


Zorg dat U er bij bent om te bestellen de 
nieuwe F.D.C. Ned. Antillen Monumentenzorg f3.15 

F.D.C. Ned. Ant . Radio f 1 . — 
F.D.C. N.N.G. Sterrengebergte f 1.30 
Envelop N.N.G. met serie Kroon-

duifstempel Jaarmarkt f 1.10 
Envelop Expo met Europa-serie'58 f 1.25 
K.L.M.-vlucht Amsterdam-Tokio 

en Biak f 2.— 
K.L.M.-vlucht Amsterdam-Tripolis f 0.75 
K.L.M.-vlucht Amsterdam-Saigon f 1 . — 
F.D.C. Europa '58 7 landen f 10.50 
F.D.C. Europa '57 Nederland f 2.25 
10 diverse F.D.Cs van Nederland f 3.50 
10 diverse K.L.M.-vluchten f 10.— 

Stockboeken 
18x21 cm. 16 bladen f4.95, 3 stuks f 13.— 
23x31 cm. 8 bladen f 3.95, 3 stuks f 10.— 

Caarne zenden wij U elke maand (of eens in de 2 maanden) onze 
rondzendboelfjes van Nederland en O.R., zonder verp/ichting tot aankoop. 

De nieuwe Catalogus van Postzegels 
Verenigd Europa 1960 f 1.10 

Eind Sept. a.s. de n ieuwe Catalogus Indonesia f 1.25 

Gratis onze condities voor een abonnement op alle nieuwe F.D.C.'s 
van Nederland (en of) O.R. 

150 Speciale Gelegenheidsstempels van Nederland f 15.— 

Boven f5,- portvrij. 

BOL IX POSTZEGELS; 
YERSEKE - GIRO 22642 - TELEFOON 01131-308 

Voor onze komende najaarsveiling kunt u nog steeds 

belangrijk materiaal inzenden, waarvoor wij u gaarne 

een RENTELOOS V O O R S C H O T verlenen 

Ons vakmanschap, ons succes met 

ervaring in binnen- en buitenland. 

belangrijke internationale relaties, 

onze eerste veiling en onze jarenlange 

waardoor wij tevens beschikken over 

garanderen u een deskundige behan-

delmg uwer zegels en de H O O G S T MOGELIJKE OPBRENGST. 

P O l ^ T Z E G E L V E l L I ] \ G K O O P M A ] \ ék \AX G E L D E R 
N.Z. VOORBURGWAL 314 en 318 te AMSTERDAM 
(correspondentie-adres: Eikenrodelaan 34 te Amstelveen) 
Tel. 33473, 32869, na 18 uur 02964-6523 

Nederland-aanbieding 
y 
33° 
6Aa° 
6Ba° 
9« 
10° 
11° 
U° 
16* 
16° 
18° 
28° 
29° 
33* 
31 af* 
34a* 
36a* 
37a* 
37c* 
38c» 
39c* 
40a* 
40c* 
44° 
45A° 
75* 
76* 
58a* 
75A* 
61b* 
78B* 
78C* 
87f* 
87f° 

40,— 
50,— 
25.— 
»,-5,80 

4,— 
16,— 
11,— 
20,— 
10,— 
10,— 
4,50 

25,— 
10,— 
7,— 
1,80 
7,50 

12,— 
15,— 
20,— 
10,— 
20,— 
8,— 
8,75 

26,— 
7,50 
3,80 
2,75 

16,— 
5,20 

18,— 
16,— 
8,50 
3.— 

98B° 
99* 
99° 
100* 
107/09* 
108a* 
113f* 
120B* 
121/31* 
123E° 
125L* 
133* 
153a* 
163A* 
163B* 
164A* 
164B* 
171 f* 
171 f» 
199/2a* 
201 a° 
336f* 
406a* 
474/89* 
R. 1/18* 
— 19/31* 
— 33/56* 
— 57/70* 
— 71/73* 
— 74/77* 
— 90/93"' 
— 94/97* 
— 98/01* 
Lp. 1/3* 

5,50 
18,— 
11,50 
27,— 
7,50 
1.30 
1,35 
0,80 

66,— 
5,25 
3,20 
6,25 
1,60 
2,25 
2,— 
8,— 
6,50 

20,— 
22,— 
20,— 
3,20 
4,20 

32,— 
7,— 

67.— 
18,— 
30,— 
13,— 
11,— 
8,— 
^,35 
4,75 
4,75 
5,80 

Lp. 6/8* 
— 8* 
— 9» 
— 12/3° 
P. 1° 
— 2° 
— 4AII° 
— 3AIII* 
— 3AIII° 
— 4AIII° 
— 3AIV° 
— 9AIV° 
— 10AIV° 
— 581* 
— 5BII* 
— 5BIII* 
— 4CII* 
— 3DI° 
— 4DI* 
— 8DI* 
— 10DI* 
— 1201° 
— 3DM° 
— 3DMI* 
— 3DIII° 
— 4DIII° 
— 5DMI* 
— 120111° 
— 9fbD° 
— 11fcD° 
— 11ff° 
— 10fgA° 
— 9fhB° 
— 10fhA° 

16,— 
14,— 
5,75 

40,— 
2,— 
2,25 
5,— 
i — 
3,60 
3,60 

20,— 
4,80 
4,— 
9,50 

12.— 
8,— 

48,— 
3,20 
3,— 

18,— 
9,— 
7,20 
1 .— 
2,50 
2,25 
2,40 
6,— 
5,75 

10,— 
8,— 

18,— 
15,— 
14.— 
15,— 

P. 4filll° 
— 5fll° 
— 5filll° 
— 19* 
— 20* 
— 22* 
— 22a* 
— 26a* 
— 24f° 
— 26f° 
— 271° 
— 2711° 
— 27111° 
— 281* 
— 29fb° 
— 31/43° 
— 38f° 
— 41f* 
— 43f • 
— 461* 
— 53c° 
— 56al° 
— 59* 
— 67a* 
— 67a° 
— 68a* 
— 68a° 
— 67b* 
— 80/05 b* 
Dst. 1/8* 
— 1/8° 
— 9/15° 
— 15A° 
Ppv. 1/2° 

6,— 
6,75 
5,50 
1,80 
5,20 
3,20 
5 , -
7,— 
8,— 

10,— 
5,75 
7,50 

«,— 27,— 
7,50 

30,— 
4,50 

12,— 
72,— 

1,70 
0.80 
2,— 
8,— 
1,85 
2 , -
2,60 
3,20 
4.20 

27.— 
29,— 
28.— 
9.60 
3,— 
3,— 

* = postfris met eerste plakker, ° = gebruikt. Uitsluitend prima kwaliteit. Zen
dingen tot f5,— port extra. Geen vooruitbetalingen a.u.b. 

Europazegds 19S9 compl. zonder Nederland; postfris: f U,25, op FDC: ƒ 6,50. 

Catalogi 1960: Benco Israel f2 ,—, Globus Duitsland f2,—, Michel Europa f20.20, 
Duitsland f5,15, Zumstein Europa f 18,—, Facit Scandinavië f8 ,—, Verenigd Europa 
f1,10, Yvert Frankrijk f3,75, Europa f13,25. Overzee f17,30, compleet f34,30. 

POSTZEGELHANDEL M. P. POSTMA 
UNIABUURT14 - Leeuwarden - Postbus 264 - Giro 914924 -Telefoon 27028 (05100) 



ENGELAND en KOLONIEN No. Yvert 1959 

Engeland 
129/130 
131/132 
133/134 
135/136 
137/138 
139/152 
159/170 
159a/162a 
171/172 
179/182 
183 
187/197 
205/208 
209/222 
209b/213b 
223 
224 
225 
227/232 
233 
234 
235/236 
237/238 
241/244 
245 
246/249 
250 
251/255 
256/259 
260/261 
262/278 
279/282 
283/286 
302/304 
305 

f 1,10 
0,90 
1,50 
1,25 
0,80 

22,50 
11,50 
12,50 
1.25 
2,75 

90,— 
8,50 
0,45 
5,50 
8,50 
0,08 
7,— 
3,25 
2,50 
1,60 

14,— 
0,30 

13,50 
1,25 

13,50 
1,75 
0,50 
0,55 

23,50 
0,50 
7.50 
3,— 

24,50 
2.10 
0.35 

Aden 
16/27 21,— 
48/62A 60.— 
Aden Seiyan 
1/11 10,— 
20/27 8,75 
Aden Mukalla 
1/11 10,— 
20/27 8,75 
Aden 
Hadramout 
1/12 12,75 
Ascension 
10/20 75,— 
Austral ië 
75/76 2,50 
100/01 6,— 
102/04 9,— 
Bahamas 
70/74 14,— 
86/90 35,— 
Mihtair 1 14,— 
Bahrein 
68/76 U,— 
77/83b 6,— 
88/90 18,— 
96/106 3,25 
Barbados 
92/102 75,— 
176/80 6,25 

Barbuda 
1/11 65,— 

Basutoland 
18/28 12,50 

Bechuanaland 
29/38 25,— 
65/75 15,— 
93/103 15,— 

Bermuda 
38/52 
55/63 
64/72 
104/18 t13 
119 t14 
136/51 

110,— 
30,— 
27,50 
33,— 
55,— 
30,— 

Borneo 
280/94 f 25.— 
296/310 29,— 
Brunei 
84/97 
Canada 
121/25 
129/39 
173/78 
154 
179/89 
197/201 
219/24 
Up 2 
Cayman 
33/48 
55/67A 
Ceylon 
252/63 
292/302 
300/02 
Cyprus 
56/66 
106/15 
Dominica 
92/105 
Egypte 
209 
Er i t rea 
1/12 
Fi j i 
83/96 
104/14 

Gambia 
66 82 
83/92 
93/110 
111/14 
122/36 
Gi lber t 
1/7 
8/11 
12/23 
38/49 

Goudkust 
96/105 
113/25 
Greneda 
69/78 
79/80 
Guyana 
162/73 

Honduras 
118/29 
India 
54/66 
Up, 3/6 
Br. Indie 
Up. 1/6 
Jamaica 
6SB 
109/12 
136/42 
148 

Kedah 
21/22 
45/52 

Kenya 
1/15 

Kuwei t 
30 
95/102 
114/16 

Leeward 
81 
98/101 

12.— 

3,50 
62,50 
7,50 

30,— 
20,— 
18,— 
12,50 
7,50 

90,— 
55,— 

8,75 
20,— 
18,— 

32,50 
100,— 

16,25 

100,— 

20,— 

25,— 
31,50 

50,— 
30,— 
87,50 
35,— 
2 0 , -

37,50 
5,75 

27,50 
7,50 

25,— 
15,— 

42,50 
3,50 

21,— 

30,— 

17,50 
4,— 

11,25 

17,50 
2,50 

11,25 
12,50 

35,— 
27,50 

30,— 

20,— 
15,— 
18,— 

55,— 
2 3 , -

1935 Silver Jubilee 
1937 Kroning George VI 
1946 Victory 
1947 Bezoek George VI 
1949 Silver Wedding 
1948 Olympic Games 
1949 U.P.U 
1949 „ Kroonkol 
1951 Universiteit Br W 
1952 Kroning Elizabeth 
1954 Bezoek Elizabeth 

