brief van Apt (onge

veer 30 km O van Av'iqnon) naar Av'iqnon. Sfempel 
MET DUBBELE VERSIERINGEN. Voor het rode stem

pel ] D zie men onder „Décime rurale^' verderop. 
Afb. 85. 27 ianuari 1847. Brief van Bordeaux naar 
Port Sie Marie, 100 km. ZO van Bordeaux, met het 
2? mmstempel. 

Afb. 86. 2 iuni 1841. Brief van Bordeaux naar Bercy 
met het oude 29 mmstempel. 
Afb. 87. 29 mmstempel van Port SainteMarie. 
Afb 88. 26 mmstempel van Port SainfeMarïe. 
Afb. 89. 21 mmstempel van Port SainteMarie. 
Afb. 90 18 december 1848. Eén brief met de 3 

siempelfypen. 

<J M 88 

istewnpeling ap Franse brie^ewB fverrolgP 

Ste Marie met een datum die 1 dag verschilt. Op al mijn an
dere Franse brieven ben ik nog nooit zo iets tegengekomen. 
Ik veronderstel, dat de brieven voor het gehucht Thomas op 
het kantoor van PortSteMarie bleven overnachten. 

Interessant is nog de volgende brief, omdat daar op die ene 
brief alle drie de stempeltypen tegelijk voorkomen. (Afb. 90) 
Deze brief is verzonden uit Duinkerken naar Bernot, een Com
mune van OrignySainteBénoite, dat 10 km ten O. van St. 
Quentin ligt. Aan de voorzijde het 21 mmstempel van Dun
kerque, aan de achterzijde achtereenvolgens: 
1. een 29 mmstempel van Lille (Ryssel) 
2. een 21 mmstempel van St. Quentin 
3. een 26 mmstempel van Origny Sainte Bénoite. 

Het zijn deze drie stempeltypen, die kunnen voorkomen op 
de 1ste emissie van Frankrijk. 

Toen de Franse zegels per 1 januari 1849 werden ingevoerd, 
hadden enige plaatsen nog niet het voorgeschreven ruitstem
pel ontvangen. Daarom gebruikten die plaatsen (naast ook 
andere stempels) dan een van de drie genoemde stempels. Dat 
heeft echter maar héél kort geduurd, namelijk 14 dagen. Toen 
waren alle plaatsen van het voorgeschreven stempel voorzien. 
Zegels met die stempels zijn dus zeldzaam. Ze kunnen alleen 
voorkomen op de 20 c, zwart, en op de 1 Franc, vermiljoen, 
want dat waren de enige zegels die op 1 januari 1849 ver
schenen. In het gehele jaar 1849 zijn slechts verschenen deze 
2 waarden alsmede een 1 Franc, karmijn. Alle andere waar
den dateren van 1850 en later. 

Wij hebben gezien, dat bij het gebruik van langstempels in 
geval van betaling van het porto door de afzender, een lang
stempel gebruikt werd voorzien van de letters P.P. 
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Nu de langstempels werden vervangen door rondstempels, 
ging men het port-payé aanduiden met een apart P.P.-stempel. 
We zijn deze stempels al tegengekomen op de brieven van de 
Chambre des Deputes en van de Chambre des Pairs (zie afb. 
74, 76, 77 en 78). Hierbij nu nog twee brieven met stempel 
P.P., beide van plaatsen op Corsica. (Afb. 91 en 92) 

Vóór dat op Corsica de rondstempels in gebruik waren ge
nomen, had men daar, evenals in Frankrijk, langstempels met 
departementsnummer. Mocht men ooit een stempel aantreffen 
van Bastia of van Corte zonder departementsnummer, dan 
heeft men een grote rariteit, want die stempels zijn alleen 
gebruikt tijdens de korte Engelse bezetting van juni tot eind 
oktober 1796. 

XV. Langstempels met cursieve plaatsnamen. 
Dit zijn stempels van kantoren met geringe bevoegdheid, 

de zgn. ,,bureaux de distribution", zulks in tegenstelling met 
de „bureaux de recette". Ze waren gevestigd in zeer kleine 
plaatsen. Hierbij een brief van Sissonne alsmede een van 
Ménil Amelot. (Afb. 93 en 94) 

Sissonne ressorteerde onder het kantoor Notre Dame de 
Liiesse, 10 km ONO van Laon. Vandaar ook het stempel van 
die plaats. Het cursieve cijfer 2 op deze brief is het departe
mentsnummer. Deze stempels zijn pas per 1 mei 1830 inge
voerd. De oudste daarvan zijn tweeregelig. De eerste regel 
meldt de naam van het kantoor ,,de distribution", de tweede 
regel de naam van het kantoor „de recette" waaronder dat 
kleine kantoor ressorteerde. 

Ménii-Amelot is een van de weinige plaatsen, die ik niet In 
de atlas van Andree kan vinden. De brief is verzonden op 17 
oktober en werd op 21 oktober 1837 besteld. Voor het rode 
stempeltje 1 D in klein ovaal verwijs ik naar het volgende 
hoofdstuk. 

XVI. Stempel van het Décime-rurale. 
Indien óf op de plaats van vertrek óf op de plaats van be

stemming geen postkantoor was, moest 1 décime ( = 10 cen
times = 5 Ned. cent) extra betaald worden. Bij vooruitbe
taald port, welke brieven dus het stempel P.P. droegen, werd 
dat betaald door de afzender, maar als de geadresseerde het 
port moest betalen, dus ook die 1 décime, dan werd op de brief 
een stempeltje geplaatst in een klein ovaal 1 d vermeldende 
Dat noemt men de décime-rurale. Dit stempeltje was in zwart 
indien op de plaats van aankomst geen postkantoor was, en 
in rood indien dat het geval was op de plaats van vertrek. 
(Afb. 95 en 96). De afzender van de hierbij afgebeelde brief 
woonde te Craonne, 20 km ZO van Laon. Te Craonne was 
geen postkantoor. Dit plaatsje had zelfs geen stempel in de 
tijd van de ,,kleine cijfers" (dat was dus van 1852 tot juli 
1863). Omdat er geen postkantoor was kreeg de brief het rode 
stempel 1 d. De brief ging naar het naastbijzijnde postkan

toor Berry au Bac, 30 km ZO van Laon, en kreeg daar het 
stempel van 21 oktober 1846. 

De afzender van de andere hierbij afgebeelde brief verzond 
deze vanaf Poitiers, dat een kantoor „de recette" bezat, naai 
Pevgarolle, dat geen postkantoor bezat. Vandaar dat de ge
adresseerde de décime-rurale moest betalen. Hij betaalde dus 
behalve de op de brief vermelde 6 nog 1 décime extra. Het 
stempel was nu dus In zwart. 

Curieus is de volgende brief, verzonden van Mézin naar Feu-
garolle bovengenoemd. (Afb. 97). In Feugarolle was zoals ge
zegd geen postkantoor en de postbeambte — waarschijnlijk 
die te Mézin — plaatste op de brief het zwarte 1 d stempel. 
Maar toen ontdekte hij blijkbaar dat de brief links boven een 
niet al te duidelijk P.P.-stempel droeg en daarom werd dat 
1 d stempel weer doorgehaald. Immers de afzender moest het 
gehele port betalen. Het kan natuurlijk ook zijn, dat de fout 
pas te Port Ste Marie ontdekt werd en daar de fout werd 
hersteld. 
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Afb 9 / 72 oktober ÏS33. Br ie/ van S^r^hne Teen 
fc/ein p/aaf5/e in bef b/nnen/and van hef zuideh'iksfe 
qedeehe van Corsica) naar Godsfone, even fen Z van 
Londen. Zwart stempel P P. in kasiïe. 
Afb, 92. 8 augustus 1838. Brief van A/accio, de 
hoofdstad van Corsica, gelegen aan de Westkust, 
naar Basfia in hef noorden van het eiland. Stempel 
in rood P P in kastie. 
Afb 93. 2 september 1846. Brief van Sissonne 
(ongeveer 20 km ten O van Laon) naar Laon. 
Afb 94. Brief van Ménil-Amelof naar Porf-Sainfe-
Mane. Cursief stempel. 
Afb. 95. 27 oktober 1846. Brief met het rode 
Décime-rurale-sfempel. 
Afb. 96. 6 iuni 1844. Brief van Poitiers (grote 
plaats, ongeveer 140 km O Z O van Nantes) naar 
Feuqarolie (gehucht, ongeveer 4 km ZW van Port 
Sfe-Marie, dat zelf aan de Garonne^ ongeveer 100 
km boven Bordeaux ligt). Stempel ID, in zwart. 
Afb. 97. 14 oktober 1843. Brief van Mézin (aan 
de Gelise, een ziirivier van de Garonne, die bii 
Port Ste Mane in de Garonne valt) naar Feugaroïle. 
Afb 98 ' 3 december 1753. Brief van Rotterdam 
naar Marseille met het enfrée-stempel D^HOLLANDE. 
Afb. 99 24 april 1795 Brief van Amsterdam naar 
Nantes mef het entree-stempel HOLANDE. 

( i 
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XVII Marques d'Entrée. 
Deze stempels werden op de brieven geplaatst die afkomstig 

waren uit het buitenland. Ze werden er op gesteld door die 
grenskantoren, waar de buitenlandse post overging op de eigen 
instanties. Zulke kantoren gaf men ook wel de naam van 
„Bureaux de penetration", letterlijk dus: ,.kantoor van binnen
dringing". 

Hiervan bezit ik slechts weinige eo-filatelistische brieven. 
Ook weet ik niet, wanneer die stempels voor het eerst in ge
bruik zijn gesteld. Mijn oudste brief dateert van 1753 en deze 
brief is afkomstig uit ons eigen land. (Afb. 98). 

Wat moet men van dit stempel denken ? Wist de maker van 
het stempel niet dat de H van Hollande geen stomme H (H-
muette) is, maar wel degelijk wordt uitgesproken? Heeft de 
postadministratie aan die fout geen aandacht geschonken ? Of 
was het mischien meer dan 200 jaar geleden volkomen juist 
om ,,d'Hollande" te zeggen en te schrijven ? 

Nog wonderlijker is het volgende afgebeelde stempel (Afb. 
99) op een brief van Amsterdam naar Nantes. Wat moet men 
daarvan denken? (wordt vervolgd) 
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Verzamelt u ook 

Nederland en O.G.? 

1872-1891 Voor het eerst een serie, waaruit men zich gemakkelijk 
grote aantallen kan aanschaffen 

De serie 1872 geett verzamelaars met 
een smalle beurs gelegenheid iets meer 
aan werkelijke filatelie te gaan doen 
dan de vorige emissies. Bij de serie 
1852 waren wij immers al blij met één 
of enkele exemplaren, omdat de prijs 
het onoverkomelijke bezwaar was om-
een grotere hoeveelheid zegels aan te 
schaffen, waarmede men dan iets zou 
kunnen opbouwen. Hetzelfde geldt voor 
de emissies 1864 en 1867, hoewel de vijf 
cent hier al meer in het bereik ligt wat 
de prijs betreft. De wapenserie 1869-
1871 behoort goeddeels ook nog tot de 
duurdere series, maar voor de 1872-
emissie zijn de prijzen, vooral van de 
vijf en de tien cent, van dien aard, dat 
wij voor een bescheiden bedrag een be
trekkelijk groot aantal zegels kunnen 
kopen, waarmede wij een collectie kun
nen gaan opbouwen, die èn voor de sa
mensteller én voor de beschouwer een 
doorlopend genoegen zal zijn. 

Onze speciaal-catalogus geeft, naast 
de ontwerpers en de drukker, ook de 
verschillende tandingen aan. Wij weten 
zeer goed, dat juist het noemen van 
die tandingen bij de grote massa der 
verzamelaars al iets afschrikwekkends 
heeft, maar u verzamelt toch Neder
land en O.G ? En indien er nu eens 
niet in de catalogus had gestaan: 

A. Lijntanding 14 kl. g. 
C. Lijntanding 13% x 14 kl. g. 
D. Kamtanding 12V2 : 12 kl. g. enz. 

määr: 
A. Uitgifte 1872 

de zegels zijn te herkennen aan de 
tanding 14 kl.g. 

C. Uitgifte 1872 
de zegels zijn te herkennen aan de 
tanding 13% x 14 kl. g. 

D. Uitgifte 1875 
de zegels zijn te herkennen aan de 
tanding 12% : 12 ld. g. enz. 

d a n . . . . zouden wij heel duidelijk aan
voelen dat wij met zegels te maken 
hebben, die op verschillende data uit
gegeven zijn en daardoor aparte series 
vormen. 

Hoe gaan wij deze series nu opzetten? 
We schaffen ons zovéél mogelijk ze

gels aan van bijv. de waarden 5 cent 
en 10 cent. Wanneer u in de catalogus 
kijkt, dan zult u zien, dat hier geen 
kapitaal mee gemoeid is. U moet er 
echter wel op letten, dat deze zegels 
al niet reeds zijn uitgezocht, want dan 
heeft u kans, dat uw gehele aankoop 
bestaat uit zegels, uitgegeven op de

zelfde datum. En dat is nu juist niet 
de bedoeling.. . . 

Met de tandingmeter gaan we nu de 
eerste sortering maken. Over de tan
dingmeter en het gebruik daarvan 
spraken wij reeds in ons februari-num-
mer. 

Vervolgens gaan wij de verschillende 
PAPIERsoorten uitzoeken, b.v.: ge
woon papier, dun transparant, dik wol
lig papier, enz. Dan volgen de KLEUR-
verschillen en de PLAATFOUTEN. Al 
deze zegels kunnen voorts ook nog ver
schillende afstempelingen dragen. 

U ziet wel, wellte mogelijkheden deze 
zegels u bieden. 

Wij gaan nu dus in afwijking van de 
speciaal-catalogus de data van uitgif
ten geven (jaartallen) en vermelden 
hierbij voor elke gehele serie de bij
zonderheden. 

WITTE VLEK IN HET HAAR 

PUNT TUSSEN 20 EN CENT 

GESPLETEN T 

150 CENT 

Vooraf echter de PLAATFOUTEN 
Dit zijn de volgende, die in de verschil
lende uitgiften voorkomen. (Zie afbeel
dingen). 
A. Lijntanding 14 x 14 kleine gaten 
(1872). 

Normaal voor de waarde f 2,50; deze 
zegel komt niet voor in andere tanding. 

De 5 cent is vrij zeldzaam, de 20 
cent in iets mindere mate. 

5 cent 
20 

250 
C.Li jntanding 
(1872) 

5 cent 
10 
15 
20 „ 

Deze t and ing 

ISVi X 14 kle ine gaten 

19C 
21C 
23C 
24C 

— in het bijzonder voor 
geb ru ik t e exempla ren — m i n d e r zeld
z a a m dan de vorige. 
D. K a m t a n d i n g 12'/2 : 12 B kle ine ga
ten. 

5 cent 
10 
15 
20 
25' 
50 

19D 
21D 
23D 
24D 
26D 
27D 

E. Kamtanding IIV» : 12 kleine gaten 
Hierin komen voor dezelfde waarden 

als in kamitanding 12V2 : 12 B. De eer
ste zegel van elke horizontale rij was 
namelijk getand IIV2 : 12. Een heel vel 
van 200 zegels gaf dus 20 zegels in de 
tanding ll'/2 : 12 kleine gaten en 180 
zegels 12V2 : 12 kleine gaten. Het ge
volg is, dat de zegels in tanding 
ll'/a : 12 veel minder voorkomen en 
dus hoger in prijs zijn. 
F. Lijntanding 14 x 14 grote gaten. 

25 cent 26F violet. 
Deze zegel is de enige waarde in 

deze tanding. In oudere catalogi, als
mede in de Leiddraad van 1922 worden 
eveneens als zodanig getand de waar
den 5 - 12'/2 - 20 - 50 cent genoemd. 
Het bestaan hiervan is echter na een 
grondig onderzoek met komen vast Ie 
staan. 

Pas hier op voor vervalsingen!!! 
G. Kamtanding I3V2 : 13% grote ga
ten. 

WAARDESCHILD ONDER EN BOVEN BESCHADIGD 

5 
10 
I2V2 
15 
20 
25 
50 

cent 

, 
, 

, 
, 

19G 
21G 
22G 
23G 
24G 
26G 
27G 
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Deze tanding is een der minst zeld
zame. 
H. Kamtanding 12'/2 : 12 grote gaten. 

Een opeenvolgende reeks, genum
merd 19H tot en met 28H: alle waar
den. Dit is de enige tanding, waarin 
alle waarden van deze emissie gevon
den kunnen worden, n.1. 5 - 7V2 - 10 -
I2V2 - 15 - 20 - 22V2 - 25 - 50 cent en 
1 gid. 
J. Kamtanding IVh '. 12 grote gaten 
(1875). 

5 cent 19J 
10 „ 21J 
I2V2 ., 22J 
15 „ 23J 
20 „ 24J 
25 „ 26J 
50 „ 27J 

De waarden 7V2 - 22V2 cent en 1 gld. 
komen dus in de reeks getand ll'/2 : 12 
grote gaten niet voor. Wat was hiervan 
de oorzaak? 

De kamtanding 12V2 : 12 grote gaten 
stamt van de kam I2V2 : 12 kleine gaten 
(zie boven: in elke horizontale rij, eer
ste zegel, de fouttanding IIV2 : 12). De 
grote gaten ontstonden door het aan
brengen van dikkere pennen in de ma
chine, maar de fout in de eerste ver

ticale rij van 20 stuks bleef bestaan: 
vandaar de kamtanding IIV2 : 12 grote 
gaten. 

De- vraag kan worden gesteld hoe het 
komt, dat de waarden 7V2 - 22V2 cent 
en 1 gld. die fout niet hebben. Deze 
waarden werden met een andere kam 
getand, bekend als de 12V2 : 12C. Deze 
tandingmachine was veel nauwkeuri
ger en had de fout IIV2 : 12 in iedere 
horizontale rij, eerste zegel, niet. 

Niet alleen bovengenoemde waarden 
zijn met deze nieuwe tandingmachine 
12V2 : 12 grote gaten getand, alle an
dere waarden (cat. 19H tot en met 28H) 
zijn als zodanig getand bekend. 

In feite kennen we dus 2 verschillen
de tandingsvariëteiten kamtanding 
12V2 : 12 grote gaten. 

Tot heden worden ze nimmer apart 
gecatalogiseerd; de levering geschiedt 
ook door elkaar. 

Kenmerken van het verschil zijn: de 
zegels van de oorspronkelijke kamtan
ding I2V2 : 12B met de fout IIV2 : 12 
zijn doorgaans herkenbaar aan de de
fecte boventanding, terwijl de tandmgs-
gaten ongelijk in het gelid staan. De 
zegels van de nieuwe kamtanding 
12V2 ; 12c hebben normaal goede bo

ventanding en de gaten zijn veel zui
verder in de rij geplaatst. 
K. 

L. 

Kamtand ing 12V2 
5 cent 

10 
12V2 „ 
15 
20 
25 
50 

19K 
21K 
22K 
23K 
24K 
26K 
27K 

Kamtanding I2V2 
5 cent 

10 
I2V2 „ 
15 
20 
22'/2 „ 
25 
50 

19L 
21L 
22L 
23L 
24L 
25L 
26L 
27L 

I2V2 kle ine ga ten 

: I2V2 grote gaten 

Dik wollig papier, ruwe kamtanding 
I2V2 grote gaten: 

5 cent grijsblauw 
10 „ 
12V2 „ 
15 „ 
20 „ 
25 
50 „ 

steenrood 
grijs 
donker oranjebru in 
groen 
matviolet 
geelbruin 
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3 5 0 JAAR BERMUDA 
Zoals in het vorige nummer onder de rubriek „Nieuwe 

Uitgaven" werd gemeld werd hier op de postzegel het feit 
herdacht dat 350 jaar geleden de definitieve vestiging op 
dit gebied begon. Van bevoegde zijde mochten wij omtrent 
de geschiedenis van dit gebied een mededeling ontvangen, 
welke wij hierbij aan onze lezers doorgeven. 

Bermuda is de verzamelnaam voor een reeks van onge
veer 150 kleine eilanden welke midden in de Atlantische 
Oceaan is gelegen in de vorm van een kolossale vishaak. 
De zeven grootste eilanden zijn door bruggen en dammen 
verbonden en vormen op deze wijze wat gemeenlijk als het 
vasteland wordt beschouwd. 

De eilanden staan officieel als „De Bermuda's" of ,,So-
mers Eilanden" bekend, welke eerste naam werd ontleend 
aan Jean de Bermudez, een Spaanse zeevaarder, die dit 
land in 1503 ontdekte. De eilanden waren onbewoond. De 
Spaanse regering legde dan ook geen claim daarop. 

Het vergaan van de „Sea Venture" in 1609 had de eerste 
permanente vestiging van Bermuda drie jaar later tot ge
volg. Het was het vlaggeschip van een aanvullingsvloot 
welke door Engeland was uitgezonden om de hongerlijden
de kolonie op Virginia te helpen, welke vloot onder com
mando stond van Sir George Somers, naar wie de eilanden 
werden genoemd. 

Twee kleine pinas, de „Diliverance" en de „Patience" 
werden gebouwd uit het wrak van de „Sea Venture" als
mede van het cederhout van Bermuda, en deze twee sche
pen kwamen op 23 mei 1610 in de kleine nederzetting 
Jamestown aan met aanvullingsvoorraden voor de benarde 
pioniers. De Bermuda's, die sinds 1612 onder voortduren
de Britse wetgeving hebben gestaan, zijn de meest noor
delijke groep van de koraal-eilanden op de wereld. 

De oude stad St. George, gelegen op het oostelijk einde 
van de Bermuda's, is de oudste steeds Engels-sprekende 
gemeenschap op het Westelijk halfrond. Zij werd gesticht 
in 1612, 8 jaar vóór dat de Pilgrim Fathers te Plymouth 
Rock landden. De hoofdstad van Bermuda werd in 1815 
van St. George naar Hamilton verplaatst, welke stad cen
traal is gelegen van de eilandenreeks, en aan de kust van 

een haven van die zelfde naam. Hoewel slechts een bevol
king van 2500 personen tellende, is Hamilton een van de 
meest drukke zaken vertonende kolonies. 

Bermuda is de oudste Britse kolonie en het is ook de 
oudste zelfbestuur bezittende kolonie van het Britse gemene
best. Zijn parlement is het oudste wetgevende lichaam 
van het Imperium, uitgezonderd Engeland zelf. 

Het parlement van Bermuda bestaat uit een gouverneur, 
die de officiële vertegenwoordiger is van de koningin, 11 
leden van de Wetgevende kamer, aangesteld door de Kroon, 
en 36 leden van het Huis van Afgevaardigden welke bij 
stemming gekozen worden, en wel vier voor iedere van 
de 9 parochies. 

De voornaamste industrie is de proviandering van de toe
risten, waarvan Bermuda voor ongeveer 70 pet. van zijn 
inkomsten afhankelijk is. 

A'ee ventje, tk ve.rz3rnal 
j-Gc/i ïe^els vón Man. 
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Slot REPUBLIEK 

DER GUARANIS 
(vervolg van biz. 179) 

Santa Maria. In deze reductie is, evenals in het nabij gele
gen San Ignacio en Santa Rosa, de oude indeling nog goed 
te zien. In Santa Maria bevindt zich nog een beeld van O.L. 
Vrouw, dat door P. Ranzonier uit Belgiè werd meegebracht 
Een zegel van 50 c. Yv. 513 (afb. 7) en 4 G. luchtpost Yv. 219 
draagt de afbeelding van een poort van de kerk met daar
boven een grote kroonlijst. Rechtsboven zijn de balken van 
de zoldering te zien. We zien dus de poort vanaf de binnenzij
de. 
Santa Rosa. Deze reductie is genoemd naar de H. Rosa 
van Lima, die leefde van 1586 tot 1617. In 1672 werd ze 
heilig verklaard. Ze wordt in heel Zuid-Amerika veel ver
eerd. (Peru Yv. 345) (afb. 8) Santa Rosa werd in 1697 ge
sticht vanuit Santa Maria. Haar kerk overtrof alle anderen 
in rijkdom en pracht. In 1883 werd ze evenwel door brand 
verwoest. Bewaard bleven alleen de doopkapel met zijn 
prachtige fresco's, de kapel ter ere van O.L. Vrouw van 
Loreto en de massieve roodstenen toren. Deze laatste is 
afgebeeld op de zegel van 2,50 G. Yv. 514 (afb. 9) en luchtpost 
6 G. Yv. 220. 

San Cosme. Het is al een van de oudere reducties gele
gen aan de Parana-rivier. De nieuwe kerk werd kort voor 
de verdrijving der Jezuiten in 1768 begonnen en pas nader
hand voltooid Een brand in 1899 richtte grote schade 
aan, maar overigens is San Cosme thans verreweg de meest 
complete reductie. Naar verhouding is ze ook nog goed be
volkt. Van de kerk is het priesterkoor en de helft van het 
dak verwoest. De rest bleef behouden, ook het interieur. 
Men vindt er verschillende schilderijen, een prachtig doop
vont en fraaie stenen kandelaars. Op de zegel, 5 G. Yv. 
515 (afb. 10) en luchtpost 10 G. Yv. 221 treffen we een af
beelding aan van een portiek van deze kerk. 

Jesus. Gelegen even ten noorden van Trinidad aan de rio 
Monday, is dit een van de laatsten in ontstaan, n 1 1687. 
Evenals Trinidad biedt het thans een troosteloze aanblik. 
Er staan nog maar een paar huizen en een kleine kapel, 
waarin af en toe Mis wordt gelezen als de pastoor dc^s 
buitenpost komt bezoeken. Ook de muren van de kerk 
staan nog overeind, massief en somber, overwoekerd door 
het groen. Op de zegel Yv. 516 (15 G) (afb. 11) en lucht
post Yv. 222 (20 G) is de buitenmuur van de kerk afge
beeld. 

De serie die in 1958 verscheen ter herdenking van de 400e 
sterfdag van de H. Ignatius (overigens twee jaar te laat!) 
geeft drie verschillende voorstellingen. Allereerst een hou
ten beeld van de heilige, vervaardigd door een Guarani-
kunstenaar. Verschenen in twee waarden: 50 c. en 3 G. 
Yv. 545 (afb. 12) en 548. 

Op twee andere zegels; 50 c. en 6,25 G. Yv. 546 (afb 13) 
en 549 zien we rechts een borstbeeld van Ignatius en links 
dat van de Zalige Rochus Gonzalez de Santa Cruz. Deze 
Pater Gonzalez is de eigenlijke grondlegger van de reduc
ties Hij werd in 1576 te Asuncion uit een kolonistenfanulie 
geboren. Van longsaf aan was hij met taal en gewoonten 
van de indianen vertrouwd en had zodoende veel vóór op 
zijn medebroeders uit Europa. Hij schreef een catechismus 
in het guarani als hulpmiddel bij het geloofsonderricht. In 
1628 werd hij door nog heidense Indianen vermoord. 

Tenslotte zien we op de zegel van 1,50 G Yv. 547 (afb. 
14) het oude patershuis in de reductie San Ignacio Guazu. 
Hier arriveerden de nieuwe missionarissen en hier leerden 
ze de taal en de gewoonten van het volk, voordat ze 
hun missiewerk begonnen. San Ignacio werd evenals Tri
nidad gebouwd door Br. J. B. Primoli. 

Hiermee zijn de historische achtergronden van deze 
beide series van Paraguay wel voldoende besproken. Ho
pelijk ben ik nog eens m staat ook over de andere gebouwen, 
speciaal de kerken, van Paraguay de nodige gegevens te 
verzamelen. H. te Maarssen. 
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7: Poorf van Sanfa Marfa 

3: H. Rosa van Lima 

9: Toren van Santa Rosa 

10; Portiek van Co^me 
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12: Houten beeld van de 
H. Iqnatius 

13: H. Ignatius en 
Z. Rochus Gonzahz 
de Santa Cruz 

14: Het oude patershuis in 
de reduktie 
San Iqnacio Guazu, 
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j^ederiand emióóie 1852 Nogmaols de brieven 
van 1 januari 1852 

De „stunt" van het Maandblad om eerste-dag-brieven van 
de Ie emissie van Nederland het licht te doen zien, heeft 
tot acties, opmerkelijike resultaten en reacties geleid. Er 
zijn echte eerste-dag-brieven voor de dag gekomen (en niet 
flauw gehonoreerd!) en de heer Poulie (hoe kan het ook 
anders bij een specialist!) is gaan specialiseren, en tracht 
de vroegste afstempelingen op Ie emissie van bepaalde 
platen op te sporen. We kunnen dus gaan record-breken, al 
is het maar met één dag, zoals mij gelukte met de 10 cent 
plaat IV met afstempeling Amsterdam 31-1-1856. 

D* heer Poulie staat echter afwijzend tegenover de eer
ste in het Maandblad gepubliceerde eerste-dag-brief, omdat 
het vernietigingsstempel geen jaartal draagt, en het jaartal 
in de brief voor hem niet doorslaggevend is. 