Malakka 
260/75 ƒ 11,25 
276/86 18,— 
Mascate 
47/59 
Marokko 
39/55 
Maur i t ius 
225/39 
241/55 

3,— 

11,25 

23,75 
22,50 

Montserrat 
42 50,— 
49/52 35,— 
106/07 22,50 
116/28 25,— 
133/44 29,— 
New Heb 
186/96 
Nieue 
80/89 

rides 
18,— 

6,25 
N ieuw Zeeland 
188/89 75,— 
227/31 3,75 
169/74 15,— 
243/55 22,50 
327/40 17,— 
N o o r d N 
40/52 

igeria 
67,50 

Nyassaland 
25/29 17,25 
100/03 8,25 
104 1,10 
106/20 60,— 
Palestina 
20/38 
Pakistan 
63/64 
89 
Papua 
Up. 5/9 
Penang 
23/37 
38/48 
Qutar 
1/15 
Rhodesia 
16/19 
N r d Rhod 
1/17 
25/37 
46/51 
59/72 

26,50 

2,75 
10,— 

15,— 

1 8 . -
19,— 

22,— 

9,— 
esia 
110,— 
45,— 

1,50 
54,— 

Zd Rhodesia 
79/92 60,— 
Rhodesia-
Nyassa 
1/15 30,75 
St. K i t t s -
59/72 
134/48 

Neves 
32,50 
31,50 

St. Helena 
39/40 4,25 
41/50 42,50 
51/52 3,15 
58/62 38,50 
64/67 74,— 
68/78 35,— 
118/20 1 , — 
122/34 15,— 

St. Lucia 
61/67 
73 
108/16 
117/21 

18.75 
2,25 

22,50 
16,— 

St. Vincent 
95/97 50.— 
98 2,50 

Samoa 
72/77 5,50 

Sarawak 
72/85 f 15,— 
86/100 37.50 
147/150 10.50 
190/203 16,— 

Seychelles 
63/73 30,— 
128 25,— 
129 37.50 
167/81 28.— 

Sierra Leone 
181/93 28,75 

Solomon 
58/70 17,50 

Somalia 
10/20 20,— 

Somali land 
43/55 37,50 
76/87 40,— 

Singapore 
1/20 16,50 
28/42 16,50 

Swaziland 
27/37 12,50 
39 30.— 

Tanger 
87/106 24,— 

Ter re Neuve 
71 
72/82 z g 
89/99 
100/11 
167/85 
186 
187/200 
208/18 
219/23 t13 
Ltp. 13/17 

5.— 
55.— 
87.50 
55.— 
37,50 

2.25 
75.— 
11,25 
3.50 

70.— 

Transjordanie 
173 25,— 
174 45,— 
312/17 2,75 

Tr in idad 
138/46 10,— 
159/70 21,— 

Trenggunu 
12/18 25,— 

Tr is tan de 
Cunha 
14/27 15,25 

T r ipo l i 
1/13 
14/26 

Turks Isl . 
102/12 

26,— 
30,— 

27,50 

Vi rg in is l . 
37/45 30,— 
74/85 30,— 

Zu id-Af r i ka 
78/87 2,— 
154/59 0,80 

Z .W. -A f r i ka 
70/75 
76/81 
82/83 
126/29 
130/37 
156/63 

25,— 
25.— 
17.50 
18,— 
8.75 
8,50 

249 stuks 
202 „ 
164 > 

26 » 
138 „ 
24 ,. 

317 „ 
264 ,. 
28 .. 

106 „ 
13 ., 

f 375.— 
,. 45.— 
,. 35.— 
„ 5,75 
,. 650,— 
„ 15.— 
., 160.— 
., 1«».— 
„ 10.— 
„ 57.50 
„ 5,25 

Al deze series zifn ook per land verkrijgbaar. 

Vanaf George V zi)n vele zegels los verkrijgbaar. — Uw mancolijst naar 
Kruisweg 43 - Postzegelhandel P H I L A D E L P H I A - C. WILDERS - Haarlem 
Telefoon 15515 - Giro 135793 - Bank Ncd Middenstandsbank N V - Haarlem 

KUfif WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

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

K I L O G O E D 

Als zijnde de grootste groothandelstirma in postzegels in Amerika 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der v/ereld. 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 P 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 middelgepnjsde en hogerge-
prijsde zegels in series 

Zend on9 a.u.b. uw aanbiedingshj»tt die 

ome directe en nauwkeurige aandacltl zal hebben. üT" 
VRU OP AAt^VHAAO Onze nieuwe inkoop-prijslijsl 

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 Amer/ko's grootste en best bekende importeur: 

H. E. HARRIS 6t CO. 
BOSTON 17. MASS. U.S.A. Telegramadres: Harnsco Boston 

De 
Schaubek 

supplementen 
zijn verschenen 

Direct uit voorraad leverbaar 

Nadere inlichtingen bl] uw leyerancier 

of bij de importeur: 

TELEFOON 070-110319 



Voordelige aanbieding KILO-PAKKETTEN 
Postverzegelde Kilo's 

Danemarken '58 
België Spoorweg 
Finland '«-'SO-'SI 
Hongarije '54 
Nederland Rijksveiling 
Polen 
Tsj. Slow Speciaal 
Ts|. Slow. Superior 

Missie-verzegelde Kilo's 

% kg Brazihé 
Canada 
Frankrijk 

f22,50 
18,— 
22,50 
22,— 
12,— 
36,— 
11,— 
19,— 

19,50 
19,— 
1^.— 

Duitsland (vervo'g Missie-Kilo's) 
Behordcnpost Standaard M7,50 
Behordenpost Luxe 2A,— 
Post kilo waar 34.— 
Posckilowaar ,,Superbe" 42,50 
' / , kg Griekenland 32,— 
leriand (blue label) 25,— 
Noorwegen (blue label) 14.— 
Noorwegen (blue label) met 

buitenland 19.— 
Vi kg Pakistan 32,— 
Vi kg Perzie 21,— 
Oostenrijk 27,50 
Wereld (blue label) 19,— 
Zweden 21,— 
Zwitserland Speciaal 45,— 

AUF DER HEIDE S 
Hoofdkantoor H I L V E R S U M 
Sur'mamelaan 31 -ff 
'el i323 - giro 1700 

POSTZEGELHANDEL 
Fi l iaa l A M S T E R D A M 

N.Z. Voorburgwal 151 
tel. 222186 

Van de 10/12 cf dubbele opdruk met 
BREDE VOET 
bestaan niet meer dan 10 ex. 

(Zie het artikel in het juni-nummer) 

Van deze variatie bezit ik nog slechts 1 gebruikt en 

1 ongebruikt ex. 

PRIJS F 4 5 0 - per stuk 

H. KOOPMAN 
N.Z. VOORBURGWAL 314 
Amsterdam-C - Tel. 33473 
P O S T G I R O 51 3 4 2 7 

1 IV H O U » 

van dit nummer 

Het Nederlandse Pos tmuseum 247 
De Nederlandse Dis t r ibut iekantoren 248 
De Eo-filatelistische afstempeling op Franse 

brieven 252 
Verzamelt u ook Neder land en O.G.? ." 254 
Tentoonstell ingen 255 
De eerste „Eers te-Dag-Enveloppe" 256 
Neder land 258 
Luchtpost 259 
100 j aa r pet roleum-exploi ta t ie 260 
Stempels 269 
Nieuwe uitgiften 270 
Bonds- en Verenigingsnieuws 274 
!Oh, Oh, O.G.! 278 

36ste Dornhöfer-Veiling 
op 25 en 26 september 1959 

Meer dan 3000 kavels uitstekend materiaal 
van da gehele wereld. 

Ve/'/ingcoto/ogus met foto's voor ser.euze belangstellenden gratis. 

Hch. DORNHÖFER Postzegelveilingen 
Mannheim (West-Duitsland) - EIchendorffstrasse 29 

ROBSON LOWE LTD. 
50 PALL MALL 

LONDON, S.W.I. 
Geachte lezers, 
O p 7 oktober houden wij een veiling van ̂ uid-Azië waarbij een mooie verzameling ongebruikte en gebruikte 
Sydney Views van Nieuw-Zuid-Wales, postfrisse klassieke blokken van Queensland, Zuidaustralische zeldzaamhcden, 
waardevol Nieuw Zeeland (meer dan 250 kavels), Cook-eilanden, Nieuw-Guinea — de Duitse koloniale uitgiften 
overdrukt met vele zeldzaamheden — en Papua, waarbij de foutdrukken luchtpost. 

O p 14 oktober is er een Post Historische Veiling waarbij een gespecialiseerde verzameling enveloppen, afstempelingen en 
zegels van de Tweede Boerenoorlog; luchtpost, soldatenbrieven, zeepost en waardevolle afdelingen van China, 
Groot-Britlannië, Italië, Niger-gebieden, Verenigde Staten (drie enveloppen van Florida dat toen een Britse kolonie 
was, waai van er een hel enige bekende postmerkteken uit deze periode bevat!), Venetiaanse republiek en 
Joegoslavië — alles bijeen meer dan 1000 kavels met aardige en belangrijke dingen. 

Dan volgt op 21 oktober een veiling van Brits Europa en Brits Afrika met 150 Kaap de Goede Hoop driehoekjes 
(veelal in meerdere exemplaren met postfrisse blokken van twaalf van de 1855 1/—, de i86i 4d. houtgravure, acht 
1863 6d., vier 1/— en een paartje van de lichte 1/—); dan reliëfdruk Gambia, Goudkust, Kenya, Mauritius 1848 id, 
eerste druk, klassieken van Natal in postfrisse blokken en de 190a £ 1 0 ; Niger Kust, Nyasaland, Rhodesic, St. Helena 
klassieke blokken, foutdrukken van Seychellen en Zanzibar 1908 waarden tot 200 r. De geïllustreerde catalogus bevat 
21 zeldzaamheden in kleuren. 

In oktober vestigen wij onze aandacht op Nederland, en wij bieden een wondermooie verzameling aan van de 1852 en 
1864 uitgiften met prachtig ongebruikt, waarbij stukken van meerdere zegels, buitengewoon mooi gebruikt — vele dus 
in meervoudige stukken met prachtige exemplaren van zeldzame afstempelingen en een wondermooi deel couverten, 
waarvan sommige van de eerste uitgifte alle drie waarden dragen en, in het bijzonder, een fraai stuk bevattende 
strips van vijf en drie zegels, alsmede een paartje van de ongetande 15 c. en een enkele 10 c. 

In de namiddag van dezelfde dag zal er een tweede veiling zijn van ander buitenland, waarbij Israël, Chinese luchtpost
enveloppen en enig Formosa. 

Al deze catalogi kosten 2/6d. Er is een speciale catalogus voor de Nedertand-vei\ing, bevattende twee gekleurde platen. 

Met beste wensen, 
Maryjean Picton 

Indien geantwoord wordt op deze advertentie meldt dan a.u.b. de naam van dit blad. 



i no. 

1 

lederiandsch maandblad voor 

Philatelie 
Waarin opqenomen „DE PHILATELIST" 

Correspondentie over het blad naar 

HOOFDREDACTEUR ADMINISTRATEUR 

J. C. NORENBURG, Welqeleqenlaan 7 1 , 
Driebergen, Telefoon 03438-2162 

Correspondentie over ADVERTENTIES: 

BOOM-RUYGROK N.V. 

Ged. Oudeqracht 138 - Haarlem 

Telefoon 17450 (4 liinen) - Postqiro 37758 

RAAD V A N BEHEER 

Secr. Godelindeweq 44 - Naarden 

Penninqmeesfer- Hyacintplein 5 - Breda 

Giro 344900 

Verschiint de viiftiende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 

Gratis voor de leden 

van aanqesloten vereniqinqen 

Voor niet-aanqeslotenen (bii vooruitbetai inq) 

franco per post per iaar ƒ 10,—. 

Afzonderli ike nummers lopende iaar 

en voorafqaande [aar f 1 ,—. 

Nummers van voriqe iaarqanqen, 

voor zover voorradiq 

per nummer f 0,25, alles plus por t i . 

36e jaargang - sept. 1959 (421) 

H E T N E D E R L A N D S E P O S T M U S E U M 

ZEESTRAAT 82 - 'S-GRAVENHAGE 

5 augustus 1959 

Aan de weledelgeboren heer 
J. C. Norenburg, 
Hoofdredacteur van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, 
Welgelegenlaan 71, 
D R I E B E R G E N 

Zeer geachte heer Norenburg, 

Nu het op 8 augustus a.s. 75 jaar geleden is dat het eerste nummer van 
het „Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde" verscheen, waaruit 
het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" is gegroeid, komen wij u 
hiermede van harte feliciteren. 

Vijfenzeventig jaar is er arbeid in het belang van de filatelie verricht 
en het tegenwoordige Maandblad is voor zeer velen geworden tot de 
onmisbare raadsman, de mentor bij het verzamelen van postzegels. 

Wisselend was uiteraard de redactieleiding en verschillende persoon
lijkheden hebben in de loop der jaren hun stempel op het blad gedrukt. 
Steeds echter was het één doel dat werd nagestreefd: het bevorderen van 
de filatelie. 

Onder deze omstandigheden gaan onze beste wensen naar de jarige 
uit. Zij omvatten voor de toekomst alleszins gerechtvaardigde illusies. 

De plv. directeur, 
w. g. C. W. Schell. 

Het deed ons bijzonder veel genoegen bovenstaand schrijven van 
zulk een gezaghebbende instantie te mogen ontvangen. Wij wilden niet 
nalaten dit schrijven ook aan onze lezers bekend te maken eh tevens 
te verklaren, dat wij ten zeerste erkentelijk zijn voor de waarderende 
woorden aan het adres van het Maandblad. 

De H. R. 
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De Nederlandse distributiekantoren 

1 8 1 1 - 1 S 5 0 

RHENEN 

RAALTE Ov. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1853 (hh), P: 16-1-1889. Geschreven 
distributie Raalte 1844—1850 bekend, zw.i.a. 
T. 616: Raalte, misschien het schoonste dorp van Overijssel, is bekend door zijn 
zeer belangrijlce weekmarkten. Het telt in de knm 550 inwoners, maar de geheele 
gemeente bevat met 8 buurtschappen, 3 gehuchten en een 5-tal landgoederen eene 
bevolking van 5564 zielen, die meest van den landbouw beslaan. 

RAAMSDONK N.B. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-6-1879. Geen 
kenteken distributie Raamsdonk bekend. 
JvL 1823' en plaatsten ons te Heeswijk in de diligence, waar wij tot Raamsdonk al
leen bleven. Ook hier waren langs den weg schoone en groote boerderijen met 
drie verdiepingen en immense schuren. Wij waren spoedig de Maas over en zagen 
met deernis op de elendige stad Geertruidenberg, in moerassen verzonken, neer. 
T 452: Raamsdonk is een welbebouwd dorp, dat met de buurten Bergen, Broek, 
het Raamsdonksche Veer enz., ruim 3200 inwoners bevat, die meest van hooibouw, 
den handel in riet, biezen, rijs en hoepels bestatin. 

RAVE,STEIN N.B. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-9-1883, Geen kenteken D: 
bekend. 
1824: Ravestein ligt ten Zuid-Westen van Nijmegen, met een oud kasteel. De weg 
loopt thans door Heesel en Opzeeland tot 's Hertogenbosch, maar dezelve is van 
weinig beteekenis. 
T. 476: Het stadje Ravestein is klein, zindelijk en digt bebouwd en bestaat uit 
2 straten, door 3 kleine dwarsstraten verbonden en eene kleine markt. Het bevat 
920 inwoners, wier hoofdbestaan ambachtsnijverheid en kleinhandel is. Velen 
zijn renteniers. Er is 1 linnenweverij, 1 bierbrouwerij, 4 leerlooijerijen, 1 ros- en 1 
korenmolen. 

RENKUM G. D: 1848, 1849, H:l-9-1850, P: 10-6-1882. Geschreven distributie Ren-
kum circa 1848 bekend, zw.i.a. 
T. 568: Renc'um ligt aan den Rijn, voor korten tijd nog een armoedig boeren
gehucht, maar thans een welvarend, met goede huizen prijkend dorp. Er zijn hier 
in omtrek verscheidene papier- en waterkorenmolens. 

RHENEN, U. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-8-1874. Geschreven distri
butie Rhenen 1826—1842 bekend, zw.i., voor- en achterzijde. Stempel Rhenen 
1842—1850, zw.a. 
JvL 1823: Het stadje Rheenen, schoon geene belastingen van stadswege hebbende 
te dragen, vervalt gedurig, waarschijnlijk door dat de inwooners hetzelve lang
zamerhand verlaten. Deszelfs groote en hooge toren echter wijst aan dat het in 
vroeger tijd meer beteekend moet hebben. 
1824: Deze kleine slecht gebouwde stad telt 1600 zielen, die meest van den tabak-
handel bestaan 
T. 151: Rhenen is de derde stad der provincie, ligt allerbekoorlijkst gedeeltelijk op 
de helling der hoogte die den naam Heimenberg draagt. Gemeente Rhenen bevat 
thans 3650 inwoners, maar naauwelijks de helft der inwoners wonen in de stad, 
de anderen in den onmiddellijken omtrek in het naburige dorp Eist en in de buurt
schap Achterberg. 

RHOON Z.H. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850. Geen kenteken distributie Rhoon bekend. 
T. 340: Rhoon, met Oud- en Nieuw Pendrecht vereenigd, welk laatste voorheen 
een aanzienlijk dorp aan het water De Koedood was, telt 1370 inwoners, die van 
den landbouw leven en veel vlas en boomvruchten telen. Bij dit dorp is een veer 
uit de haven, over de Oude Maas op Beijerland. 

RIDDERKERK Z.H. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-7-1916. Geen ken
teken distrib. Ridderkerk bekend. 
T. 337: De aanzienlijke gemeente Ridderkerk bevat 3500 inwoners, die van den 
landbouw en vooral van de vlasserij leven, doch men vindt er 2 scheepstimmer-
werven, 1 leerlooijerij. Het uitgestrekte dorp telt tn de kom 800 inwoners. 
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ROLDE Dr. D: na 1823, 1848, 1849, Bestelhuis per 1-9-1850, H: 1-8-1851 (h). Geen 
kenteken distrib. Rolde bekend. 
JvL 1823 Bij al de goedkoopte die wij in Friesland en Groningen ondervonden 
hadden, viel ons de rekening nog in de hand. Voor twee ruime kamers betaalden 
wij 6 s i de persoon, het ontbijt voor beiden 14 st. en alles naar rato, iets dat wij 
nog niet ondervonden hadden. Te Rolde traden wij, achter de kerk om, het koren 
in en vonden midden in het zelve een ingevallen Hunnebed van achttien steenen, 
door een eik overschaduwd. Langs een ander paadje kwamen wij aan oen tweede, 
waar een eik tusschen twee zware steenen opgroeide en de overige die fraaij ge
plaatst en eenigszins afgezakt, doch zeer zwaar waren, van struiken en eiken 
overdekt waren, 't geen een zeer pittoresk gezicht opleverde, de paneelen van een' 
kundigen schilder overwaardig. 
T. 672: Het vrij groote, aanzienlijke en zeer oude dorp Rolde, met 8 gehuchten 
eene bevolking van 1500 inwoners, van den landbouw levende, tellende. 
RUURLO G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1853 (hh). Geschreven distrib. Rhurlo 
circa 1830 bekend, zw.i.a., v. Stempel RUURLO 1838—1839 bekend rd, a. 
T. 596: Ruurlo is de hoofdplaats eener gemeente die met een aantal gehuchten 
2650 inwoners bezit, waarvan 420 in het dorp zelf wonen. 
RIJNSATERWOUDE Z.H. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h). Geschreven 
r(hijnsaterswoude) 1837 bekend, zw.i.a. 
1819: Rhijnsaterswoude, een Dorp met 450 zielen, aanmerkelijk doordat men wil 
dat deszelfs uitgestrektheid voor dezen zou gepaald hebben aan het vasteland van 
Hillegom, gelegen aan de Westzijde van het Haarlemmer Meer, dat nu een zoo 
groote waterplas door zijne Woede tusschen beide heeft gebragt. 
T. 171: Rijnsaterwoude met ruim 550 inwoners, fraaije boerderijen en vrucht
bare tuinen, daar de bewoners meestal van den landbouw en tuinderij leven. Het 
ligt bijzonder fraaij aan den rijweg die van Oudshoorn over het aangrenzende 
Leijmuiden naar Amsterdam loopt en is zeer oud. 
RIJSBERGEN N.B. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h). Geen kenteken D: bekend. 
T. 430: Rijsbergen is een vrij groot dorp, 2 uren van Breda aan den straatweg 
op Antwerpen en heeft 600 inwoners in de kom en 1600 in de gemeente. Er worden 
vele kapoenen en kippen gekweekt en gemest. Er zijn 2 bierbrouwerijen, 1 leer-
looijerij, 1 graan- en oliemolen en 1 groote door water werkende ijzermolen. 
RUSSEN Ov. D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (h), 1852 (hh), P: 15-10-1872. Geschre
ven Rijssen 1840-1842 bekend, zw.i., a. 
1824: Vervolgens loopt de weg van Deventer over Holten (eerste pleisterplaats) 
door Rijssen tot Almelo, hetwelk de naaste pleisterplaats is. 
T. 617: Het opene plattelandsstadje Rijssen is schilderachtig aan den voet eens 
hoogen heuvels en aan de Regge gelegen. Deze plaats omvat met onderhoorlgheden 
eene bevolking van nagenoeg 3000 inwoners, die hun bestaan meestal in den land
bouw, veenderij, linnenweverij en in den fabrieksarbeid vinden. Er zijn 12 katoen
en linnenfabrieken, 2 katoenspinnerijen, 2 calicotfabrieken, 30 steen-, 1 potten- en 
2 pannenbakkerijen, 5 grofsmederijen, 1 kammenmakerij, 1 olie- en pel- en 
2 windkorenmolens. Het stadje heeft een vrij welvarend voorkomen en bezit eene 
ruime markt. 