Deze mening deel ik geenszins, en ik gevoel mij genoopt, 
nu deze brief door een kenner gedevalueerd wordt, hierop 
wat uitvoerig in te gaan. De kwestie waar het hier om 
gaat, is eigenlijk in de kern die van het bewijs. Hoe be
wijst een brief zijn datum? Er zijn vele bewijsmiddelen. 
Ie de complete datum van het vernietigingsstempel. 
2e de complete datum van andere stempels op de brief, 

b.v. het aankoms'tstempel. 
3e de geschreven of gedrukte datum in het hoofd van de 

brief. 
4e de datum die de geadresseerde op de brief aantekent. 
5e de zakelijke inhoud of de ondertekenaar van de brief '). 
6e de kleur, de plaat, de tanding, het papier, enz. van de 

postzegel. 
Eén „bewijs" aoht ik niet voldoende voor de authenticiteit 

van een brief van 1-1-1852, de briefschrijver kan zich b.v. 
op 1 januari 1853 nog zo gemakkelijk vergissen en het jaar
tal 1852 neerschrijven, en de postambtenaar kan op 1 janua
ri 1853 vergeten zijn het jaarkarakter 2 in 3 te veranderen. 

Beschouwen we nu de in het februari-nummer van het 
Maandblad gereproduceerde brief, dan treffen we naast de 
datum 1-1 in het vernietigingsstempel op de 5c plaat I, de 
nog wel gedrukte datum Ie Januarij 1852 (zie boven 3e) 
en bovendien het onder 4e genoemde bewijs, n.1. de door 
geadresseerde aangetekende datum. Dit is nu juist een brief 
die onomstotelijk het bewijs levert van zijn „eerste-dag-
schap". 

De heer P. gaat aan dit stuk voorbij en vindt slechts 
als zodanig verzamelwaardig (in zijn collectie) een stuk met 
vernietigingsstempel 1-1-1852, wellicht ook een brief met 

(volledig gedateerd aankomststempel. Hij wil dus een „fila-
telistisch bewijs". Maar wat is de waarde van dit bewijs? 
Haalt de heer P. in zijn artikel niet twee voorbeelden aan 
van stempels met een foutief jaartal? (vertrekstempel 11-4-
61 en vernietigingsstempel 1-1-1851 ^). 

Op de Ned. Filatelistendag-1957 in Den Helder^) heb ik 
in een lezing aangetoond, dat men zeer voorzichtig moet 
zijn met dateringen in stempel-afdrukken. Zo stempelde het 
postkantoor van Rotterdam in het jaar 1857 vaker met 1856 
dan met 1857, en in 1858 met de jaartallen 1856, 1857 en 
1858, het gehele jaar door, vlot door elkaar, met drie ver
schillende stempels. 

Dat dit misbruik ernstige vormen heeft aangenomen be
wijst een Ministeriële Resolutie uit het jaar 1866 '), waar
van artikel 6 luidt: 

„Ten bewijze hoe weinig besef sommige ambtenaren 
schijnen te bezitten van de verantwoordelijkheid die op hen 
en op de Administratie berust, kan strekken, dat gedurende 
langer dan drie maanden van dit jaar op een der post
kantoren alle brieven, postwissels en andere stukken, zijn 
voorzien geworden van eenen stempel met het jaarcijfer 
1865. Dit verregaand pligtverzuim is naar verdiensten be
straft geworden. 

De Minister heeft echter gemeend uit dit geval aanleiding 
te moeten nemen, om de ambtenaren in het algemeen de 
meeste zorg voor eene nauwkeurige stempeling aan te be
velen. Zij behoren er op bedacht te zijn, dat vermits aan 
de afdrukken der poststempels in den regel bewijs in regten 
wordt toegekend, eene verzuimde of onnaauwkeurige ver-

wisseling van maand-, dag- of uur-karakters, groote moeije-
lijkheden zou kunnen veroorzaken." 

De Minister had toen eens moeten weten, dat een eeuw 
later de gewraakte handelwijze opnieuw „groote moeijelijk-
heden" zou kunnen veroorzaken, en zelfs met een niet te 
verwaarlozen financieel aspect! 

Mijn conclusie uit het bovenstaande is, dat aan de datum 
op het vernietigingsstempel geen enkele bewijskracht méér 
toekomt dan aan de andere aanduidingen op de brief. 
Slechts combinatie van enkele „beginnen van bewijs" kan 
het bewijs opbouwen. 

Tenslotte nog iets over het stempel „franco-halfrond, 
Egyptische letters met jaartal". Volgens de heer P. zou 
het aantal kantoren dat dit stempel op 1 januari 1852 ge
bruikte gering zijn. Dat is echter niet het geval. Van 26 
kantoren weten we met zekerheid, dat dit stempel op 
1-1-1852 aanwezig was. Dit waren de op 1 september 1850 
opgerichte kantoren. Verder weten we"), dat behalve be
doelde kantoren nog minstens 18 kantoren in januari 1852 
van het besproken stempel gebruik maakten, maar er zijn 
er natuurlijk meer. Hieronder vallen grote kantoren als 
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 

De oorzaak van het weinig voorkomen van het stempel 
met jaartal in januari 1852 op postzegels is complex. Voor
eerst was het totaal aantal gefrankeerde binnenlandse brie
ven tegenover de ongefrankeerde in 1852 gering (IOV2 pet.). 
Het absolute aantal gefrankeerde brieven was ook vrij ge
ring, zo zien we b.v. in 1864 (invoering 2e emissie), dat 
het aantal gefrankeerde brieven in vergelijking met 1852 
met ruim 270 pet. is toegenomen. 

Het Stempel met jaartal was weliswaar op minstens 1/3 
van de toen bestaande 120 postkantoren voorradig, maar | 
daaronder waren juist veel kleinere, terwijl de grote kan
toren die er ook de beschikking over hadden daarnaast ook 
van een of meer stempels zonder jaartal gebruik maak
ten. 

Voor de datum 1 januari komt daar nog bij de omstan
digheid dat de gelegenheid tot het aanbieden van post door 
het publiek op de postkantoren op Nieuwjaarsdag beperkt 
was. Weliswaar waren de postzegels reeds op 27 december 
1851 voor het publiek verkrijgbaar"), maar men mag aan
nemen, dat men toen nog niet onmiddellijk de gewoonte 
aannam om zegels in voorraad te nemen, zeker niet in 
de laatste dagen van 1851 toen men ze toch nog niet mocht 
gebruiken. 

Tenslotte nog deze opmerking: de franco-stempels met 
jaartal zijn sedert 1850 verstrekt aan 64 kantoren en wel 
oorspronkelijk ter afstempeling van gefrankeerde brieven. 
Uit het voorhanden zijnde materiaal en dat wat nog te 
voorschijn komt van vóór 1 januari 1852 is dus na te gaan 
welke kantoren op deze datum over het stempel beschik
ten. De schaarste van dit materiaal maakt echter een com
plete opsomming niet eenvoudig. Helaas vangt het officiële 
P.T.T.-stempelboek pas aan in 1855. 

Mr. H. J. Bernsen 

') De zakelijke Inhoud kan bijv. handelen over feiten of gebeurte
nissen die eind 1851 plaatsvonden. Ook is het mogelijk, dat de onder
tekenaar van de brief vóór 1 januari 1853 is overleden, of de zaak, 
waarvan de brief uitgaat, vóór genoemde datum is geliquideerd. 
') Waarom zou deze afstempeling niet van 1-1-1852 en wel van 
1-1-1853 zijn? Volgens de heer P. zou de postambtenaar op 1-1-1853 
de 2 van het Jaartal veranderd hebben in een 1 (en het bovendien 
niet bemerkt hebben), terwijl het n.m.m. meer voor de hand ligt, 
dat hij op 1-1-1852 vergat de 1 te vervangen door een twee. Be
schikte Goes op 31-12-1851 over het stempel met Jaartal? Dat is zeer 
goed mogelijk, afdrukken van februari 1852 zijn van dit kantoor be
kend. 
») Zie Ned. Maandbl. v. Phil. sept. 1957, pg. 206. 
') Resolutie van de Min. v. Financiën van den Uden mei 1866, no. 152, 
afd. post. 
>) Van der Willigen. Afstempelingen Emissie 1852 van Nederland, 
pg. 34 e.y. 
•) Kennisgeving van de Minister van Financiën d.d. 19 december 
4851 (Staatscourant 1851, no. 306). 
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Tenioonsteflingen 

DE INTERPOSTA 195 
De laatste grote manifestatie op filatelistisch gebied in 

Duitsland was de I-Posta in 1930 te Berlijn. 
Het is interessant om tussen beide tentoonstellingen een ver
gelijking te treffen, waaruit kan blijken hoe de filatelie in 
de afgelopen 30 jaar is gegroeid. 
De I-Posta, die destijds werd gehouden in de zalen van de 
Zoologische Garten te Berlijn was ongetwijfeld een belang
rijke en druk bezochte filatelistische tentoonstelling, doch 
beperkte zich tot de intieme kring van deelnemers en bezoe
kers. 
Berlijn zelf was op geen enkele wijze bij deze demonstratie 
betrokken. 
Hamburg daarentegen stond in het teken van de Interposta. 
Reeds uit de stations komende zag men de reclamebiljetten 
van de Interposta. Alle openbare gebouwen waren bevlagd, 
ook vele straten en pleinen. 
De Minister van Posterijen en andere officiële instanties 
o.a. consuls van diverse landen waren herhaalde malen ver
tegenwoordigd en een grootse ontvangst bij de Senaat 
van de stad Hamburg in het fraaie stadhuis wezen op het 
medeleven van de autoriteiten. 
De tentoonstelling zelf was ondergebracht in het uitgestrekte 
park genaamd Planten und Blomen, het Hamburgse woord 
voor bloemen. 
Een Festhalle bevatte buiten en behalve een café, ruime 
terrassen, talrijke feestzalen en vergaderlokalen en daar
naast waren 3 grote hallen nodig om de geëxposeerde in
zendingen te omvatten. Men zal moeilijk kunnen ontken
nen dat deze tentoonstelling niet groots was, omdat het door
lopen van de zalen vele kilometers wandelen vergde. 
Tenslotte was er nog een 4de hal, uitsluitend bestemd voor 
de handelaren, waar naar verluidt goede zaken werden ge
daan. Het gezicht van lange queues voor de loketten, waar de 
bijzondere tentoonstellingszegels werden verkocht kan ge
voegelijk een normaal bijkomend verschijnsel van alle der
gelijke tentoonstellingen worden genoemd. 
De Interposta kan ongetwijfeld een van de belangrijkste 
tentoonstellingen worden genoemd, die in de jaren na de oor
log zijn gehouden. Toch had dunkt mij de Engelse, Ameri
kaanse en ook Duitse belangstelling groter kunnen zijn. Het 
trof dat vele bekende grote verzamelingen van Oud-Duits-
land ontbraken. Hetgeen echter te zien was op het gebied 
van Würtemberg, Hamburg, Baden, Pruisen en Hannover, 
Sachsen enz. was ongetwijfeld belangrijker dan dergelijke 
inzendingen op andere tentoonstellingen. 
De strijd om de eerste prijs ging tussen Würtemberg en 
Pruisen. Het eerste land won. voornamelijk omdat dat ge
bied het moeilijkste was. 
Hetgeen van Hamburg werd getoond, vooral op het gebied 
van de voor-filateiie, zoals de Duitse uitdrukking luidt, was 
voor velen een openbaring. 
Wanneer wij t.a.v. het tentoongestelde wederom een verge
lijking met de I-Posta gaan maken, blijkt onmiddellijk hoe
zeer de filatelie na de oorlog in twee richtingen is uitge
groeid. 
In de eerste plaats in de richting van de thematische ver
zamelingen, in de tweede plaats in die van de voor-filatelie, 
eofilatelie, de postgeschiedenis of hoe men dit gebied ook 
wil noemen. 
De thematische verzamelingen zijn die welke door de be
zoeker het best worden begrepen en door velen ook waar
schijnlijk het meest worden gewaardeerd. 
Het verzamelen van postzegels heeft door deze nieuwe hob
by een groep van nieuwe aanhangers gekregen en is door
gedrongen tot kringen die men tot dusver niet heeft kunnen 
bereiken. Het is aan te nemen dat tenminste 5 pet. van al deze 
nieuwe verzamelaars tot ernstige filatelisten zullen uitgroei
en en daarmede is reeds veel gewonnen. Het is van onschat
bare waarde dat op deze wijze nieuw bloed is toegevloeid. 
Anderzijds kan men constateren dat deze tentoonstelling in 
het teken stond van de voor-filatelie. Niet alleen bleek het 
dat nagenoeg alle verzamelaars van betekenis hun exposi
tie openden met een kleiner of groter aantal voor-filatelis-
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tische brieven, doch ook de inzendingen uitsluitend bestaan
de uit oude brieven, waren talrijker dan ooit. 
Het viel daarbij op dat de Duitsers geneigd zijn de voor-
filatelie reeds te laten beginnen bij oude brieven van his
torische of antiquarische waarde, zonder dat deze enig ken
teken bevatten waaruit blijkt, dat zij door enige postorgani-
satie werden vervoerd. 
Naar mijn mening gaat dit te ver, doch de meningen zijn 
hierover verdeeld. Het laatste woord hierover is zeker nog 
niet gesproken en het ligt wel op de weg van de FIP om 
hierover een oordeel uit te spreken. 
Intussen heeft de jury in Hamburg de mogelijkheid geopend 
dat ook aan een zuiver-voor-filatelistische inzending in de 
toekomst goud zou kunnen worden toegekend, hetgeen onge
twijfeld een besluit van vergaande betekenis is. 
Hetgeen ons in d» ereklasse werd getoond was veelal zo 
overweldigend dat het elke beschrijving tart. 