SASSENHEIM Z.H. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1856 (hh), P : 16-1-1903. 
Rood vertrekstempel Sassenheijm 1842-1846 bekend, v. 
Blauw vertrek (v.) stempel Sassenheijm 1847-1850 bekend en blauw aankomstst. a. 
De beschadiging van de omlijsting neemt in de loop der jaren aanzienlijk toe, zie de 
2e afbeelding van 1850. In het najaar van 1850 nog door het hulppostkantoor als 
aankomststempel gebruikt. 
1819: Sassenheim, waar men thans maar 550 inwoners kan tellen. 
T. 194: Een dorp met ruim 1000 inwoners, met zeer schoone hoerenhof steden en 
buitenplaatsen, bekoorlijke tuinen en bloemkweekerijen. 

S A S V A N O £ N P S A S V A N G E N D Z. D : 1823, 1848, 1849, P : 1-9-1850. Stempel distrib. Sas van Gend 
1845-1849, rood, v. en a. 

RU 

é: 

/ ^ ^ 

(SASSENHEYM) 

(SASSENHEYAT 

24» 



Je/i(i9'^ 

SCHAGERBRüG 

/c^ c^ 
s^c/fl,<^><^'>- «•♦»^ •■ *•€. 

T. 397: De voormalige sterke grensvesting Sas van Gent telt thans 1070 inwoners 
die van landbouw en scheepvaart bestaan. Bovendien is er een stijfselmakerij, 
2 bierbrouwerijen, 1 aardappelmeelfabriek, 1 stoomkorenmolen, 1 koren, mout
en oliemolen, 1 kurkensnijderij. Het kanaal van 1826, dat van Gent naar ter Neuzen 
loopt, maakte de oude haven het Sassche Gat onbruikbaar en werd grootendeels 
ingedijkt. 
SCHAGEN N.H. D: zie Schagerbrug en Stolperbrug, P: 191850. Geschreven 
distributie Schagen bekend, zw.i.a. 
1824: Van Eenigenbrug leidt den weg naar St.'Maartensbrug en Schagerbrug, dat 
zijn naam heeft ontleend aan het oude Schagen, dat reeds in 1168 was bekend, 
toen het door de Hollanders werd verbrand. 
T. 92: Bezuiden den Waard en Groetpolder (1844, 1526 bunders ingedijkt) treffen 
wij het vlek Schagen aan, met 1400 xnwomrs in de kom. 
SCHAGERBRUG N.H. D: 1823 (Schagerbrug), 1848 en 1849 (Schagerbrug of de 
Stolpen). Geschreven distributies Schagerbrug 18261836 bekend, zw.i.a. en v. 
Stempel Schagerbrug 18361847, rood en zwart, a. 
1830: De postwagen tusschen het Zand en den Helder vertrekt na aankomst van 
de trekschuit AlkmaarSchagerbrug. Hij die 's morgens van Alkmaar vaart en 
gaarne dien dag op den Helder of aan iDoord van de daar leggende Schepen nog 
iets wil verrigten, zal wel doen de schuit te verlaten en een bijzonder rijtuig te 
nemen, dat hem veel vroeger dan gewoonlijk derwaarts brengen zal. 
T. 91: De Zijpe (deze waard is 5262 bunders groot, de droogmaking dateert van 
1388 doch eerst langzamerhand werd het gewonnen land na menigvuldige door
braken, in duurzaam en blijvend bewoonbaar land veranderd) bevat de dorpen 
Schagerbrug, Eenigenburgerbrug, St. Maartensbrug en Oude Sluis, met de 
gehuchten Zand en Stolpen. Zie ook distributiekantoor Stolperbrug. 
T. 92: Ten Noordwesten van het vlek Schagen ligt het bovengenoemde Schager
brug met 400 inwoners, de hoofdplaats van de Zijpe. 
SCHEEMDA Gr. D: 1823, 1848, 1949, H: 191850 (hh), P: 111879. Geschreven 
distrib. Scheemda 18351850 bekend, zw.i.a. 
T. 703: Het fraaije en levendige dorp Scheemda, maakt met het tegenover liggende 
Eexta eigentlijk slechts één groot vlek uit, bevat 1000 inwoners en vormt met 
Eexta, Nieuw Scheemda en Westerlee en een 7tal gehuchten, waaronder Heiliger
lee, eene gemeente met eene bevolking van nagenoeg 4000 inwoners, die van den 
landbouw, aanmerkelijken graanhandel en fabriekarbeid leven, alsook steen en 
pannenbakkerijen, 1 kalkbranderij. 
De honderden schepen en houtvlotten, die hier jaarlijks langs varen, geven er zeer 
veel vertier. 
SCHERPENISSE Z. D: 1823, 1848, 1849; H: 191850 (hh). Geschreven distributie 
Scherp(enisse) ISUbekend, rood krijt, achterzijde (brief van Scherpenisse over 
St. Maartensdijk naar ter Goes). 
JvL 1823: Van St. Maartensdijk reden wij een binnenwater om naar Scherpenisse 
en van daar over eenen smallen akeligen dijk naar het veer te Gorishoek. Twee 
uur wachteden wij op de boot. Toen dezelve eindelijk genaakte moesten wij om 
in dezelve te stappen een steilen dijk af, met groote puntige hoekige steenen 
beleid, zonder dat er een plank of iets was om den afgang gemakkelijker te maken, 
daar een verkeerden stap ons zou hebben doen vallen en 't aangezicht in flarden 
rijten. Een uur duurde de overtocht. 
SCHERPENZEEL G. EN RENSWOUDE U. D: 1848, 1849, H: 191850. Scherpen
zeel (hh). Renswoude Bestelhuis in 1850, H: 1851 (h), 1856 (hh). Geschreven distri
butie Scherpenzeel 1846 bekend, zw.i.a. Geen kenteken Renswoude bekend. 
T. 571: Gemeente en dorp Scherpenzeel is een fraai, digt aaneen gebouwd in de 
lengte uitgestrekt dorp, met ongeveer 1300 inwoners, waarvan 2200 in de kom, met 
eenige weverijen en wolkammerijen. 
Renswoude, een der schoonste dorpen in de provincie Utrecht met 1100 inwoners, 
die hun bestaan vinden in den landbouw en eenige veenderij. 
SITTARD L. Geen postkantoor 18111813, keert als Postkantoor terug onder 
's Konings gezag per 2561839. Distributie Sittard niet bekend. 
T. 507: De tamelijk weigebouwde stad Sittard, thans eene opene stad, waarin ruim 
2100 inwoners gevestigd zijn. Handel in manufacturen, uitgebreide eijerhandel, 
kousen weverij, 6 bierbrouwerijen, 4 looijerijen, 1 macaroni en vermicellifabriek, 
enz. 
SLEEUWIJK N.B. D: 1823, —, —, H: 1191850 (h) Sleeuwijk en de Werken, 
de Werken Brievenbus per 191850. Geen kenteken distrib. Sleeuwijk bekend. 
T. 444: Sleeuwijk tegenover Gorinchem, heeft met de stad gemeenschap door een 
pas opgerigt stoombootveer en telt ruim 800 inwoners, die meestal van landbouw, 
veeteelt en den doortogt langs den straatweg van Utrecht op Breda leven. 
SLOTEN Fr. D: na 1823 en vóór 1848. Geschreven Sloten 1835, potlood, a. bekend. 
JvL: 1823: . . . e n vonden ons op eens voor de stad Sloten. Ook hier waren de 
w^apens uit de poort gewreven. Geen rijtuig kan deze plaats door, om de naauwe 
straatjens. De vesten zijn hooger dan de huizen en leveren een aangenaam gezigt op. 
1824: Sloten telt 560 zielen. Deszelfs omstreken zijn vruchtbaar én het meer levert 
eenen overvloed van visch op. 
T. 802: De stad Slooten, in de nabijheid van het Slooter Meer en aan de Ee lig
gende, waardoor dit een groot deel van zijn water in de Zuiderzee ontlast, heeft 
zulk eene drukke scheepvaart en doortogt, dat geene andere friesche stad daar
mede in vergelijking komt. Het aantal turfschepen uit Friesland en sedert het 
verdiepen van het Kolonelsdiep uit Groningen, klimt op eenen dag wel eens tot 
honderd. Het getal inwoners bedraagt 1000. 
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SLUIS, 

SMiim 

SOESTERBERG 

SOMMELSDYK 
SOMMELSDYK 

/ ^ 

STADAAN'T 
HARINGVLIET 

SLUIS Z. D: 1823, P: 22-9-1839. Geschreven L'Ecluse 1811 bekend, zw.i.v. Stempel 
'SLUIS.' 1815-1826 bekend, zw.v. 
T. 390: Sluis was oudtijds de natuurlijke haven van Brugge, maar verslibde meer 
en meer, zoodat de zeehandel eerst van Brugge naar Damme en vervolgens zich 
naar Sluis verplaatste. Ook de haven van Sluis verzandde en oorlogsrampen 
hebben de plaats geheel doen vervallen. Binnen de uitgestrekte wallen vindt men 
thans vele tuinen en de huizen nemen er slechts een klein gedeelte van in. Er zijn 
thans no^ 12 straten en ruim liOO inwoners, die meestal van den kleinhandel en de 
visscherij bestaan. 

SMILDE Dr. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1855 (hh), P : 15-11-1878. Geschre
ven distributie Smilde 1843-1845 bekend, zw.i.a.; Stempel Smilde, 1847, zwart, a. 
JvL 1823: Na 1% uur gaans kwamen wij aan De Smilde, welke een zeer aangename 
levendigheid oplevert: de huizen zijn hier w êl m een rij, maar niet aan elkaar 
gebouwd, 't geen bevalliger is dan in de kolonies van de Pekel. Eene menigte van 
turfschepen zeilde statig op en neer. De vaart is zeer bezocht, doch niet van de 
beste en door de laagte van het water somtijds onbruikbaar. De Smilde is ruim 
vier uren lang en in Hooge, Midden en Lage Smilde verdeeld. 
T. 663: Van de Dieverbrug brengt ons de groote weg m de gemeente Smilde, eene 
veenkolonie (in 1771 ontstaan) en in de veenbuurten. Te Oude of Hooger Smilde 
vereenigt zich de hoofdvaart met de Beilervaart. Deze bestaat uit een 3 uren lange, 
bijna onafgebroken reeks van huizen met eene bevolking van 4500 inwoners die 
grootendeels van veenderijen, handel in turf en eenige fabrieken bestaan: 
2 scheepstimmerwerven, 2 kalkovens, 2 blaauwverwerijen, 1 bierbrouwerij, 1 ka
toenweverij, 1 katoendrukkerij, 4 koren- en 3 grutmolens. Hierop sluiten aan de 
Hijker-Smilde, Kloosterveen en Boven-Smilde. 

SOEST U. D: opgericht 1-4-1848, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-4-1893. Geschre
ven distributiekantoor Soest 1849-1850 bekend, zw.i.v. 
JvL 1823: Te 11 ure verlieten wij Amersfoort en wandelden langs een zonnigen, 
met hakhout beplanten weg over Soest naar Soestdijk, waar wij bij Schimmel te 
1 ure aankwamen. 
T. 142: Soest, 1 uur van de stad, bevat met aanhoorigheden ongeveer 3000 inwoners. 

SOESTERBERG U. D: 1848, 1849, Bestelhuis in 1850, H: 24-12-1852 (hh). Stempel 
Soesterberg, zwart, a., werd door het distrib.kantoor en in 1856 (groen) nog door 
het hulpkantoor, mogelijk ook door het bestelhuis gebruikt. 
T. 147: Een weinig verder ligt het kerkdorp Soestbergen of Den Berg. 

SOMMELSDIJK Z.H. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geschreven 
S.(ommels)Dijk en S(ommels)d(ijk) 1811-1828 bekend, zw.i.a. Stempel distributie 
SOMMELSDYK 1842-1850 bekend, zw.a. Stempel Sommelsdyk niet te verwarren 
met de grotere stempel Sommelsdijk, welke Massanstempel was (zie blz. 53) en 
door het hulpkantoor wederom in gebruik genomen werd, van 1872-circa 1877, 
groen, a. en v., ook op zegel. 
T. 352: Het hoofdbestaan van het welbestrate en zeer fraaije dorp Sommelsdijk is 
thans de landbouw en graanhandel, vroeger de visscherij. Men vindt er 1 mee-
krapfabriek, 1 boekdrukkerij en 1 korenmolen. 

STAD AAN 'T HARINGVLIET Z.H. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). 
Geschreven distributie S(tad aan 't) H(aringvliet) 1818 bekend, zw.i.a. Stempel 
STADAAN'T / HARINGVLIET 1848 bekend, zwart, a. 
T. 355: Het nette dorp Stad aan het Haringvliet telt 1070 inwoners, die van den 
landbouw leven. Het ligt zeer aangenaam, heeft eene haven met twee kaaijen. 
Er is een meekrapfabriek. 

STAPHORST Ov. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h). Geen kenteken D:ktr. bekend. 
1824: Een andere weg van Meppel, ofschoon niet zoo vermakelijk, loopt door 
Staphorst. 
T. 630: Staphorst, eene lage streek lands, met nog veel heidevelden, veengrond en 
moerassen, met 4300 inwoners. Het dorp telt 580 inwoners in de kom, gedeeltelijk 
aan den straatweg van Zwolle op Leeuwarden, sedert 'welks aanleg de plaats veel 
netter en beter aanzien gekregen heeft; in het begin dezer eeuw hadden hier de 
meeste huizen nog-geen schoorsteenen. 

STAVENISSE Z. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geen kenteken distributie
kantoor bekend. 
JvL 1823: Te 12 ure kwamen wij te Stavenisse, een slecht dorp, waar wij ons naar 
de kerk begaven en aldaar de heerlijke graftombe van de Baron Tuyll van 
Serooskerken bezichtigden. Dezelve is van 1666, stelt den edelman geharnasd 
leggende voor, terwijl twee treurende kindertjes aan weerszijden helm en hand
schoenen dragen. 
T. 411: Het fraaije dorp Stavenisse met eene zeer goede haven, eene scheeps-
timmerwerf en ruim 1200 inwoners, die van den landbouw bestaan. 

/^^ '{^f Als gevolg wan de droge zomer bleven tot ons leedwezen de beide afbeeldingen 
van distributiekantoor OOLTGENSPLAAT Z.H. (zie nr. 8, pag. 227) achterwege, 
welke geschreven kentekens OP en Opl wij ons haasten hiernaast af te beelden. 
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De Ea^Hlatelistische 
aistenupeling ap Franse brieven 

(Slot) 

NASCHRIFT. 
Van enkele zijden wrerd de opmerking gemaakt, dat de 

stempels van de Grand Armee in het aprilnummer van dit 
Maandblad zo slecht waren te onderkennen. Daarom heb ik 
hierbij nog een brief toegevoegd, welke bovendien aanleiding 
geeft tot enkele beschouwingen. (Afb. 111). 

Laten we deze brief eerst bezien op haar postale mérites. 
Ze is verzonden op 22 oktober 1808 uit Altona, voorhaven 
van Hamburg, en werd op 3 november 1808 te Parijs bezorgd. 
Aan de voorzijde zien wij een groot P.P.-stempel, zwart, in 
kastje, van Parijs en een diagonaal getrokken streep. Op 3 
manieren is dus aangegeven, dat de brief „franco" is. 

Aan de achterzijde van deze brief, welke we hierbij even
eens afbeelden, (Afb. 112) zien we het Parijse aankomststem
pel van 3 november 1808, maar ook een stempel T 4 in een 
6-hoekig kastje. Dit is een Parijs distributiestempel. De T is 
de letter van het Parijse Hoofdpostkantoor, de 4 is het num
mer van de bestelling. Ook zien we nog een grote geschreven 
8 met kleine D. Deze 8 D stelt voor de 8 décimes port, die door 
de afzender is betaald. Van de honderden brieven die ik bezit, 
is dit de enige, waarbij achter het getal een D is vermeld. 

Uit de binnenzijde van de brief, die wij als laatste afbeel
ding hierbij geven (Afb. 113) blijkt, dat deze brief is geschre
ven door een officiële militaire instantie. 
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Het stempel nr 94 van de Grande Armee is van het garni
zoen te Hamburg, dat een onderdeel vormde van de ,,Troepen 
van het Gouvernement van de Hanze-steden", welke troepen 
stonden onder het opperbevel van Maarschalk Bernadotte, 
Prins van Ponte Corvo. Deze kreeg zijn aanstelling als zoda
nig op 12 oktober 1808, dezelfde datum waarop de Grande 
Armee werd ontbonden. De afgebeelde brief dateert echter van 
22 oktober 1808. Dat lijkt vreemd, maar enkele stempels van 
deze Grande Armee zijn nog doorgebruikt, waaronder dat van 
het garnizoen te Hamburg. 

Deze brief moet wel heel zeldzaam zijn, omdat in het werk 
van Ph. F. de Frank „Les marques postales de la Grande 
Armee 1805—1808" (waaraan ook de gegevens van de vorige 
alinea zijn ontleend) wél als bekend worden vermeld het stem
pel No 94 zonder bijvoeging en No 94 met Déboursês, maar 
het Port Payé-stempel staat niet als bekend gemeld. 

Tot zover de filatelistische bijzonderheden. Maar enkele his
torische bijzonderheden zijn ook curieus. 

De troepen van Maarschalk Bernadotte dienden als kust-
bewaking tegen Engelse landingen. Tot deze legergroep be
hoorden Spaanse, Franse en Nederlandse divisies. Op 21 
augustus liepen alle Spaanse troepen over op de Engelse 
schepen, compleet mét hun generaals. Zodoende had Berna
dotte nog slechts twee Franse en twee Nederlandse divisies 
over. 

Zoals bekend is, is deze Maarschalk Jean Baptiste Jules 
Bernadotte de stichter van het tegenwoordige Zweedse vorsten
huis. Hij werd op 5 februari 1818 gekroond Koning van Zwe
den en van Noorwegen, onder de titel van Johan Karel XIV. 

Hiermede is mijn artikel over de eo-filatelistische Franse 
brieven ten einde. 

Mij rest nog dank aan de redactie-commissie van ons 
Maandblad voor de vele ruimte, die ze mij heeft toegestaan. 

E r r a t a : 
Januari-nummer: 
Blz. 4 onderaan. In het opschrift staat: De Filatelistische 

afstempeling op Franse brieven. Het woord „Eo" 
is weggevallen. Er moest dus staan „De Eo-Filatelis-
tisdhe afstempeling op Franse brieven". 

Blz. 5 Onder regel 14 van boven is een regel uitgevallen. 
Deze is reeds verbeterd op blz. 43 rechts onder. 

Blz. 6 Regel 25 van onder. ,,Romynen" moet zijn ,,Romei
nen". 
Regel 12 van onder. Er staat (Afb. 8). Dit had een 
regel lager moeten staan. 

Blz. 7 Regel 19 van boven, „bu" moet zijn „B". 

Februari-nummer: 
Blz. 41 Regel 9, 10 en 11. Lees als volgt: ,,dan 7% gram, van 

7% tot 10 gram was het tarief 1^! keer zo hoog. Ver
der per 5 gram nog de helft van het gewone port 
extra. 

Blz. 43 Regel 7 boven de eerste streep: St. Male moet zijn 
St. Malo. 

Afb. U I . 22 okiober 1808. Brief van Alfona in 
Duitsland naar Parijs. Stempel van de Grande Armee. 
Afb. J I 2 . Achterziide van de brief van de Grande 
Armee. 

Afb. 113. Binnenzijde van de brief van de Grande 
Armee. 
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riavh ny. Quartier metre du f Bataillon. 

Maartnummer: 
BIz. 76 Regel 22 van onder: 6mme moet zijn 6nime. 

Regel 21 van onder: Carpentra moet zijn Carpentras. 
Blz. 77 Regel 13 van boven: 2de kolom: VON Von moet zijn 

CONVon. 
Blz. 78 Regel 1 van boven: 2de kolom: Dezelfde fout. 

Aprilnummer: 
Blz. 100 Naast de beeltenis van generaal Hoche bovenaan, had 

moeten staan het nummer 47. 
Blz. 101 Regel 18 en 19. Uit nadere gegevens is mij gebleken, 

dat deze brief, nr 52, zoals ik veronderstelde, wel de
gelijk is geschreven tijdens de wapenstilstand. 

Meinummer: 
Blz. 148 De 2de brief van Bruges. Naast de brief staat 51. Dat 

moet zijn 58. 
Blz. 149 Regel 8 van boven. Hier staat te lezen: Chabéri 50 

km N. van Toulon. Er had moeten staan: „Van 
Chambéri naar St. Maximim, 50 km N. van Toulon. 