De strijd om de Grand Prix in deze klasse ging tussen de 
onbeschrijfelijk fraaie collectie van Zwitserland van de 
heer Anderegg, die uitblinkt door kwaliteit, zowel van ge
bruikte als ongebruikte stukken en de collectie van Spanje 
van de Belg Dupont die wetenschappelijk nog op een hoger 
peil stond, doordat de eerste emissie volledig geplaat 

Naast de onderscheidingen, waarvan in het vorige nummer mel
ding werd gemaaict, werden de volgende medailles en diploma's 
toegekend aan Nederlandse inzenders, waarmede de betrokkenen 
van harte geluk worden gewenst. 
Goud-zilver medaille: 
R. A. Kupsch, Duitse koloniën en buitenlandse kantoren. 
J. Poulie, Nederlands-Indië 
J. Poulie, Bulgarije 
M. Woudenberg, Frankrijk 1 8 4 9 - 1 8 9 0 
R. M. Feenstra, Griekenland 
R. Hamer, Verenigde Staten van Amerika 

Zilveren medsille: 
J. Poulie, Oud-Duitsland 
K. Wetzlar, Oud-Duitse Staten 
H. J. Mansfeld, Duitse koloniën onder Engelse bezetting 
J. Poulie, Albanië 
F. J. de Gauw, Frankrijk; met gelukwens van de Jury 
Mevrouw M. J. Matzen-Fledderus, Servië 
M. C. Samson, Oud-Japan 
H. J. Mansfeld, Stellaland 

Zf/ver-brons medaille: 
J. Poulie, Letland gespecialiseerd 
R. Ward , 200-jaar Nederlanse post van 1688 af 
B. Posthuma, Zwitserland 
A. van der Wi l l igen, Brieven met schepen verstuurd 
A. Houweling, Delen van een luchtpostverzameling 
R. Tocila, Pioniervluchten 

ßronzen medaille: 
J. van Klaveren, Malta 
C. D. Ricardo, Japan; met gelukwens van de Jury 
H. van Lente, Egypte 
P. Versteeg, Nederlandse afstempelingen 1854—18ó4 
G. Wasilenko, Polen gioszy-opdrukken 
J. Menso, België, Rode Kruis-vervalsingen 

Dee/nemersdtp/oma: 
P. J. Schouten, Duitsland gespecialiseerd 

Verguld-zilveren medaille in de liferaiuurklasse: 
P. C. Korteweg, 300 jaar Postmerken van Nederland 

Bronzen medaille in de titerafuurklasse: 
F. H. M. Post, Nederland 4Vi cent van 1919 



Nederland 
E HAMBURG 

was, terwijl de foutdruk van de 2 reales waarvan slechts 2 
exemplaren bestaan niet ontbrak. 
Laatstgenoemde collectie verkreeg dan ook de Grand Frix. 
In de concurrerende klasse werd de hoofdprijs toegekend aan 
de collectie Frankrijk van de Heer Schatzkès. Het materiaal 
dat in deze collectie was samengebracht, o.a. enige dozijnen 
van de frank vermilion, kan alleen met „ongelofelijk" worden 
omschreven. 
Een zeer opmerkelijke collectie was die van Portugees-Indië 
van de Heer Gonzalez. Het zou te ver voeren alle bijzondere 
inzendingen te beschrijven. Slechts zij opgemerkt dat Ne
derland op deze tentoonstelling buitengewoon goed was ver
tegenwoordigd. 
Behalve de bekende coUeotie Nederland van de heer Poulie, 
trok diens inzending van de Overzeese Gewesten grote 
aandacht van de jury, terwijl zijn collectie Bulgarije op
merkelijk bleef door haar rariteiten. 
De heer Woudenberg uit Rotterdam wist voor zijn collectie 
Frankrijk de verguld zilveren medaille te verwerven, on
danks de verpletterende mededinging van de heer Schatz
kès. Ook de heer de Gauw haalde in de afdeling Frankrijk 
een succes met een zilveren medaille + felicitaties van de 
jury voor zijn even uitgebreide als nauwkeurige studie. 
De heer Kups uit Huizen wist in het hol van de leeuw zil
vergoud (klein goud) voor zijn collectie Duitse Koloniën te 
behalen, wat wel de hoogste onderscheiding is die voor dit 
gebied mogelijk is. 
De heer Mansfeld verkreeg zilver voor de niet eerder ver
toonde studie van de zegels van Stellaland. 
De heren Wetzlar en Poulie hebben het beide gewaagd om 
de Duitsers op eigen terrein met een inzending van Oud-
Duitsland te bestrijden en verkregen beiden zilver, hetgeen 
een merkwaardige prestatie mag worden genoemd en last 
but not least moeten wij de heer Hamer uit Amsterdam ge
lukwensen met een verguld-zilveren medaille voor U.S.A., 
een inzending waarover de Amerikanen zeer enthousiast wa
ren. De bekende collecties van Japan van Notaris Samson te 
Rotterdam en Servië van mevrouw Matzen-Fledderus te 
's-Gravenhage werden terecht met zilver bekroond. 
Nederland was door talrijke collecties vertegenwoordigd, 
waarvan echter buiten de bekende collectie Poulie slechts 
die van de heer Boyer uit -Kopenhagen uitblonk, welke col
lectie sinds de laatste tentoonstelling belangrijk bleek te 
zijn uitgebreid, en dan ook terecht verguld zilver plus de 
door de Nederlandse P.T.T. uitgeloofde ereprijs verkreeg. 
Tenslotte dient nog te worden vermeld de sinds de laatste 
tentoonstellingen belangrijk uitgebreide coUectie Egypte 
van de heer van Lente, die door een betreurenswaardig 
misverstand slechts brons verkreeg, doch ongetwijfeld een 
hogere onderscheiding had verdiend. 
Het laatstgenoemde feit wijst er reeds op dat ondanks de 
grote moeite die men zich had getroost om de jury bij haar 
werk zo veel mogelijk behulpzaam te zijn nog lang niet 
alles ideaal is verlopen. 
Het was ongetwijfeld een ernstig bezwaar dat de albums 
in een safe waren opgeborgen die dermate klein en slecht 
geventileerd was dat ten hoogste enkele juryleden tegelijk 
daarin konden vertoeven. 
Dientengevolge hebben niet alle juryleden van alle albums 
kunnen kennisnemen en derhalve is hun beoordeling ten dele 
onvolledig gebleven. 
Ook is de grote haast die als gewoonlijk is betracht om zo 
spoedig mogelijk de eindresultaten vast te stellen ditmaal 
van invloed geweest op een juiste beoordeling van de vele 
twijfelgevallen en kon niet worden voorkomen dat er ver
gissingen zijn gemaakt, als die waarvan de heer van Lente 
de dupe is geworden. 
Naast dit geluid van kritiek past echter een woord van hulde 
voor de grootse wijze waarop de Interposta is georgani
seerd, voor de grote moeite die men zich heeft getroost om 
het allen en iedereen naar de zin te maken en voo»» de be
langrijke bijdrage die daarbij aan de filatelie in haar geheel 
is verleend. W. de B. 

Rubriekredacteur: 

J. Eijgenraam, 

Nieuwe Haven 123-a, 

Schiedam. 

Opdruk 12 op 10 cent 1959. 
De heer J. A. Pabon te Coevorden was zo vriendelijk ons 

ter inzage te doen toekomen een drie-kwart veldeel (llnker-
onderblok van 50 zegels ontbrak) in etsing L 27. Wij heb
ben hierbij kunnen vaststellen, dat op dit veldeel de 2 met 
brede voet en de andere variëteiten precies overeenstem
men met onze eerste opgave n.1. zegel 1 en 9 stuks bij 
zegels 106-107 enz., totaal 10 zegels met brede voet. 

K.L.M.-Herdenkingszegels. 
Ter herdenking van het 40-jarig bestaan van de K.L.M, 

zullen in oktober a.s. twee postzegels worden uitgegeven 
resp. in de waarden 12 en 30 cent. De zegels zullen een 
afbeelding geven van een Douglas-vliegtuig DC-7. 

A 
Fi 

g e n d 

l a t e i 

a 
i s 

van 
t i s c h e g e 

27 september 
11 

16-26 

26-29 

oktober 

oktober 

oktober 

D e u r t e n i s s e n 
Intern. 
Intern. 
(Did.). 
Intern. 
Palermc 
Vei l inq 
Haaq. 

rui ldaq te Maastricht. 
rui ldaq te Dortmund. 

f i lat. tentoonstellina te 

J . L. V. Dieten, Den 

Internationale Postzegeltentoonstelling te Warschau 
27 augustus — 9 september 1960 

Ter gelegenheid van het feit, dat het in 1960 honderd jaar 
geleden is, dat in Polen de eerste postzegel werd uitgege
ven, wordt in dat jaar in Warschau een grote internationale 
postzegeltentoonstelling onder patronage van de F.I.P ge
houden. 
Het jaarlijkse Congres van de F.I.P. zal eveneens gedu
rende die dagen in Warschau plaatsvinden. 
Aanvragen om toezending van de eerste brochure met voor
lopig aanmeldingsformulier voor deze tentoonstelling te rich
ten tot de ondergetekende. 
Voor het huren van de kaders, ter grootte van 100x100 is 
geen kaderhuur verschuldigd, noch inschrijvingskosten. 

De Commissaris voor Nederland, 
W. J. Bijleveld, 

: •- Adriaan Pauwstraat 10, 
Den Haag. 

MEDEDELING! 
Van 17 tot en met 22 augustus zijn onze winkel en kan
toor wegens vakantie GESLOTEN. 

Begin september zal een deel van onze nieuwe serie ZICHT-
BOEKJES-EUROPA voor verzending gereed zijn. Opgaven 
voor toezending t.z.t. zuilen wij nu reeds graag noteren. 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON n.v. 
PASSAGE 25-27 - DEN H A A G - TEL. 11.24.38 - GIRO U«2 (Adv.) 
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Wed. Nieuw-Guinea, Unie-Staten, Ned. Indië en 
Rep. Indonesia (tot 10.8.'54). 
Kubriekredacteur: 
A. J. Uylen, Herrn. Heijermanslaan 6, Eindhoven. 
NEDERLANDSE ANTILLEN 

Dienstorder 351 d.d. 18 juni 1954 van de Nederlandse PTT 
meldt: 
BIJZONDERE ANTILLIAANSE POSTZEGEL „HOTEL 
ARUBA CARIBBEAN". 

1. De postadministratie van de Ned. Antillen zal ter ge
legenheid van de ingebruikneming op het eiland Aruba van 
een nieuw toeristenhotel een bijzondere frankeerzegel (zon
der bijslag) uitgeven. 

2. Een hoeveelheid van deze zegels zal door hoofd controle 
postwaarden aan de kantoren, waar een filatelistenloket is 
opengesteld — zie art. 15 van de Postgids — worden toege
zonden. Eventueel meer benodigde exemplaren kunnen bij de 
hcp worden aangevraagd. 

3. De frankeerwaarde van de zegel bedraagt 15 et. (An
tilliaanse munt). De verkoopprijs hier te lande is 30 et. 
(Nederlandse munt) 

4. Met de verkoop mag — rekening houdende met de 
voor het filatelistenloket aangewezen openstellmgstijd — op 
18 juli 1959 worden begonnen. Het einde van de verkoop
termijn zal nader worden bekendgemaakt. 

5. De zegel, welke bij de N.V. Joh. Enschedé en Zonen, 
Grafische Inrichting te Haarlem is gedrukt, is uitgevoerd 
in 4 kleuren. Druk. offset. Het ontwerp voor deze zegel 
is esthetisch verzorgd door de heer P. M. van Lienden te 
Haarlem, die ook de tekst en de waardecijfers tekende. 

In aansluiting aan bovenstaande mededeling kunnen wij 
nog uit andere bron melden, dat deze zegel is uitgevoerd in 
de kleuren blauw, rood, groen en geel. Aan de bovenzijde 
van de zegel staat de naam Nederlandse Antillen en aan 
de benedenzijde de waarde 15 c. en de naam Hotel Aruba 
Caribbean. Tussen beide opschriften staat een afbeelding 
van het hotel. De zegelafmeting bedraagt 36 x 25 mm. 
K.L.M. Herdenkingszegels. 

Ter herdenking van de 25-jarige vestigmg van de K.L.M. 
op de Nederlandse Antillen en van de in december 1934 
plaatsgehad hebbende Snip-vlucht Amsterdam-Curacao, zul
len hier speciale herdenkingspostzegels worden uitgege
ven. Deze zullen in de waarden 15, 20, 25 en 35 et. (Antilliaan
se munt) zijn. Het ontwerp voor deze zegels is van Paul 
Erkelens, artistiek adviseur van de K.L.M, te Curagao 
Dubbele opdruk 

Ons werd ter inzage toegezonden 
een 15 et opdruk op de ƒ 1,50 brand-
kastzegel van Curagao (handelaren 
cat. 85) welk zegel een dubbele op
druk vertoont, hetgeen voor zover 
ons bekend, tot op heden niet is ge
meld. Wij geven hierbi.i een afbeel
ding van dit zegel. 

SURINAME. 
Vermoedelijk in oktober a.s. zal te Paramaribo het nieuwe 

postkantoor worden geopend. Ter herdenking hiervan zal 
een serie van 6 postzegels worden uitgegeven, met toeslag 
ten bate van een zegelfonds, welk fonds zal worden gebruikt 
om de Boslandcreoolse kunst, die aan het uitsterven is, 
weder nieuw leven in te blazen. 

De afbeeldingen op de zegels zullen diverse motieven van 
panelen van rood cederhout vertonen en deswege in rood-' 
bruine kleur zijn, terwijl de lijsten van de zegels verschillend 
gekleurd zullen zijn. De panelen zijn ontleend aan de 
door de bosnegers van de stam der Saramaccaners en der 
Paramaccaners vervaardigde panelen, aangebracht in het 
nieuwe postkantoor. 

De waarden zullen zijn: 
2 c. -(- 1 c, rood 
5 c. -f 2 c, oranje 
8 c.-]- 4 c, geel 

10 c. -f- 5 c., groen 
15 c. -f 7 c , blauw 

Stempel 
Rubriekredacteur. 

A. van der Willigen. 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

Bootstempel ^ 
Ter gelegenheid van het feit, dat het nieuwe vlaggeschip van 
de Holland-Amerika Lijn, het s.s. ROTTERDAM, op 3 sep
tember a.s. van Rotterdam vertrekt voor haar eerste reis naar 
New-York, stelt deze lijn gratis enveloppen beschikbaar voor 
deze „Maiden Voyage" voorzien van een toepasselijke voor
stelling. Na door de afzender van adres en frankering te zijn 
voorzien, zullen zij op 3 september a.s. worden medegegeven 
met dat schip en aan boord van een bootstempel worden 
voorzien, terwijl de kans bestaat, dat db posterijen te New-
York een stempel van aankomst aanbrengen met de vermel
ding „paquebot". 

De enveloppen kunnen niet aan de postkantoren worden 
afgegeven, maar moeten in een afzonderlijk omslag worden 
geadresseerd aan „Postagent s.s. ROTTERDAM, Holland 
Amerika Lijn, Postbus 486, ROTTERDAM. Zij kunnen ook 
aan de afzender zelf worden geadresseerd en komen dan naar 
dat adres terug. Frankering van brieven t/m 20 gram f 0,30 
en voor iedere 20 gram meer ƒ 0,20; drukwerk per 50 gram 
ƒ 0,06. Aantekenen is niet toegestaan. Ook verdient het aan
beveling geen vermeldingen, strookjes, zegels enz. aan te 
brengen onder de afbeelding van het s.s. Rotterdam. 

Gelegenheidsstempels 
In het N.V.-Huis te Utrecht was op 8 en 9 juni een tijdelijk 

bijkantoor gevestigd ter gelegenheid van het aldaar gehou
den Internationaal Congres van de Snelverkeersonthouders-
vereniging, waar het hierbij afgebeelde speciale poststem
pel werd gebruikt. 

Ook het Derde Wereldcongres over Fertiliteit en Steriliteit, 
gehouden van 8 t/m 13 juni in het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen te Amsterdam was voorzien van een tijdelijk post
kantoor met speciaal poststempel én bijzondere aanteken-
strookjes. 

Tenslotte zal van 12 juli t/m 13 aug. a.s. in de Energiehal 
te Rotterdam ter gelegenheid van „Jeugdland '59" een tij
delijk postkantoor zijn gevestigd met bijzonder poststempel. 

.^^^0, 

'̂̂ "fRKEt?-'' 

Machinestempels. 
Hierbij geven wij een afbeelding van de te Almelo gebruik

te en in het vorige nummer reeds vermelde stempelvlag. 
Te Amsterdam-C.S. werd sinds 3 juni weer de van vroe

ger reeds bekende „Holland Festival"-stempelvlag gebruikt. 
Sinds 1 juni stempelt Middelburg weer met de stempel

vlag voor Miniatuur Walcheren. 
Utrecht-Station stempelt sinds begin juni met een nieuwe 

stempelvlag voor veilig verkeer, ook in de vakantie! 

ÓÓK IN DE VAGANIIE 
V E I L I S U I T 

■VEILIG THUIS 
ZE6T VEILIQ VERKEER 

8 V) 9 J 
ALMELO 

'ä.'^ADERlESTAD 
30dUNIlEN2JULI 

20 c. + 10 c, violet 

Ty penraderstempels. 
1.6.1959 Gevestigd: postagentschap Amsterdam, Barentsz

straat 
1.7.1959 Gevestigd: poststation Twijzelerheide 
1.8.1959 Hulppostkantoor Grutebenvorst wordt poststation. 
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LUCHTPOST 
Rubriekredacteur: J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172-c, Rotterdam-4 

BELGIK 
Sabena 

Op 2 mei jl. had de Ie rechtstreekse luchtpostverbinding 
Brüssel-Tanger plaats. VS Brussel 2.5.59-9 en AS Tanger 
2.5.59-19H. Speciale afstempeling in zwarte kleur: „afbeelding 
vliegtuig/Ie Luchtverbinding/le Liaison Aérienne/Brussel/ 
Bruxelles/2-5-59/Tanger/Sabena". Gebruikeliike spec, enve
loppen. 

DUITSE BONDSREPUBLIEK 
Lufthansa 

Hiervan ontvingen wij inmiddels de volgende stukken: 
Lissabon-Keulen. (Route Lissabon-Madrid-Frankfurt-Keulen-
Hamburg). VS 4.3.59-7H en AS Wahn (Rhein) 4.3.59-18. Met 
Turboprop Viscount 814, vlucht LH 171. Spec, afstempeling 
m violette kleur. 
Hamburg-Athene. (Route Hamburg-Düsseldorf-Frankfurt 
(Main)-München-Athene). VS 10.5.59-4 en AS 11.5.59-11. Met 
speciale afstempeling m zwarte kleur: Kaartje van Grieken
land met Athene/10. Mai 1959/embleem Lufthansa/Befördert 
mit Flug LH 294A/Hamburg-Düsseldorf/Frankfurt (Main)/ 
München/Athen. Spec, enveloppe. 
Hamburg-Barcelona. (Route Hamburg-Keulen/Bonn-Frank
furt-Barcelona). VS Hamburg Flughafen 25.5.59-7 en AS 
Barcelona 25.5.59-17. Spec, enveloppen en spec, afstempeling 
in violette kleur: „Afbeeldmg Spanjaard met wijn/embleem 

Lufthansa/Hamburg-Köln/Bonn-'Frankfurt-Barcelona/Mai 
1959 LH 176". 
Stockholm-Hamburg. VS 20.4.59 en AS Hamburg Flughafen 
20.4.59-19. Spec, enveloppen en spec, afstempeling in zwarte 
kleur (rondstempel): „First Lufthansa Flight/embleem Luft
hansa/20.1 V.1959/Stockholm-Hamburg". 
Milaan-München. VS 1.4.59-16 en AS 1.4.59-20. Spec, enve
loppen en 2 spec, afstempelingen in blauwviolette kleur: 
„Milano-Münich/Aprile 1959 LH 347" en 4-regelige kaststem-
pel: „Volo Inaugurale/Lufthansa/LH 347/01 Aprile 1959/ 
Milano-Monaco". 
Milaan-Haraburg. VS 2.4.59-2 en AS Hamburg Flughafen 
3.4.59-1. Spsc. enveloppen en spec, afstempeling in blauw
violette kleur: „Volo Inaugurale/Lufthansa/LH 337/02 Aprile 
1959/Milano-Francoforte-Amburgo", (4-regelige kaststempel). 
Keulen-New York, ter gelegenheid van de „Interpex" te New 
York. VS 27.2.59, frankeermachinestempel Lufthansa met in-
schrift: „Embleem Lufthansa/Senator/Der Luxusdienst/über 
den/Nordatlantik". Spec, enveloppe, spec, afstempeling „In
terpex" en kaststempel in zwarte kleur: „Embleem Luft-
hansa/Befoerdert mit Flug LH 420/Germany USA/27.2.1959". 
New York-Duitsland. VS 27.2.59-4 PM. Spec, enveloppe „In
terpex"; spec, afstempeling „Interpex" en spec, afstempeling 
in rode kleur m driehoeksvorm: „Super (afb. ster)Star/From 
Interpex/New York/To/Germany/27.II./59". 

Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding van deze en
veloppe. 

A I R M A I l 

jy^t^y^SmM 

Helikopter-post 
Op 7 juni jl. werd ter gelegenheid van de „Grossflugtag 

Lüneburg" post per helikopter vervoerd. Spec, kaarten met 
tekst: „.Crossflugtag Lüneburg/7. Juni 1959/afb. helikopter" 
en „Postbefördering durch einen/Helicopter der Bundeswehr" 
met opgeplakt vignet Lüneburg. Spec, afstempeling in zwarte 
kleur: „Zirkus am Himmel/Grossflugtag Lüneburg. 7. Juni 
1959/afb. vliegtuig in ring'Geflogen mit Hubschrauber". 

Mrij jU Sslfo Dovilopaent Manaäsr, 
ä.O.h.C... 

^ c k i n s h a a Palatï« Road, 
i ontion. 

ENGELAND 
BOAC 

Wij ontvmgen thans de stukken van de le vlucht BOAC 
met de Comet 4 naar Tokio, v.v. De gebruikelijke speciale 
enveloppen thans met Inschrift „First Flight between London 
and Tokio". VS London 1.4.59-6.15 pm en AS Tokyo AP 
3.IV.59-20-22. 

Terugvlucht: VS Tokyo AP 4.IV.59-0-8 en AS (stempel 
Post Section BOAC) 6.4.59-8. 

Van laatstgenoemde vlucht geven wij hierbij een verkleinde 
afbeelding van een met deze vlucht vervoerde spec, enve
loppe. 

ITALIË 
Zie Lufthansa-vluchten Milaan-München en Milaan-Ham-

burg onder Duitse Bondsrepubliek. 

PORTUGAL 
Zie Lufthansa-vlucht Lissabon-Keulen onder Duitse 

Bondsrepubliek. 
SKANDINAVIË 

SAS 
Op 16 mei jl. had het le luchtpostvervoer met een Cara-

velle-straalvliegtuig plaats op de route Kopenhagen-Abadan. 
Spec, enveloppe. VS Spec. off. afstempeling in Kopenhagen: ' 
„K0benhavn Lufthavn/16.5.59/embleem SAS/ l.ordinaere/jet-
fly K0benhavn-Abadan". AS Abadan 17.5.59. 

Ook uit Stockholm en Oslo had postvervoer plaats met 
deze vlucht; Stockholm met spec, afstempeling in blauwe 
kleur: „Stockholm-Abaden/afb. Caravelle/SAS/First Jet 
Caravelle Flight". Oslo met 1-regelig stempel „Oslo - Abadan 
16. Mal 1959" (kleur zwart). 

Lufthansa. Zie voor le vluoht Stockholm-Hamburg onder 
Duitse Bondsrepubliek. 

INDONESIË 
De le vlucht van de P.A.A. Djakarta-San Francisco had op 

5 juni jl. plaats. Spec. off. afstempeling Djakarta in zwarte 
kleur en spec, afstempeling PAA in violette kleur. AS San 
Francisco 6.6.59-10 PM. 

Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding van deze en
veloppe. 

JAPAN 
BOAC. Zie le vlucht Tokio-Londen onder Engeland. 

U.S.A. 
LUFTHANSA. Zie vlucht New York-Duitsland (Interpex) 
onder Duitse Bondsrepubliek 

fOSUDARA 
PAR AVION 

•%:*^*^# 
A*^*«-* AF 
^ m v 
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BELGIË 
10-6-59. Herdenking eeuwfeest van de st ichting van 

het Rode Kruis . Zegelontwerpen van Jean van Noten te 
Brussel ; dnikplaten van de firma Malvaux a ldaa r ; 
rasterdiepdruk van het Zegelwerkhuis te Mechelen in 
vellen van 30 zegels, doch de hoogste waarde in vallen 
van 25 zegels; tanding 1 1 % . Verkoop tot 31 juli a . s . en 
frankeergeldieheid tot 30-9-1960. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
S O t f £ R > t O 1 3 i S 

M É É A A 

40 C + 10 c. 

I F + 50 e. 
1,50 F + 50 c . 
2,50 F + I F 

3 F + 1,50 F 
5 F -1- 3 F Henry 

16 st 
60 st 

80 St. 

Lv. 

rood en blauw, Rode Kruis , bloed
druppel en h a r t ; 
rood en bruinsepia, idem; 
rood en violetrood, idem; 
rood en groen, Rode Kruis , bloed
druppel en gebroken zwaard; 
rood en japansblauw, idem; 
rood en bruin, portret van 
Dunant en hulpverlenende soldaten 
op het slagveld van Solferino. 

De eerste drie gemelde zegels zijn in afmeting 29 x 38 
mm, de beide volgende zegel? 38 x 29 mm en laatst-
gemeld zegel 54 x 39 mm. 

B U L G A R I J E 
Herdenkmg So-jarig bestaan van de Bulgaarse P T T . 

Zegels in rasterdiepdruk. 
T2 s t . groen en geel het aanleggen van een telefoonlijn 

door militairen te paard . 
violet en lila , postkoets ; 
bruin en geeJ, afl)ecldin.t; van de eerste postzegel 
van Bulgarije; 
öteeniood en stroogeel, de eerste Bulgaarse post
au to ; 
blauw eTi lichtblauw, top van het radiogebouw te 
Sofia met zendmast ; 

2 Lv. karmijnbruin, de staking dei po^tambtenaren van 
Statchkava in 1919. 

De l i en 60 st en i Lv zijn in verticaal formaat , de 
overige 3 zegels in horizontaal formaat. 

D E N E M A R K E N 
. 24-6-5(j, Herdenking eeuwfeest van het Rode Kruis . 

Zegelontwerp van T. Kijsager, gravering van Bent 
Jacobsen, Zegelafmcting 23,5 x 31 mm (beeldmaat 
25 X 28 mm) , en taiiding 12^4. P laa td ruk . Beide 
zegels met gelijke afbeelding van een wereldbol waar
omheen Rode Kruis-vlaggen. 
30 4- 5 (öre) rood; 
60 + s ., blauw en rood. 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

-2-5-59. In de nieuwe serie met porti et van president 
Heuss verschenen in geHjke ui tvoer ing: 
40 (pf) blauw; 
70 „ violet. 

20-6-59. Herdenkmg 1000-jarig bestaan van Buxtehu
de . Zegelontwerp van Otto Rohse. Rasterdiepdruk op 
papier met watermerk D B F . 
20 (pf) rood, blauw en zwart, gebouwen in deze s tad . 

Democrat i sche Republiek 
26-6-59. Natuurbescherming, Rasterdiepdruk van 

De Vl'^B te Leipzig op papier met watermerk D D R -
kruisblocm; zegelafmeting 43 x 25,5 mm (beeldmaat 
39 X 22 m m ) . Zegelontwerp van Wal t raud Oehlke te 
Berlijn. 

5 (pf) blauw, zwart, violet ; reiger. 
10 „ groen, oranje, zwartblauw ; roerdomp. 
20 „ rood, groen, bruin , b lauw; lelietje der dalen en 

dagpauwoog. 
25 „ violet , zwart , geel; bever; 
40 „ blauw, zwart, oranje, wilgekatjes en bij. 

Dit laatste zegel is in een kleine oplage verichenen 
(sperwaarde). 

29-6-59. 3de serie afbeeldingen van schilderijen. Druk 
als bovengemelde zegels, maar zegelafmetingen 27 x 32 
mm (beeldmaat 23 x 28 m m ) . Zegelontwerpen van 
Erich Gauner te Leipzig. 

5 (pf) t'lijf. De vestaie maagd; door Angelica Kauff-
mann; 

10 ,. groen. De kantweikster; door Gabriel Metsu. 
20 „ rood, portret van MUe Lavergne; door Jean 

Etienne Liotard. 
25 „ bruin, vrouw met vuurpot ; door Peter Paul 

Rubens; 
40 „ karmijn, portret van een jonge m a n ; door Frans 

Hals . 
DU laatste zegel is eveneens in een kleine oplage ver-

sclieiien (sperwaarde). 
2-7-31). Inheemse vogels. Druk als boven. Zegelaf-

metmg 32 x 27 nmi. (beeldmaat 28 x 23 m m ) . Zegel-
ontwerpen van Andreas Brylka te Leipzig. 

5 (pf) geel en zwart, aalscholver. 
10 ,. groen en zwart, ooievaar. 
i_=i „ violet en zwart, oehoe. 
20 , rose en zwart, korhaan. 
25 .. blauw en zwart, hop. 
40 „ vermiljoen en zwart, valk. 

\ a n deze serie verscheen de 15 pf in kleine oplage 
(sperwaarde). Voor alle bovengemelde uitgiften ver-
sclieiieii officiöle eerste dag enveloppen. 

W e s t Berlijn 
22-S-59. Ook hier verschenen in de nieuwe serie met 

portret van president Heuss de 40 (pf) blauw en 70 (pf) 
violet. 