Juninummer: 
Blz. 175 Eerste kolom, regel 15 van boven. Hier staat „Wat 

die B P in dit geval betekent weet ik niet". 
Van de heer Melsert te 'sGravenhage ontving ik 
daaromtrent nog de volgende mededeling: 
„B P betekent „bon pour", overeenkomstig een brief 
in mijn bezit, gericht aan het Kasteel Kessel bij 
Roermond met bemerking „goed voor Venlo" daar
heen gezonden, aankomststempel de volgende dag, 
en gestempeld „deboursé Roermonde". 

Augustusnummer: 
Blz. 233. Hier staat te lezen, dat er in Sardmié 3 regionen 

waren en in Frankrijk 4. De heer Spoelman te Nij
verdal schreef mij, dat dit niet juist was, en dat 
Sardinië, evenals Frankrijk, 4 regionen had. Welis
waar eerst 3 van 18191837, maar na 1838 vier. 
Verder deelde genoemde heer mij mede, dat de om
schrijving van A.E.D. (zie regel 9 van onder) offi
cieel luidt: „Affranchi ä l'Etranger iusqu'a Destina
tion". Ook zouden de getallen niet hoger lopen dan 
14 (zie regel 6 van onderen). Wat betreft het stempel 
CSIR op brief 101, geeft de heer Spoelman ook nog 
de stempels TSl, TS2 en TS3, waarvan de betekenis 
luidt: „Transit Sarde". 

Worden „POSTSTUKKEN" 
niet te veel veronachtzaamd? 

Reeds meermalen werd in ons Maandblad gewezen op de 
bekoring welke is gelegen in het verzamelen van „Post
stukken". Moge de aanduiding „Poststukken" wellicht niet 
juist zijn, iedere rechtgeaarde filatelist weet wat er onder 
wordt verstaan en zal geen moeite hebben in dit opzicht 
zijn verzameling samen te stellen. En hoe aantrekkelijk 
kan zulk een verzameling zijn, want vaak hebben deze stuk
ken een bijzonder eigen karakter, hetzij door de opgedrukte 
zegel of door de afbeelding die er op voorkomt en meer 
vertelt van een land, dan menige postzegel doet. Bovendien 
zijn, doordat het aantal verzamelaars van poststukken nog 
niet zo groot is als dat van frankeerzegels, deze stukken veel
al nog tegen zeer redelijke prijs te verwerven, zelfs oudere 
stukken en wellicht nog zeldzamer dan de postzegel uit de
zelfde tijd. Ook hier bestaan zelfs stukken waarvan de prijs 
in cijfers loopt welke zelfs voor een goed gevulde beurs 
nog te machtig is. Maar evenals bij de frankeerzegels 
is dit geen belemmering om een interessante verzameling 
op te bouwen e n . . . . nu is de gelegenheid er nog toe. Allen^ 
beginnen de poststukken ook de belangstelling te verwer
ven van de postzegelverzamelaars en de tentoonstellingen 
getuigen, dat niet alleen de verzamelaars, maar ook de be
zoekers en de jury's meer en meer waardering voor deze 
tak der filatelie gaan tonen. Zo lazen wij in „Die Ganz
sache" dat op de Interposta te Hamburg 8 poststukkenver
zamelingen te zien waren, waarvan die van de heer Lange 
— poststukken van Hamburg — de hoogste prijs (vermeil) 
verwierf. 

Maar, zoals reeds gezegd, ook de postzegelverzamelaars 
gaan hoe langer hoe meer aan dit helaas te veel veronacht
zaamd gebied hun aandacht besteden en zo waren op ge
noemde tentoonstelling niet minder dan 22 verzamelingen te 
aanschouwen waar mèt de frankeerzegels ook de poststukken 
waren opgenomen. Deze inzenders waren o.i. terecht van 
mening, dat een filatelastisoh beeld van een land alleen vol
ledig kan zijn, wanneer naast de frankeerzegels ook de post
stukken een plaats krijgen. Vier van bedoelde Inzendingen 
verwierven goud, n.1. Bleoher met Pruisen (liefst 80 Okto
gonen!). Grobe met Hannover, Kahler met Lübeck en Lan
gemeyer met Helgoland. Bovendien hadden in nog 27 andere 
verzamelingen ook poststukken een plaats gekregen in het 
kader van het tentoongestelde object. Ruwweg gerekend 
betekent dit, dat ongeveer 10 pet. van de inzenders aandacht 
aan poststukken had besteed. 

Ook op de nationale postzegeltentoonstelling, welke van 
1619 mei j.1. te Amiens (Frankrijk) werd gehouden, was een 
grotere belangstelling voor de poststukken waar te nemen. 
Alle inzendingen — helaas op de ouderwetse manier stief
moederlijk behandeld — konden slechts een bronzen me
daille verwerven maar, ook hier zal de tijd het leren. 

J. H. Broekman. 

Dag van de Postzegel 1959 
Op 10 oktober a.s. wordt de Dag van de Postzegel 1959 ge

organiseerd door de Af d. Philatelie van de Vereniging van het 
Personeel der Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maat
schappij in de kantine van de N.D.S.M. op Werf „Oost". 

Het voorlopige programma luidt: 
14.30 uur: Opening 
14.45 uur: Quiz 
15.15 uur: ????? verrassing 
15.30 uur: Pauze en zegelruil 
17.15 uur: 2 sprekers 
17.45 uur: Sluiting en prijsuitreiking van de gratis verloting. 

Toegang gratis! 
ledere bezoeker wordt verzocht zijn vijf mooiste postze

gels mede te nemen. Deze zegels worden tentoongesteld en 
door alle aanwezigen beoordeeld. Hiervoor en tevens voor de 
quiz zijn fraaie prijzen beschikbaar. 

Iedereen, ook de nietverzamelaar, is welkom. 
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Verzamelt U 

oo k VUdedoMi tH 0.(f3 
EMISSIE 1876 
1876 — Boekdruk-gravure en boekdruk Joh. Enschedé & Zonen — Zonder watermerk — Verschillende tandingen. 

De emissie die we nu gaan behandelen, heeft een heel 
merkwaardige voorgeschiedenis, die aantoont, dat er aan 
de administratie van de posterijen in de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw nog wel iets ontbrak. Hoe zou het anders 
te verklaren zijn, dat in 1872, op het moment, dat men op 
het punt stond een nieuwe serie zgn. courantenzegels te 
doen verschijnen, plotseling nog een voorraad van de oude 
„ontdekt" werd, die nota bene voor nog vier jaar voldoende 
bleek te zijn ? 
Wat was toch het geval? 
In 1872 kwam men met de emissie van de in het vorig num
mer reeds besproken serie, die aanving bij de waarde vijf 
cent. Tegelijkertijd wilde men ook voor de koerserende ze
gels van lagere frankeringswaarden, de wapenserie van 
1869 (zgn. courantenzegels), een nieuwe serie invoeren en 
men kwam zelfs reeds tot een ontwerp: de ons allen wel
bekende cijferzegels van 1876. 

Toen werd plotseling die enorme voorraad wapenzegels zo 
maar „ergens" ontdekt en het in omloop komen van de 
nieuwe cijferzegels moest daardoor liefst vier jaar wor
den uitgesteld. Die oude voorraad moest natuurlijk eerst op
gebruikt worden! 

Door deze gang van zaken wordt het echter begrijpelijk, dat 
de tandingen van de cijferserie (1876) overeenkomen met 
die van de emissie 1872, want de aanmaak vond althans ge
deeltelijk ook gelijktijdig plaats. Niet de uitgifte, maar de 
aanmaak dus! 

Extra-tanding... .niet officieel. 
Hoewel het eigenlijk met een tanding niets te maken heeft, 

willen wij hier toch ook de zgn. „Bossche tanding" even noe
men. Wat wij, filatelisten, altijd met „tanding" aanduiden, 
slaat op de perforatie (aantal gaten per 2 cm), welke de 
Posterijen officieel hebben laten aanbrengen. De zgn. „Bos
sche tanding" is ook een perforatie, maar dan een, die werd 
aangebracht door een particuliere onderneming. De ze
gels, die dus reeds voorzien waren van een „officiële" tan
ding, werden op adresstrookjes, benodigd voor de ver
zending van nieuwsbladen, geplakt en ook vóór de ver
zending afgestempeld (dit ter bespoediging van de verzen
ding), terwijl de stroken eerst daarna geperforeerd werden 

(met de afgestempelde zegels dus) om de stroken van elkaar 
te kunnen scheiden. 

Soms liep de nieuw aangebrachte perforatie door het zegel 
en ontstonden aldus onder elkaar twee perforaties, officiële 
en niet-officiële. De laatste kon natuurlijk op verschillende 
plaatsen in het zegelbeeld voorkomen. 

Verder zijn hier de verschillende soorten afstempelin
gen: langstempels, rondstempels, puntstempels, enz. (afb. 
1). De zegels komen voor op complete stukken, zoals adres
strookjes, (afb. 2) drukwerk enz. maar óók op brieven, 
want hoewel als drukwerkzegel uitgegeven, werden (en 
mochten) deze cijfer-zegels ook voor brieven gebruikt wor
den, maar werden dan afgestempeld met de voor brieven 
vastgestelde afstempeling. Ook in gemengde frankering ko
men deze zegels voor (afb. 3). 

Tinten en kleuren. 
Het aantal tinten van deze cijfer-serie is zeer groot. De 
V» cent bruinrood komt vrijwel uitsluitend gebruikt voor 
in 1894. De oorzaak van deze kleurafwijkingen schijnt te 
liggen in het feit, dat de inktmenger nog niet bijzonder be
dreven moet zijn geweest in zijn vak. 

Ook in 1894 verscheen nog een oplage van deze zegels, 
die men gemeenlijk aanduidt met „nieuwe kleuren". Deze 
nieuwe kleuren ontstonden niet doordat de inktmenger zou 
hebben afgeweken van de voorgeschreven kleuren, maar 
doordat men in genoemd jaar inkt van een principieel andere 
samenstelling ging gebruiken. Voordien had men de 
zgn. natuur-kleurstoffen (ook wel als „aardverven" aange
duid) gebruikt, maar omstreeks 1894 ging men over op 
kunstmatig (synthetisch) verkregen kleurstoffen, de zgn. 
analine-inkt. Men verkreeg aldus een veel uitgebreider pa
let van kleuren van grotere helderheid en intensiteit, maar 
omdat men in het gebruik van deze analine-kleurstoffen nog 
geen enkele routine had, zijn ook bij de zgn. nieuwe kleuren 
de kleurverschillen nog bijzonder talrijk. 

Typen 1 en 2 bij de '/z cent. 
De Va centszegel komt in twee typen voor, aangeduid met 

1 en 2. Het verschil is in dit geval heel duidelijk zichtbaar. 
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TENTOONSTELLINGEN 

Afb. 2 

J! 
Afb. 3 

Type 2 
Breukstreep steeds dun, 
9 mm lang (afb. 5) 

TYPE 1 

Breukstreep van verschil
lende drkten, dik cot nog 
vri| dik, lengte pl.m. ö'/a 
mm (afb 4) 

Afb. 4 

Bij type 1 ligt de top van de breukstreep op precies dezelfde 
hoogte als de top van de slagschaduw van het cijfer 1. 