E N G E L A N D 
29-4-59. I " de uitgifte met grafietlijnen, welke te 

Southampton worden gebruikt in de daartoe geplaatste 
stempelmachine ter afstempeling der zegels, verscheen 
de 4 d . met 2 lijnen per zegel. Verdere waarden zullen 
vermoedelijk nog volgen. De 3 d . met deze lijnen ver
scheen ook in de bekende postzegelboekjes. 

FRANKRIJK 
29-5-59. Aanvullmgswaarden der koerserende serie 

,,Conseil de r E u r o p e " , welke zegels door de Yvert als 
dienstzegels worden aangegeven. Zij zijn in gelijke u i t 
voering als de reeds verschenen zegels (vlag en zon) . 
25 F . groengrijs, roselila en ul t ramari jn; 
50 F . roseüla en ultramarijn 

(1912—1957) en C. Rozanoff (1905—1954). Zegelont
werp en gravering van Meunier. Plaatdruk in vellen van 
50 zegels met zegelbeeltlafmeting 36 x 22 mm en lan
ding 13. 

20-6-59 met eerste verkoop te Dorai en op 22-6-59 op 
de overige kantoren in het land. Herdenking Marceline 
Desbordes-Valmore (1786—1859), dichteres. Zegelont
werp en gravering van Clandon. Druk enz. als boven. 
30 F . sienna, lichtgroen en blauw, portret en afbeeMing 

van een kerk. 

HONGARIJE 
14-6-59. Inheemse vogels. Zegelontwerpen van Papp 

Tainas . Rasterdiepdruk van de staatsdrukkerij met 
zegelafmeting 43'/i x 33 mm (beeldmaat 37 x 27 m m ) ; 
tantling 12. Papier met watermerk , , s t e r r en" . 
10 f. olijfgroen en blauw, aalscholver. 
20 f. blauw en geelgroen, kleine zilverreiger; 

oranje, grijsgroen en violet, purperreigers; 
blauwgroen en grijs, grote zilverreiger; 
bruinviolet en lichtrood, lepelaar; 

1 F t groenblauw en grijs, blauwe reiger; 
2 Ft rood en grijs, kwak; 
3 Ft bruinoker en roodbruin, ibis. -,7 

30 f 
40 f 
60 f 

in 
Wf' - 40 
MAGYAR POS TA J 

Voor deze zegels werden iwee offici&le eerste dag 
enveloppen uitgegeven met gelijke tekening maar ver
schillend in kleur daarvan. 

OOSTENRIJK 
16-6-59. niet frankeergeldigheid vanaf 20-6-59. Uit

gifte aan de sport gewijd. Zegelontwerp van Adalbert 
P i lch , gravering van Georg Wimraer. Plaatdruk van de 
staatsdrukkerij te Wenen in vellen van 50 zegels met 
zegelafmeting 29,8 x 38,5 mm (beeldmaat 25,8 X 34,5 
mm) en kamtanding Ï^YI X 13^/4- Oplage 3 miljoen. 
1,50 S. groenblauw, handbalspeler. 

13-7-59 niet frankeergeldigheid vanaf 17-7-59- Aan
vullende waarde aan bovengenoemde uitgifte. Zegel
ontwerp van Adalbert Pi lch, gravering van Rudolf 
To th . Druk enz. als boven. 
I S . roodviolet , hardloper. 

19-5-59. Het in ons vorige nummer gemelde zegel uit
gegeven ter gelegenheid van de ingebruikstelling van 
het straalz^ndernet met gezicht op de antenne op de 
Zugspitze verscheen niet op 16-5-59 zoals aanvankelijk 
was bepaald maar op 19-6-59 met frankeergeldigheid 
vanaf deze d a t u m . 

L 

' - ^ 

isffïiEitH 
1 

13-Ö-59 o^et eerste verkoop in de luchtvaartsalon op 
, ,Le Bourge t " en op 15 juni op de overige kantoren in 
het land. Herdenking van de testpiioteu C. Goujon 

R O E M E N I Ë 
Uitgifte gewijd aan de agrarische ontwikkeling van 

het land. 
55 b . groen, mais ; 
55 b . oranje, zonnebloem en bij; 
55 b . violet , suikerpeeën; 
55 b . olijf, schapen; 
55 b . roodbruin, vee; 
55 b . bruin , k ippen; 
55 b . grijsl)lauw, mechanisatie van de landbouw; 
55 b . bruingeel, vruchten; 
5 Lei rood, 10 jaar collectieve boerderijen. 

Het laatste zegel is op papier zonder watermerk, de 
overige zegels op papier met watermerk, 

R U S L A N D 
12-5-59. Herdenking van de schrijver S. T . Aksakov 

(1791—1859). Hij schreef o .m. ,,Dagboek van een 
j a g e r " . 
40 k. violet , plijfgeel en blauw, portret en afbeelding 

uit gemeld werk. 
i.'5-5-59. Sporttoerisme. Zegels in veelkleurige raster

d iepdruk . 
40 k. a lp in isme; 
40 k. trekkers een kaart bestuderende; 
40 k. skieön; 
40 k . kaao-vareu. 
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Dit laatste zegel is in horizontaal formaat, de overige 
ïegels in verticaal formaat . 

Voorts verschenen 15 postzegels in langwerpig hori
zontaal formaat (58,«5 X 28,5 mm) met afbeeldingen 
ui t plaatsen van de Sovjetstaten. Alle zegels zijn in 
plaatdruk vervaardigd en in de waarde 40 k . Zij ver
melden het jaar tal 1958. 
40 k. donkerviolet, Rode plein in Moskou; 
40 k . donkerblauw, gebouwen in Tbilisi (Tiflis); 
40 k . ultramarijn, plein in Sta l inabad; 
40 k. groen, plein in Alma A t a ; 
40 k. donkerbruin, plein in Minsk; 
40 k. roodbruin, boulevard in Riga . 
40 k . geelgroen, straat in Tal l in ; 
40 k. rood, gezicht op Wilna ; 
40 k. zwart, gebouw in Taschkent ; 
40 k . geelbruin, gezicht op Obschii; 
40 k . olijf, avenue in Kischnew; 
40 k. donkergrijs, standbeeld in Aschawad| 
40 k. paarsrood, plein in Kiew; 
40 k. grijsblauw, straat in Frunse; 
40 k . violet, avenue in Bakoe. 

S A N M A R I N O 
19559 Propagandauitgifte voor de Olympische 

spelen 1960. Rasterdiepdruk van de staatsdrukkerij te 
Rome op papier met watermerk , , s t e r r e n " ; zegelaf
meting 26 X 31 mm. Afbeeldingen van de personen die 
president zijn geweest van het Internat ionaal Olympisch 
Comité. 

Voor de gewone post : 
2 L . zwart en bruin, de Coubertin; 
3 L . sepia en violet, Bonacossa; 
5 L . groen en blauw, Brundage; 

30 L . zwart en lila, Montu; 
60 L . sepia en groen, Edst róm; 
80 L . groen en karmijn, Baillet Latour 
en voor de luchtpost met zegelafmeting 40 x 24 mm 
zegelontwerp van E . Donnini en gravering van A. Vicini 
Plaa tdruk: 
120 L . bruin, de Coubertm. 

3659. Eerste luchtverbinding San MarinoRemini
Londen. Rasterdiepdruk; horizontaal formaat . 
120 L. l i la, vliegtuig boven landschap met bergen op 

de achtergrond. 

T S J E C H O S L O W A K I J E 
13659. Ter herdenking van de 15de verjaardag van 

de opstand van Slowakije en van de lode verjaardag van 
de oprichting van de Pioniersorganisatie in Slowakije 
hield het Filatelistisch Centrum van TsjechoSIowakije 
een regionale postzegeltentoonstelling ,,Zvolen 1 9 5 9 " . 
Hiertoe werd een postzegel uitgegeven vervaardigd in 
plaatdruk door de drukkerij der posterijen te Praag in 
vellen van 50 zegels, met zegelbeeldafmeting 40 X 23 
m m . Het ontwerp voor di t zegel is evenals de gravering 
van J i r i Svengsbir. Frankeergeldigheid tot latere aan
kondiging. 
60 h . bruingeel en geel, kasteel van Svolen. 

mmmmmm mmm 
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VATICAAN 
659. Herdenking 30ste verjaardag van het Late

ranen Verdrag. Zegelontwerp van Grassallini. Raster
diepdruk van de staatsdrukkerij te Rome op papier met 
wate rmerk , , s l eu t e l s " ; zegelafmeting 30 x 40 mm en 
tanding 14. Beide zegels met gelijke afbeelding van het 
por t re t van wijlen Z . H . paus Pius X ï . 

30 L . donkerbruin ; 
100 L . violetblauw. 

659. De vervolging der christenen door Publuis Lici
nius Valerianus (190—260 n . Chr) , Rom. keizer, werd 
op een 6tal postzegels in verticaal formaat herdacht . 

13 L . rood en veelkleurig, St . Laurent ius; 
«5 L . lila en veelkleurig, Paus Sixtus I I ; 
30 L . blauw en veelkleurig, S t . Agapitus; 
60 L . bronsgroen en veelkleurig, St . Felicissimus; 

100 L . violetbruin en veelkleurig, S t . Cyprianus; 
300 L . l ichtbruin en veelkleurig, St . Fructuosis. 

mmmmmmmm 
19$9  1959 

Z W E D E N 
6759 Herdenking loojarige geboortedag van (Carl 

Gustav) Verner von Heidenstam (1859—i94o), schrijver. 
Hij verwierf in 1916 de Nobelprijs. Zegelontwerp van 
Stig Asberg, gravering van Arne Wallhorn. Plaatdruk 
in rollen van 100 zegels, 2zijdig getand, de laagste 
waarde ook in boekjes van 20 zegels met 3zijdige tan
d ing . Zegelafmeting 20,5 x 27,25 m m . 
15 (öre) rood; 
I K r . blauwgrijs. 

B U I T E N E U R O P A 

A U S T R A L I Ë 
Z u i d p o o i g e b i e d 

1059. Aan de reeds voor di t gebied versch^nen 
zegel van 2/  , uitgegeven in 1957, zullen 4 zegels worden 
toegevoegd. In gelijk formaat als de 2/, flannelbloem, 
verschijnt: 
4 d. portret ten van Edgeworth David, Douglas Maw

son en A . F . McKay, leden van de Shackleton
expedit ie van 1908—09, die het eerst de magne
tische zuidpool bereikte . 

In gelijk formaat als de 7 d. Vliegende doktersdienst 
verschijnen: 
7 d. wezel, expeditiespan en kaart van het zuidpooi

gebied ; 
i /  . hondensledespan met ijsberg op de achtergrond; * 
2 / 3 . kaa r t van zuidpooigebied en keizerpinguins. 

BRAZILIË 
244 59. Eeuwfeest van de spoorwegverbinding Patos

Campona Grande in de s taa t Para iba . Rasterdiepdruk 
op papier met watermerk CorreiosterBrasil, verticaal 
formaat , tanding 12, oplage 5 miljoen, 
2,5y4 ^^5 oranjerood, landkaar t en spoorlijn. 

659. Bezoek van president Soekarno van Indonesia 
aan di t land. Druk enz. als boven. 
2,50 Cr$ blauw, portret van Soekarno. 

559, Wereldkampioenschap basketbal l . Druk enz. 
als boven. Zegel voor de luchtpost . 
3,30 Cr$ blauw en oranjebruin, speler met ba l . 

G A Y M A N  E I L A N D E N 
4759. Herdenking van het verlenen van een nieuwe 

grondwet aan di t gebied. Rasterdiepdruk van Thomas 
De La Rue &. Co Ltd te Londen. Zegelafmeting 37 x 24 
m m . Papier met watermerk kroon en CA (in schrijflet
ters) , druk in vellen van 60 zegels (6 x 10). 
3*/a d. blauw en zwar t , portret van koningin Elisabeth 
en het nieuwe wapen van di t gebied 

l inkerbenedenhoek genummerd S 342 en resp . i en 2, 
en in de rechterbenedenhoek resp. {162) en {163) 1959. 

8 fen, roodpurper, bet 6 verdiepingen hoge luchtvaart
gebouw met ontvangsthal , kantoren enz. 

10 fen, grijsgroen, t ransportvl iegtuig zoals bij vele 
luchtvaart lijnen in di t land in gebruik. 

Een officiële eerstedag enveloppe werd hiervoor ui t 
gegeven . 

Tevens verscheen de aanvul lende zegel van de 
serie gemeld in ons maar tnummer als de serie ,,grote 
vordering van de s t aa l i ndus t r i e " . Plaa tdruk met zegel
afmeting 32 x 39 m m . en tanding 14. In de linker
benedenmarge genummerd C 58. 33 en in de rechter
benedenmarge (192) 1959. 
10 fen rood, vuurwerk boven gebouw en fabrieken. 

C O N G O ( R e p u b l i e k  ) 
Als eerste zegel van de nu zelfstandige republiek, 

welk gebied vroeger deel ui tmaak te van de Franse 
Overzeese bezit t ingen, verschijnen 2 postzegels; zegel
ontwerp en gravering van Decaris voor de 15 F . en van 
Cami voor de 25 F . 
15 F . gezicht op Kouilou; 
25 F . symbool van de republiek. 

C U B A 
459 ■ Ondersteuning van de agrarische hervorming 

van d i t land. Voor de gewone post : 
2 | I c . rood en violet, in een landschap een hand die 

een fabriek in de lucht t i l t ; 
voor de luchtpost: (in groter formaat) 
13 c + 3 c. rood en groen, boer en boerin, resp. met 

hark en vruchten. 
24459. Herdenking van de , ,Dag van de pos tzege l" . 

Zegels in verticaal formaat, voor de luchtpost : 
12 c . blauw en zwart , postdocument uit 1765; 
30 c. donkerbruin en blauw, ander postdocument uit 

dat jaar . 

D O M I N I C A A N S E R E P U B L I E K 
15559. Uitgave ter gelegenheid van de polowed

strijd DomiuicaJamaica. Oplage 500.000 series. (Wie 
heeft gewonnen is ons onbekend). 

2 c . violet , Lt . Leonidas RhadamesTru j i l lo Martinez 
aanvoerder van het Dominicaanse t eam. 

7 o. geeloker, het Jamaica  team; 
10 c. groen, de Dominicaanse aanvoerder te paard ; 
11 c . oranje, het Dominicaanse t e am. 

E C U A D O R 
65'50. Herdenking loojarige sterfdag van de Duitse 

onderzoeker Alexander von Humbo ld t . Zegel in raster
diepdruk voor de luchtpost, vervaardigd bij Courvoisier 
in Zwitserland. Oplage r'/^ miljoen. 
2 S. leigrijs, port re t . 

FIJI 
13759 Aanvullingswaarde in de koerserende serie. 