Bij type 2 ligt de top van de breukstreep duidelijk boven 
de slagschaduw van het cijfer 1 en dienovereenkomstig het 
ondereinde van de breukstreep ook onder het cijfer 2. 

Door de verschillende samenstelling van de platen be
staan er verticale paartjes typen 1 en 2, of omgekeerd. 

Plaatfouten. 
De meest kenmerkende plaatfout is bij de 1 cent de ge

broken krul in het ornament onder het cijfer in de rechter
bovenhoek (afb. 6), terwijl bij de V2 cent in de linker-onder-
hoek de krul kan ontbreken. 

Voor de vele andere plaatfouten en verdere studies over 
deze zegels verwijzen wij gaarne — en met heel veel klem! 
— naar artikelen waarin speciaal de V2 cent de aandacht 
had, geschreven door de heren Hille Ris Lambers, N. J. 
Verhoeven e.a., verschenen in vroegere jaargangen van ons 
Maandblad, alsmede artikelen van de heren v. Woerden en 
V. d. Wiel in „De Philatelist". * 

GRENZPOSTA-AACHEN 1960. 
In het kader van de Interphil zal van 4 tot 13 maart 1960 

te Aken een grote tentoonstelling worden georganiseerd. 
Zij zal worden gehouden in de grote aula van de Technische 
Hogeschool, hoek WüUnerstrasse-Turmstrasse. 

Er zullen twee bijzondere stempels (één aangevende het 
motief der Interphil, de andere het bekende standbeeld 
„De kippendief"), alsmede vignetten en enveloppen ver
krijgbaar zijn. 

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de se
cretaris van de Interphil afd. Zuid-Limburg, de Heer C. van 
Dishoeck, Lintjensstraat 21 te Heerlen. 

POLSKA 60. 3-11 september 1960. 
Uit een aantal landen o.a. Nederland, België, Engeland, 

Zwitserland, Italië, Duitsland, Rusland en Japan, zijn reeds 
toezeggingen ontvangen voor inzendingen op de internatio
nale tentoonstelling te Warschau in 1960. 

Zo zullen daar te zien zijn uit de collectie van Koningin 
Elisabeth II van Engeland, de zegels van het Britse Imperium, 
die in circulatie waren in 1860, het jaar van uitgifte van het 
eerste Poolse zegel. 

Voorts zullen worden tentoongesteld een gespecialiseerde 
verzameling van Wenden, de zegels uitgegeven door de Poolse 
strijdkrachten tijdens de tweede wereldoorlog, en een gespe
cialiseerde verzameling van de zegels met de beeltenis van 
koning George V van Engeland. 

In de thematische afdeling o.a. het Geofysisch jaar en de 
postale geschiedenis van de Falkland-eilanden. 

In de afdeling luchtpost: pionier-vluchten, luchtpost over 
de Zuidatlantische Oceaan. 

Voor de literatuur-afdeling zijn eveneens reeds aanmeldin
gen ontvangen, o.a. jeugd-literatuur en Japanse boekwerken. 

Deze summiere opsomming, reeds ontvangen 400 dagen vóór 
dat de tentoonstelling opent, belooft een succes te worden 
zowel ten aanzien van de omvang als van de verscheidenheid 
van hetgeen daar te zien zal zijn. Dit moge tevens een aan
sporing zijn voor de Nederlandse verzamelaars om hun krach
ten in te spannen er toe bij te dragen, dat Nederland te 
Warschau zo goed mogelijk vertegenwoordigd zal zijn. 

Voorlopige aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij 
ondergetekende. 

W. J. Bijleveld, 
Commissaris voor Nederland 

Polska 60 
Adriaan Pauwstraat 10 

s-Gravenhage 
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27 
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D e u r t e n i s s e n 
Veiling R. Postema te Amster
dam. 
Eerste dag Europa-zegels. 
Internationale ruildag te Maas
tricht. 
Eerste dag KIM jubileumzegels. 
Dag van de Postzegel te Am
sterdam, Kantine N.D.S.M. 
Werf-Oost. 
Internationale ruildag te Dort
mund (Did.). 
Internationale filat. tentoon
stelling te Warschau. 
Veiling J. L. v. Dieten te 
's-Gravenhage. 

Internationale Filat. tentoon
stelling te Palermo. 
Internationale filat. tentoon
stelling te Londen. 
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De eerste JERSTE-DAG-ENVELOPPE" 
1 JANUARI 1852 

Onze artikelenreeks „Verzamelt u ook Nederland en O.G.? 
begon in november 1958 met een inleiding, die wij hier nog 
wel eens even in de herinnering willen terugroepen: 

Ik wil met u praten over hetgeen u zonder twijfel reeds 
heeft en over hetgeen u kunt gaan bezitten! Niet door hier 
zwaarwichtige studies te doen afdrukken, want daarvoor 
heeft u hoogstwaarschijnlijk tijd nog lust. Neen, ik wil pro
beren u zo maar iets te vertellen over uw zegels, misschien 
ten dele op een manier, dat u het eigenlijk ook reeds m uw 
catalogus had kunnen vinden. . . . Misschien zelfs al voor 
een gedeelte u bekend. Maar alles heel eenvoudig en aan 
de oppervlakte en daardoor dus vol hiaten. Misschien zelfs 
wel met zóveel hiaten, dat u de lust zal bekruipen mij op be
paalde punten aan te vullen. 

Tien maanden zijn intussen verstreken en tienmaal is ook 
„Verzamelt u ook Nederland en O.G.?" sindsdien versche
nen. Indien het nu — september 1959 — mogelijk zou zijn de 
inleiding van november 1958 alsnog te corrigeren, dan zouden 
eigenlijk alleen de woordjes „Ik wil" maar vervangen be
hoeven te worden door „Wij willen". De medewerking aan 
deze rubriek heeft de verwachtingen immers ver overtroffen. 
Ook onze „grote" filatelisten geven telkens weer blijk van 
hun belangstelling en hun bereidheid om ook daadwerkelijk 
mede te werken aan het gestelde doel. 

En er zijn telkens ook weer bemoedigende reacties van 
onze lezers: 

had ik dit artikel maar 40 jaar geleden kunnen lezen, 
wat had mij dat veel geld en ergernis bespaard! 

. . . .s tempels waren vroeger voor mij een ontsiering der 
zegels — nu zijn ze voor mij het belangrijkst 
. . ik wil nu een stempel-verzamellng opzetten. . . . 

enz. enz. 
Al deze reacties duiden op een met aandacht lezen van 

hetgeen in deze rubriek werd geschreven. 
Het opsporen van de afstempeling 1 januari (1852) bracht 

de grote en kleine dagbladen in actie en de daarin versche
nen mededelingen trokken zoveel belangstelling, dat diver
se bladen daardoor zelf zijn begonnen regelmatig terugke
rende rubrieken over filatelie op te nemen. 

En zelfs heeft de artikelenreeks de aandacht getrokken 
in het buitenland. Een Amerikaans blad schreef: 

. . . .Wi j kennen de schrijver of schrijvers niet (wij weten 
het soms zelf óók niet! Red.), maar de titel is fascinerend 
en in de vorm van een vraag: „Verzamelt u ook Neder
land en O.G.?". De artikelen, die geschreven zijn op een 
onderhoudende en niet tè technische manier, noodzaken, op 
z'n zachtst gezegd, tot verder denken en onderzoek.. . . 
Alles is dus gegaan, zoals wij het ons voor ogen hadden 

gesteld en het verheugt ons bijzonder, dat bekende fila
telisten eveneens naar aanleiding van onze artikelen con
tact met elkaar hebben opgenomen en dieper op de materie 
zijn ingegaan. Een wij prijzen ons gelukkig, dat zij hun 
bevindingen ook in ons Maandblad openbaar willen maken. 
Daarom geven wij gaarne ditmaal weer het woord aan 
de heer Jan Poulie met: 

Eerste-dag- reisp. 
datumstenipels op de 
Eerste Emisisie IVederland (II) 

door JAN POULIE 

Mijn eerste artikel, opgenomen op blz. 104 en 105 van het 
aprilnummer heeft vele filatelisten aan het werk gezet. 

De heer Korteweg schreef mij over een exemplaar Ne
derland no. 1 PI. I met stempel Leiden 1-1-1852. Het bleek 
later een 1-1-1853 met kopstaande 3 te zijn. Afbeelding I ver
toont een 10 cent zegel met een rechtstaande 3 en ernaast 
het 5 cent zegel met de kopstaande 3. 

De foto, waar ik over schreef en welke ik zag in 1952 werd 
mij uit de U.S.A. toegezonden. Men is erin geslaagd het ze
gelbeeld te verzwakken en nu komt het stempel op de foto 
duidelijker uit (Afbeelding II). Een los zegel van 10 c. PI. I 
met Rotterdam 1-1-1852 zou dus kunnen bestaan. 

Vanzelfspreked is een foto van een zegel niet ideaal om, 
bijv. een eventuele retouche van het stempel te consta
teren. 

Indien wij de gebruikte stempels van Rotterdam gaan 
vergelijken dan blijken er bij de „Egyptische letters met 
jaartal" twee verschillende stempels te zijn gebruikt n.1. 
met „kleine" en met „grote" letters. Maar niet alleen verschil 
in grooitte van letters, bij de stempels meit de kleine letters 
zijn ook nog weer vier verschillende typen cijfers (2) ge
bruikt. 

De scheefstaande grote 2 (afb. III/l) 
De kleine 2 (afb. III/2) 
De normale 2 met krul (afb. III/3) 
De normale 2 zonder krul (afb. III/4) 
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Ill 

VI 

Het 10 c zegel met blauw stempel Loenen kwam tenslotte 
in mijn bezit, doch de datum is 7-1-1852 en niet 1-7-1852. Het 
blijkt dus thans, dat het een vroeg gebruikt exemplaar is 

Mr. H. J. Bernsen zond mij een brief met een 10 c. PI. IV., 
afgestempeld 31-1-1856. (zie afb. IV) waarbij dus de door mij 
als oudst bekende datum genoemde 1-2-1856 met één dag 
werd geslagen. De betreffende brief was gedateerd 30-1-1856, 
terwijl men van het stempel na posttijd kan afleiden, dat de 
brief inderdaad op die dag zal zijn ingeleverd. We kunnen 
dus als oudst bekende gebruiksdatum aanhouden 30-1-1856. 
Aan Mr. Bernsen heb ik intussen de uitgeloofde ƒ 100,— 
overgemaakt. Drs. van der Willigen hoopte deze datum met 
10 dagen te slaan. De mij toegezonden brief toonde echter 
een 10 e. zegel PI. III., dus was de datum niets bijzonders. 