Zegelontwerp van Michael Graman. Druk in vellen van 
60 zegels met zegelafmeting 38 X 25 m m , vervaardigd 
bij Harrison & Sons Ltd . Papier met watermerk kroon 
en CA {in schrijfletters). 
4/  . donkergroen, groen, rood en blauw, portret van 

koningin Elisabeth II en Kandavupapegaai met 
gestyleerde bladeren 

C H I N A ( V o l k s r e p u b l i e k  ) 
20659. Bouw van een grote lucbtvaarthaven in de 

buur t van Peking. Zegels op gekleurd papier (zonder 
marge) . Zegelafmeting 35 X 25 mm en t a n d i n g 4 . In de 

F O R M O S A 
i56'59 4o^te verjaardag van het Internat ionaal 

Arbeidsbureau. Alle zegels geven een afbeelding van 
het embleem van di t bureau waarachter de gebouwen 
waarin di t is gevestigd. 
$ 0,40 hemelsblauw; f 3 groen 
I 1,60 bru in ; $ 5 oranje. 

I R A N 
8559. Eeuwfeest van het Rode Kruis . Beide zegels 

met gelijke afbeelding van vlag van het Rode Kruis en 
lymbolische voorstelling betreffende deze instelling in 
d i t l and . 
1 r . groen; 6 r . blauw. 

IRAK 
1659. Uitgave ter gelegenheid van de Wereld Kin

derdag. 10 fils op 28 fils van 1956, uitgifte ter her
denking van de Arabische postunie . Opdruk van nieuwe 
waarde en tekst in arabi'^rh srhrift 

219 



ISRAËL 
Herdenkittg lode verjaardag van de Burgerluchtvaart 

in dit land. Zegelontwerp van Paul Kor te Tel Aviv. 
Rasterdiepdruk van Messrs Lewin-Epstein Ltd te Bat 
Yam op papier met watermerk in vellen van 20 zegels 
met 5 beschrijvende tabs benoden de onderste rij regels, 
Karatanding 14 en plaatno 1O4. 

|:;;-;-[g)|iï':̂ : 1 
1 " * z 

2S0~**i 
500 (pruta) veelkleurig, güil \ leerd modern vliegtuig 

en windzak gecombineerd met het cijfer 10. 
Herdenking 25-jarige sterfdag van de dichter Chaim 

Nachman Bialik (1873—1934). Zegelontwerp van M. en 
G. Shamir te Tel Aviv. Rasterdiepdruk van de s taa ts
drukkerij Hakirya te Tel Aviv op papier zonder water
merk in vellen van 20 zegels met 5 beschrijvende tabs on
der de benedenste rij zegels. Kamtanding 14 : 13; 
p laa tno . 165. 
250 (pruta) groenbruin en donkeroranje, portret en 

handtekening van Bial ik. 
Voor beide uitgiften zullen officiële eerste dag enve

loppen verkrijgbaar zijn. 

J A P A N 
5-G-59. Invoering van het metrieke stelsel voor maten 

en gewichten. 
TO yen, blauw en paarsrood, maatgtas , meetband en 

weegschaal. 
24-6-59. Eeuwfeest van het Rode Kruis . 

10 yen Rode Kruis zusters een pat ient vervoerende op 
een draagbaar , 

1-4-59. Aanvuilingswaarde voor gewoon gebruik: 
3 o y e n , paarsrood, Hoodo Pyodin- tempel . 

L A O S 
16-6-59. Zegels met portret van koning Sisavanp Vong 

en uoniiiklijke a t t r ibu ten . 
4k. rood, blauw en gebrande sienna; 

65.'2 k. rood, bruingeel en b lauw; 
9 k. rood, lichtgroen en donkergroen; 

13 k. rood violet en bruingeel. 

M A D A G A S C A R 
Volgens het blad Le Timbre is hier een grote serie 

postzegels voor gewoon algemeen gebruik in aanmaak, 
welke de volgende zegels zal omvat ten : 

met afbeeldmgen van vl inders: 
30 c. Colotis Zoe; 
40 c. Acraea Hova 
50 c. Salamis Duprei ; 
I F . Chionaema Paul iana ; 
3 F . Hypol imnas dexi thea. 

met agrarische produkten; 
5 F . s isal ; 
6 F . Ylang-Ylang; 
8 F . peper; 

10 F . rijst; 
15 F . ka toen; 

Voor de luchtpost , met afbeeldingen van agrarische 
produkten: 
30 F . suikerriet ; 
40 F . t abak . 

met afbeeldingen van vl inders: 
50 F . Charaxes Antamboulov; 

TOO F . Chrysiridia Madagasrariensis; • 
200 F . Argema Mitrrei . 

met afbeelding van de brug van Mandrare : 
500 F . 

P A R A G U A Y 
30-5-59. Sportserie. Voor de gewone post met afbeel

ding van voe tba l : 30, 50, 75 e e n i G 50; v o o r d e lucht
post met afbeelding van basebal : i 2 G 4 g , i 8 G T 5 e n 
36 G. 

P H I L I P P I J N E N 
J7-6-59. lode padvinders Jamboree (17—26 juli 1959) 

in di t land. Zegels in verticaal formaat . 
Voor de gewone pos t : 

6 + 4 c. kamperende padvinders ; 
25 + 5 c. boogsch iet ende padvinder . 

voor de luchtpost : 
30 -!- 10 c. padvinder per rijwiel; 
70 -|- 20 c. padvinder met modelvliegtuigje, 
80 -f 20 c . de landspresident begroet een padvinder . 

T O G O 
De oprichting van het Rode Kruis Van Togo zal op 

twee postzegels worden herdacht met toeslag ten bate 
van deze in<;telling. De waarden zullen zijn 25 F + 5 F 
en 30 F — ^ I' 

T U R K S E N CAIGOS E I L A N D E N 
4-7-59. Herdenking van het verlenen van een nieuwe 

grondwet aan dit gebied. Rasterdiepdruk van Thomas 
De La Rue & Co Ltd te Londen. Papier met watermerk 
kroon en CA {in schrijflettersl zegelafmeting 40 x 23 
mm. Beide zegels met gelijke afbeelding van een por
tret van koningin Elisabeth I I en kaar t van deze ei lan
den met symbolische zonnestralen van opgaande zon. 
6 d. donkerolijf en oranje: 
8 d. violet en oranje. 

V E R E N I G D E S T A T E N VAN A M E R I K A 
20-4-59. Het in on= apri lnummer op blz. 123 gemelde 

zegel Wereldvrede door wereldhandel werd ontworpen 
door Robert Baker te New York en werd gedrukt in vel
len van 50 zegels met zegelafmeting 36 x 21 mm 
8 c. bruin . 

6-6-59. Aanvullingswaarde koerserende serie. Eerste 
uitgifte te Oxford (Ohio). Zegelafmeting 19 x 22 m m . 
Vellen van 100 ex. 
12 c. Benjamin Harrison (23ste president van de 

l I .S .}naar een foto door Charles Parker , portret
en lettertekening van Charles R . Chickering, gra
vering van Richard M. Hower en Charles A . 
Smith 

8-6-50. Herdenking van het feit d a t 100 jaar geleden de 
zilvermijnen in het gebied van de Davidsonherg in 
Nevada werden ontdekt . Eerste verkoop te Virginia 
City (Nevada). De zegel geeft een afbeelding van Henry 
Constock. Patrick Mc Laughlin en Peter O'Riley op 
8-6-1859 bij de vindplaats . Zegelafmeting als boven. 
Zegelontwerp van Robert L. Miller. 
4 c. zwart . 

I7-6-59- Aanvullingswaarde koerserende serie. Eerste 
uitgifte te Boston. Zegelontwerp van Robert L . Miller, 
gravering van Arthur W. Dintaman en John S. Edmon
son. Zegelafmeting 19 x 22 mm. De slag bij Bunker 
Hil l had p la i t s op 17-6-1775. Het herdenkingsmonu
ment werd in 1843 opgericht en is 221 voet hoog. De 
zegelwaarde is 2 ' / . c en de zegel geeft een afbeelding van 
het monument alsmede een vlag. 

22-6-59. Nieuwe serie portzegeh in twee kleuren. De 
waarden zijn: % , i , 2, 3, 4, 5 . 6 > 7> 8. 10, 30, 50 c en 
I en 5 $ . 

26-6-59. Opening van de St Lawrence zeeweg dooi 
president Eisenhower en koningin El isabeth . Dit 
zegel is overeenkomstig het in ons vorige nummer onder 
Canada gemelde ?egel aldaar uitgegeven voor dezelfde 
gelegenheid. Alietn het boven- en onderinschrift ver
schilt en luidt hier bovenin: 

, ,St-Lawrence s e a w a y " en onderin , ,United S t a t e s " , 
terwijl ook de zegelafmeting iets afwijkt n l . 36 x 21mm 
in plaats van 33 x 21 mm van het Canadese zegel. Het 
zegel is hier in de waarde 4 c. 

4-7-59. met eerste verkoop te Auburn . N . Y . Zegel
ontwerp van Stevan Dohanos. Afbeelding van de vlag 
met 49 sterren wegens de toetreding van Alaska als 
nieuwe s taa t . Intussen heeft ook Hawaï besloten als 
zodanig toe te treden en zal de vlag dus gewijzigd dienen 
te worden. in een vlag met 50 "eterren. Zegelafmeting 
a h boven. 
4 c rood, wit , blauw en geel. 

VIET N A M (Noord- ) 
1-5-59. Zegels met afbeelding van de Xuan Quan 

sluis . 
6 xu , roodoker, blauw en olijfgrijs; 
12 xu , geelgroen en violetblauw. 
5-59. Herdenking van de Phu Loi moord, waarbij een 
ioo:;-tal mensen in het concentratiekamp r'hu Loi bij 
Saigon aan vergiftiging stierven. 
12 xu. roodoker en olijfgroen, kampscène; 
20 \ u . gf^eloker en blauwgrijs, idem. 

V I E T N A M (Zuid- ) 
5-59. Hier verschenen 2 postzegels met gelijke af

beelding van een rivier waaraan de pagode Thien-Mn 
bij Haé. 
30 c. groen; 
4 p i . donkerviolet . 

NEDERLANDSE BOND 
VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

Secretaris: Ir. E. J. de Veer, Binnenkalkhaven 23, Dordrecht. 

Zegels met roestvlekken 

In het aprilnummer van het maandblad publiceerden we 
een tweede verzoek om voor onderzoek ons zegels met 
roestvlekken te sturen. Van een zeer groot aantal verzame
laars mochten we daarop deze zegels ontvangen. Zelfs van 
Suriname werden ons hele beschadigde vellen toegezonden. 
Maar ook de verstrekte toelichtingen waren van betekenis. 
We hebben alles aan de Koninklijke Nederlandse Chemische 
Vereniging doorgestuurd en deze beschikt thans over vol
doende materiaal. Verdere toezending is dan ook niet no
dig. 

Wij danken allen, die ons geholpen hebben heel hartelijk 
voor hun medewerking, die in dit geval onmisbaar is ge
weest. Uit al de ontvangen reacties is wel gebleken, wat 
voor brandend vraagstuk dit zegelbederf èn in Nederland èn 
in de Overzeese gebiedsdelen is en het bleek dan ook goed 
gezien dit probleem aan te pakken al weten we, dat de 
weg naar de oplossing lang zal zijn. 

E. J. de Veer secretaris. 
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KLEINE ANNONCES 
Verzamelaars in Nieuw-Guinea TE 
KOOP GEVRAAGD. Eerste helicopter-
vlucht Sibil-Tanah Merah, 29 apu l 1959 
Verder echt gelopen briefomslagen met 
portzegels van Nieuw-Guinea Brieven 
aan J W F Bunge, Postbus 63, Nij-
megen 
Te koop 2 BEGINNERSVERZ. Ned en 
0 G , catalogus lesp ruim j 150,— en 
/ 63,—, + stockboek (hfdz on^ebr ) 
Ned , veel dubbde , cat luim j 55,—, 
alles in een koop J 100 — A ] Schoon-
hovcn, Asscndorperdiik 202, Zwolle 
Te koop VATICAAN ^ en ^ naar man-
colijst Lateran ] 1,10 FDC ƒ 2,— , 
Valeiiano / 4 60, FDC ƒ 5,20 + por to 
1 Smits, Rolandstraat 36, Tegelen, tel 
04706 1802, giiQ 380772 
Gevraagd VATICAAN alk beteie zegels 
o a Piovisorien, Tobias, UPU, Gratia 
nus, Lombardo enz Aanbiedingen met 
pnjs aan J Smits, Rolandstraat 36, 
Tegelen, telefoon 04706-1802 
BIG MAIL met hondetdcn aanbiedingen 
ƒ 1,— C J H ter Riet, Getfertsingcl 
112. Enschede Giro 866831 
Te koop tegen e a b MAANDBLAD 
1951-'58. H P Druyf, Nic Maesstr 33, 
Amsterdam, telefoon 729476 
Z.K.D. 6 versch „Zcntialer Kuriers 
dienst" zegels postfris / 1,50 Porti 
extra A v d Ende Ji , Beerensteiner-
hof 33, Bussum Giro 186941 
Fe koop ge\raagd Brieven met stempels 
van de RIOUW-eilanden (incl punt 
stempel 34 en jap bezetting) W Ponitz, 
Stadhoudersweg 78c, Rot te rdam 4 
Gevraagd N o 1 sept 1945 en N o 4 
)uni 1956 v/h Ned MAANDBLAD voor 
Philatelie Kopen of ruilen tegen zegels 
J Wiennga Piet Heinstraat 53 a, Gro
ningen 

Te koop of in ruil ISRAËL postfris met 
tab Yvert 37 42b ƒ4,50, 38a 41c ƒ 7 , 5 0 , 
49 f 3,75, 50/52 ƒ 2,— enz enz Vraag 
piijs van alles postfris van Israel met 
tab Ook in ruil voor Ned en O G en 
Europaseries, postfris, bo \en ƒ 15,— 
franco H Buizert, Nobelstraat 55, Rot -
teidam 4 

GEVRAAGD Kleine en grote hoeveel 
heden ENGELAND 1840-1870, one penny 
en two pence (St Gibb nis 1 t/m 47, 
Yvert 26 en 27) en opdrukken Zendin 
gen en aanbiedingen onder opgaaf van 
voorwaarden (ruil of koop) aan M Bot 
Sportlaan 75, Vlaardingen 
Gevr ITALIË en VATICAAN Aangeb 
HITLER DOODSKOPBLOKKEN, Eng 
prop uitgifte, viei versch / 25,— 
Europa 57, 7 linden postfiis f 12,25 
Vei zending na ontvangst postcheque 
V Prange Valeriusstraat 181B, Amstei 
dam 
TE KOOP. Eur "56 No Yvert '59 alles 
gebi zo lang voorradig Duitsland No 
117-0,10, 118-0 35, Ital 732-0 45, Fiankr 
1077-0,40, Belg 994 0,10, 995 0,60, Ned 
spec eat 678 679 0,50, id postfr 4,—, 
658/662 postfr 1,05, 50 gram Austr 1,95, 
met afgew '/2 kg Ned mooi 4,50, met 
afgew 500 versch wereld 1,95 afgew 
Japan L P 33 0,70, 35-1,25 Boven ƒ 1,50 
franco Aant 0,25 extra Betaling na 
ontvangst guo 978816 W Blom, Mr v 
Coothstiaat 30, Druten 
Te koop gevraagd Gestempeld INDIA, 
Pakistan, Zuid-Vietnam Ghana, Vene
zuela L post, (ook ruilen) Indonesië v/a 
1950 L Wildeman, Bollenland 4, Rot 
terdam 24 
Te koop gevraagd BOLIVIA 307 & 308, 
Koreablokken 1/22, Liberia LP 75B So
malië 219/222 Alles p fr en div F D 
der Unesco enz Aanb C M Vos, 
Lef de Montignyplein 5, Rot terdam 13 
Goede prijzen voor BUNDELWAAR 
Ned en Ind betaalt A v d Heyden 
Daguerrestr 84, Den Haag 

G E V R A A G D H A m 

In blokken van 4 Inaugu
ration serie President Cu-
vaher 22 oktober 1958 

Tevens oude brieven uit 
Haiti voor 1900 
Kenswil c/o Hote l Cura
sao, Wi l lemstad. 

Net persoon oud 46 )aar zag zich gaarne geplaatst in de postzegel
branche, hetzij als verkoper of als vertegenwoordiger Borg kunnen
de storten Liefst in het westen des lands. 
Brieven onder Nr Ph 331 aan Boom-Ruygrok n v Haarlem 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 Amsterdam Slotervaart Tel 134058 

voorbij Surinameplem achter eerste huizenblok Imks na t^ljk 

ßetoal goede prijs 

Ook grote obiecten tegen contante betaling 

N E D E R L A N D ( p r . m a g e b r u i k t ) 

304/05 
506/07 
508/12 
513/17 
534/37 
538/41 
542/43 
544/48 

ƒ 0 , 3 0 
0,10 
0,50 
0 75 
5,50 
1,10 
0.30 
0,60 

561/62 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
588/91 
592/95 
596/600 

ƒ 0 , 3 0 
1,55 
1,75 
2,— 
2,25 
0,40 
3,25 
1,20 

602'06 
607/11 
612/16 
638/42 
644/45 
646/50 
652/56 
658 62 

ƒ 2 , -
1,20 
1,75 
1,75 
0,40 
1,40 
1,40 
1,20 

663/67 
668/72 
673/77 
680/84 
685/89 
690/9) 
692/96 
699/703 

f 1,20 
1,80 
1,40 
1,10 
1,30 
0,35 
1,25 
I,— 

Nrs volgens Spec Cat 59 Betaling m bestelling of onder rembours Orders 
beneden / 10,— porti extra Te koop gevraagd series Nederland en O G 
Aanbiedingen met prijs worden p o beantwoord 

Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N Z VOGRBURGi»AL 316 - AMSTERDAM C - POSTGIRO 165298 

Verzamelt U 

dieren op postzegels? 
Wordt dan lid van 

„De Beeidphilatelist" 
Alle inhchtingen F F Venema 

Zeecroft 9. Wijk aan Zee. 

Uw/ adres voor 

Postzegelrondzendingen 
15 

N. H. Went ink 

Zwa iuwst raa t 2 2 

Hilversum 

Rcir 
JDoeh erna 

VEILT 
op 

ZATERDAG 25 JULI as. 
's middags en 's avonds 
in de Louis Quinze-zaal van 

PULCHRI STUDIO 
Lange Voorhout 15 — 's-Gravenhage 

HBDERLAND en OVERZEESE 
RIJKSDELEN 

VOORflLATEUSTISCHE BRIEVEH 
EUROPA - OVERZEE 

(Oudduitse Staten — Duitse Koloniën) 

COLLECTIES ETC. 
De catalogus is op aanvraag verkrijgbaar bij; 

jxoell 
Boe oekema 

POSTZEGELVEILINGEN 
■sG R A V E N H A G E  P O S T B U S 45 

K A N T O O R : P R I N S E S T R A A T 5 8  6 0 

T E L E F O O N 1 1 0 3 1 9 

INZENDINGEN VOOR DE HERFSTVEILING 
ZIEN WIJ GAARNE TEGEMOET 

PHILATELIE 
Te koop of te huur aangeboden 
winkelpand met kantoor en woon

huis te Deventer waarin reeds jaren 
gevestigde postzegelhandel Over

name winkel en kantoorinventaris. 
Overname „stock" met verplicht. 
Brieven no. Ph. 330 bureau van 
dit blad. 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

'«siiinBiiislii 
Amsterdam-C 
Rokin 58 
Tel 30261 - 42380 

Regelmatig grote 
internationaal 
gerichte veilingen. 
O p belangrijke objecten wordt 
gaarne voorschot verleend. 

INZENDINGEN Dageirjks (Voor onze eerste belangrijke na-
laarsveiling, einde september a s , bestaat 
nog tot 20 augustus a s gelegenheid beter 
materiaal toe te voegen ) 

TAXATIES: Vrijbli jvend en franco, voor zover binnen 
een jaar to t verkoop in onze veilingen wordt 
overgegaan 

Wilt gij 
tot verkoop van postzegelbezit 

overgaan ? 
Zeker bij de huidige marktconstellctie en het zeer uiteet}-
lopende prijsniveau m diverse landen, is een internationaal 
goed georiënteerde veiling hiervoor de aangewezen weg' 

ONZE GROTE ERVARING, 

(alleen al in onze veil ingen werd blijkens de off'^iele 
dein waa rde i s i a Tpoi ten voor cnze par t icul iere en han -
del=;ielaties vooi mil joenen guldens verkocht , verdeeld 
over he t meer eenvoudige mater iaa l tot de meest 
waal devolle en kos tba re s tukken) 

ONZE VFLE R E L A T i r S , 

(dooi intens c \ ^ reclame en speciaal ook in de laa ts te 
j a ren iegelmat ig onde ihouden contact me t handel iren 
en f InieUston in binnen en bui tenland waardooi wij 
ovei het veieibte up- to-date adressenmate i iaa l be
schikken zijn WIJ m staat ook voor Uw postzegelbezit 
kapi taa lkracht ige kopers en de ju is te gagadigden t e 
vinden) 

DE SERIEUZE EN DESKUNDIGE 
VOORBEREIDING ONZER VEILINGEN, 

(door een u i te is t zorgvuldige behandel ing der inzen
dingen en een minut ieuze be chiijving van het aan
geboden mater iaa l we ten wij ons het in ons gestelde 
vei tl o iwen v/atirdig te tonen en hebben wij k u n n e n 
be ie 'kpn d i t m ons bedi iif reclames van of menings 
verschi l len met kope i s of verkopers prakt i sch n immei 
vooi kwamen) 

EEN EN ANDER GEP^iARD AAN HET VELE WERK DAT 
WIJ VAN ONZE VEILINGEN MAKEN, DE BELANGSTEL
LING DIE HIERVOOR ALLERWEGEN BESTAAT EN DE 
VERGAANDE DISCRETIE, DIE — N4AR WIJ HEBBEN BE
WEZEN — BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN 
WORDT BETRACHT, ZIJN U EEN WAARBORG DAT OOK 
UW BELANGEN BIJ ONS IN GOEDE HANDEN BERUSTEN 
EN DAT WIJ DEZE NAAR MOGELIJKHEID TOT UW VOLLE 
TEVREDENHEID, TEGEN EEN VOOR ONS DOELTREFFEND 
INTERMEDIAIR MINIMALE VERGOEDING, ZULLEN WE
TEN TE BEHARTIGEN 

VIER SPECIALE AANBIEDINGEN! 
25 velschil lende kor te ^eries 
gl ootformaatzegels van Mona
co, San Marino, Por tugese 
Kolomen, enz ' f 5,— 

500 zegels vrijwel ui ts lui tend 
Neder land, op een enke l zegel 
van Indie, N Guinea Cur of 
Sur na Cat waarde ± ƒ 22,— 
Ten minste 100 soorten, m e t 
meer dan 5 van één soor t ' 

ƒ 5 , - . 

500 ongestempelde zegels van 
China, me t meei dan 6 van 
een soort , ten minste 100 soor
ten en 50 groot lo imaatzege ls ' 

/ 5 , - . 

100 verschi l lende, ui ts lui tend 
hchtges tempelde , Hongaarse 
grootformaatzegels Cat waa r 
de 2000 a 3000 fr (Level baar 
per 1 aug ) t 5.—• 

4 pa r tyen voor t 19.—, 5 voor / 23,—, 10 voor ƒ 42,50. Por to ex t ra 
by bestellingen van minder dan / 10,—' Onze voorraad is zo
danig, dat wu alle bestell ingen b innen drie dagen Uunnen be
handelen Vooruitbetal ing of onder rembours 

O P T I M U S postbus 7067. Amsterdam 

«/«ie. Enffelkunêp biedi nun: 
Speciaal aanbieding N E D E R L A N D 

Kind 195S ont,ebr per 10 series 11,— 
butopa 1958, ong per 10 series 5,50 
Zomer 1958 ong per 10 series 11,50 
KniJ 1957 ongebr per 10 series 10,— 
Euiopa 1957, ong per 10 series 8,50 
Rode Kruis 1957 ong 10 series 9,— 
De Ruyter 1957 ong 10 series 5,50 
Zomer 1957 ün„ per 10 series 11,50 
Kind 1956, per 10 series, ong 9,— 
Olympiade 1956 ong per 10 series 9 — 
Kind 1955 onj, per 10 series 9 — 
Wereld Kankerbestrijding, 10 series 9 — 
Zomer 1955, ong per 10 series 11,50 

Kind 1954, ong per 10 series 10,— 
Dl Pksman, ong per 10 series 3,80 
Zomer 1954, ong per 10 series 13 — 
Rode Kruis 1953 ong 10 seues 10 — 
Itep goedkope kleur ong 10 series 

4 50 
Kind 1953 ong per 10 series 1 6 , ~ 
Kind 1952 ong per 10 series 12 50 
Kind 1951 ong per 10 series 16 50 
Kind 1950, ong per 10 series 16 — 
Kmd 1949 ong per 10 series 8 — 
Zomer 1949, ong per 10 series 7,50 
Kind 1948, ong per 10 series 7,— 
Zomer 1948 ong per 10 seriCa 7,75 

W I J hebben aan te bieden 7eer interessante landenrestanten 
Te koop gevraagd postzegelverzamehngen U ontv ingt direct geld Geef uw post-
iegeherzameling nooit uit handen, maar verkoop de verzameling waar u bij bent 

POSTZEGELHANDEL JAC ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 AMSTERDAM C — TELEFOON 30998 — GIRO 312696 

TE KOOP GEVRAAGD 
Massagoed Nederland, elke hoeveelheid Series na 1950, 
gebruikt of ongebruikt. Series voor 1940 Kind-, zomer
en gelegenheidszegels, alle series en losse exemplaren van 
1940 t/m 1949. Ik betaal topprijzen Geen aanbiedingen 
van partijen met een handelswaarde van minder dan f50,— 
Verzamelingen ook gevraagd echter geen Nederland 
en Kolomen-verzamelingen, wrel engros-partijen. Al t i jd 
prompte betaling Voor belangrijke obiecten kom ik 
ter plaatse 

A> J. DE WIT Aibrecht Durerstraat 4 Amsterdam Z Tele'oon 713489 

L I N D N E R F A L Z L O S A L B U M S ! ! 
Inhoud zonder band 
(tussen haakjes aantal bladen} 
Nederland \anaf 1945 
Isiai-l zonder tabs 
100 Jaar Postzct,els 
Manajaar 
Rotary 
10 jaai Verenigde Naties 
Oostenrijk vanaf 1945 
Saargebied vanaf 1947 
Vaticaan compleet 
Insteekblad voor nieuwtjes 
Luxe i ingband, prima plastic 
Klemband met insteekblad 
Idem gewatteeid 
De banden kunnen ca 60 bladen be\a t ten 
Plastic insteekblad voor 2-4 FDC s 1,— 
FDC iingalbum voor ca 80 FDC's 3125 
Lindnei Falzlos pincet in etui 1 75 
Monsterblad en prijsopgaaf van verdere 
Lindnti albums op aanvraag gratis ' 

Zojuist verschenen ' ' ' ï t 
P \ X Europa supplement *59 
Prijs ƒ 5,—, port 50 c extra 

(19) 
(21) 
(43) 
(4) 

(16) 
(7) 

(36) 
(20) 
(2/) 

(1) 

14,25 
15,75 
32,25 

3,— 
12,— 
5,25 

27 — 
15,— 
20,25 
0,75 

11,25 
12,50 
15,— 

Dc LINDNER FALZLOS albums stellen 
u in staat uw postzegels POSTFRÏS te 
houden GEEN gomstiookjes meer nodig ' 
Schwaneberger Faibenfuhrer 6,— 
Handvatloep m doos 2,— 
Dierencatalogus 1958/1959 Duits 4,50 
Sportcitalogus 1959 Spaans 2,95 
Philorga gomstrookjes per 1000 . 1,— 
Veirassingspakket ca 50 gram 1,— 

Afgepaste HAWID KLEMSTROKEN 1 1 
Liggend 25 stroken per pakje 1 
24 X 21 mm 0,50 
30 X 24 mm 0,50 
30 X 25 mm 0,50 
39 X 30 mm 0 90 
43 X 26 mm 0 80 
Staand 25 stroken 
24 X 30 mm 0 50 
26 X 30 mm 0,50 
26 X 41 mm 0 75 

26 X 21V- mm 0 5' 
33 X 27'/2 mm 0 65 1 
30 X 26 mm 0 50 1 
41 X 26 mm 0,80 1 
15 monsters 0,50 | 
per pakje | 

25 X 30 mm 0 50 
30 X 30 mm 0 75 
26 X 43 mm 0 80 1 

PAX Europa album 1959 2 banden 32,50 
Vraig t onze offerte , , N e d e r h n d " ' ' ' ' 

RENNIE HAAGSMA - HILVERSUM 
L E E U W E N S T R A A T 2a 

Boek POSTZEGELS VERTELLEN 
T E L E F 7606 - G I R O 336559 

Voorheen f 7 50, N U slechts f4.90 
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