Trouwens velen zonden mij materiaal ter nummering in 
de hoop oudere data te doen ontdekken, doch helaas tever
geefs. Bij een veiling in Londen was een ongebruikte 5 c. 
PI. II aangekondigd Toen ik dit zegel toegezonden kreeg, 
bleek het echter 5 c. PI III no. 5 te zijn. 

Het vaststellen der platen van eerste Nederlandse zegels 
is niet altijd gemakkelijk. 

Enkele verzamelaars schreven, dat ze dit zoeken naar de 
oudste stempels zeer interessant vonden en hiermede ook na 
juli 1959 zouden doorgaan. 

Een werkelijke eerste dag brief gestempeld 1-1-1852 op 
5, 10 of 15 cent, is echter niet te voorschijn gekomen. Ook 
werd van de 10 c. PI III geen oudere datum gemeld dan 14 
september 1854. 

Met belangstelling heb ik het artikel van Mr. Bernsen 
(aprilnummer) gelezen. Inderdaad heeft Mr. Bernsen gelijk, 
dat meerdere bewijzen nodig zijn. 

Als füatelist hecht ik echter grotere waarde aan füate-
listische dan aan andere bewijzen, hoefwel deze andere be
wijzen vanzelfsprekend ook afdoende kunnen zijn. 

Inzake het, mijns inziens, geringe aantal kantoren, dat 
op 1 januari 1852 het stempel „Egyptische Letters" met 
jaartal gebruikten, handhaaf ik mijn mening, dat minstens 
44 kantoren over een dergelijk stempel beschikten, hetgeen 
niet bewijst, dat de betreffende kantoren dit stempel op 1 
januari 1852 allemaal gebruikten. Het is b.v. later ook ge
bleken, dat kantoren de stempels: „Egyptische Letters" 
met jaartal en groteske letters door elkaar gebruikten. 

Afb. V toont een stempel „Groteske letters" in 1855 ge
bruikt in Maastricht, en afbeelding VI geeft een stempel 
„Egyptische Letters" met jaartal, gebruikt in Maastricht in 
1858, dus hoewel het stempel met groteske letters reeds in 
1854 werd ingevoerd, Meef het oude stempel eveneens in ge
bruik. 

Ook „Netherlands and Colonial Philately" wijdt in haar 
nummer van april j.1. 2 bladzijden aan de verschillende reac
ties in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie over de 
eerstedagstempels op Nederland eerste emissie. Tenge
volge hiervan kreeg ik de reeds hierboven genoemde foto 
van een zegel met stempel Rotterdam 1-1-1852 toegezonden. 

Het initiatief van de redactie van het Nederlandsch 
Maandblad heeft dus ook in het buitenland grote belang
stelling gewekt. 

Verzoek aan beeldfilatelisten 
Het is algemeen bekend, dat de beeldfilatelist niet tevre

den is met enkel het verzamelen van postzegels, maar ook 
prijs stelt op afstempelmgen, poststukken, zegels op brie
ven enz. enz. (art. 4 F.I.P. regl.). Hiernevens geven wij een 
afbeelding van een speciale enveloppe van de H. Rok te Trier 
met het bekende zegel, en tevens twee zegels Vaticaan. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen, indien beeldfilatelis
ten ons hun oordeel over deze enveloppe wilden geven, 
waarbij wij o.m. denken aan de volgende punten: 
a. Beschouwt u dit stuk als een „postalische verrijking" 

van een beeldverzameling? 
b. Hoe verklaart u de opzettelijke (!) bijvoeging van de 

twee Vaticaanzegels? 
c. Hecht u bijzondere waarde aan dit speciale stempel? 
d. Bevreemdt het u niet, dat te Trier ook de Vaticaanzegels 

in de afstempeling zijn opgenomen? 
e. Hebt u nog andere opmerkingen? 
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Rubriekredacteur: J. Eijgenraam 
Nieuwe Haven 123a, Schiedam 

Dienstorder H. 448 van 13 augustus 1959 van de PTT meldt: 
UITGIFTE VAN BIJZONDERE FRANKEERZEGELS 
ZONDER BIJSLAG (EUROPAPOSTZEGEL 1959 EN 
KLMPOSTZEGEL). 

1. Europapostzegel 1959. 
Zoals reeds in dienstorder 429 1959 werd bekend gemaakt 

zal de Europapostze.^el dit jaar op 19 september verschijnen. 
Deze zegel zal verkrijgbap worden gesteld als hierna in 
punt 3 is aangegeven. 

2. KLMpostzegel (algemeen, ontwerpen, afbeeldingen). 
Ter gelegenheid van het 40jarig bestaan van de KLM zal 

op 5 oktober 1959 een bijzondere postzegel (zonder bijslag) 
worden uitgegeven in twee frankeerwaarden: 12 en 30 et. 
De ontwerpen en de gravures voor deze zegels zijn gemaakt 
door de heer E. Thorn Leeson te Weesp. Zij vertonen voor de 
12 centzegel een vliegtuig op een fond, waarin in witte 
lijnen een gedeelte van de wereldkaart is afgebeeld, met 
daaronder de aanduiding „1919 KLM 1959"; voor de zegel 
van 30 cent een vliegtuig op een effen fond, waarin opge
nomen de jaartallen „19191959" en het embleem van de 
KLM. 

3. Verkrijgbaarstelling. 
Van 19 september t/m 3 oktober 1959 moeten aan het 

publiek bij aankoop van postzegels van 12 of 30 cent de 
vorenbedoelde Europapostzegels worden verkocht, tenzij be
paaldelijk om zegels van de gewone uitgifte wordt verzocht. 

Van 5 tim 31 oktober 1959 moeten op dezelfde voorwaarden 
als hierboven voor de Europapostzegels is vermeld, de KLM
zegels worden verkocht. Uitsluitend wanneer het publiek 
er om vraagt, mogen ook Europapostzegels worden verkocht. 

Van 2 t/m 14 november 1959 moeten weer Europapost
zegels worden verkocht zoals in het tijdvak van 19 september 
t/m 3 oktober en mogen slechts KLMzegels worden verkocht 
indien het publiek er om vraagt. 

iVo 14 november 1959 moeten zolang de voorraad strekt de 
Europa en de KLMzegels worden uitverkocht, tenzij 
zegels van de gewone uitgifte worden verlangd. Daarnaast 
geschiedt uiteraard de verkoop van de Kinderzegels op de 
gebruikelijke wijze. 

4. Verstrekking. 
Hoofd co»trole postzegels zal tijdig een eerste voorraad 

van de bijzondere zegels toezenden. Mocht de verstrekte 

voorraad niet voldoende zijn, dan behoort aanvulling te 
worden gevraagd. De directeuren gelieven zorg te dragen, 
dat de zegels mede voorhanden zijn op de tot hun ressort 
behorende bij en hulpkantoren, postagentschappen en post
stations, alsmede bij de bestellers belast met de bestelling in 
de buitenwijken. 

Met de verkoop mag niet worden begonnen vóór: 
a. de Europazegel: 19 september a.s.; 
b. de KLMzegel: 5 oktobeï a.s. 

5. Europazegels van andere landen. 
Voorzover nodig wordt opgemerkt, dat de in andere landen 

uitgegeven Europapostzegels hier te lande niet voor fran
kering geldig zijn. Stempeling van de hier bedoelde zegels, 
welke eventueel op hier te lande ter post bezorgde stukken 
zijn geplakt, mag dus niet plaats vinden. 

6. Overige bijzonderheden. 
KLMzegel 

kleur 12 ct.zegel: 
kleur 30 ct.zegel: 
geldigheidsduur: 
diuktechniek: 
beeldgrootte: 
zegelgrootte: 
kamtending: 
vellen van: 
papier: 
gomming: 

iood en Mauw 
groen en blauw 
tym 31 december 1960 
pJaatdruk 
22 X 33 mm 
25 X 36 mm 
14 :12% 
10 X 10 = 100 zegels 
zonder watermerk 
normaal. 

drukker: N.V. Joh. Enschedé & Zonen, Grafische Inrichting 
te Haarlem. 

In het betreffende Persbericht treffen we nog het volgende 
aan: 

Veertig jaar geleden op 7 oktober 1919, kreeg Nederland 
zijn KLM. Tenminste op papier. Er waren toen nog geen 
verkeersvliegtuigen en geen burgerpiloten. Toch vloog geen 
half jaar later de KLM tussen Amsterdam en Londen ■— met 
een gecharterd Engels legertoestel. Dit lijntje is de oudste 
luchtlijn ter wereld, die nog steeds door dezelfde maatschappij 
wordt bevlogen. In dat eerste jaar vervoerde de KLM ge
middeld per dag 1 passagier en 68 kg post en vracht. Thans 
vervoert de KLM gemiddeld per dag 2700 passagiers en 
82.000 kg post en vracht. Onder de 250 luchtvaartmaatschap
pijen van vandaag bezet de KLM met 266.100.000 betaalde 
ton/kilometer de derde plaats in het internationale lucht
verkeer. Haar luchtnet is op één na het langste van alle 
netten en verbindt 105 steden in 74 landen. 

DE OPDRUK 12 OP 10 CENT. (Uitg. 1958). 
In het juninummer gaven wij als onze mening te kennen: 

„indien slechts één drukvorm van 200 zegels in gebruik was, 
kan het niet anders of zowel bij de etsing L als bij de etsing 
Rvellen moeten dezelfde opdrukvariëteiten voorkomen". 

Tot op dat tijdstip waren ons echter nog geen complete 
vellen van 200 zegels met etsing R bekend. Begin augustus j.1. 
schreef ons de heer E. H. P. Swarte te Rotterdam, dat hij in 
het bezit was van niet minder dan 5 complete vellen a 200 
zegels van de opdruk 12 op 10 cent met etsing R 27. 

Wij zijn de heer Swarte bijzonder erkentelijk, dat hij ons 
in de gelegenheid heeft willen stellen deze vijf vellen te 
zijnen kantore te bezichtigen. Onze mening, dat zowel bij 
etsing L als R een zelfde drukvorm in gebruik moet zijn 
geweest, werd bij de aanschouwing der vellen met etsing R 27 
volkomen bevestigd. Op het bovenveldeel van 100 zegels in 
deze etsing komt de 2 met brede voet niet voor, iets derge
lijks zagen wij echter ook bij de vellen met etsing L. Op het 
benedenveldeel en op de bekende plaatsen (zie ons schema in 
het juninummer) 106107, 116117, 126127, 136137 en 146 
waren echter (in totaal 9 stuks) de 2tjes met brede voet 
aanwezig. Temidden van drukke kantoorbeslommeringen 
moest ons onderzoek uiteraard vluchtig zijn. Desalniette
min mochten wij vaststellen dat de verschillende variëteiten 
als aangegeven in ons schema in het juninummer j.1. even
eens op de bekende plaatsen te vinden waren. 

Zo is langzamerhand komen vast te staan, dat de opdruk
vorm verschillende stadia te zien geeft. 
Wij kennen nu: 
vorm 1: 1 zegel met brede voet op veld 1 en 9 stuks op veld 

106 enz. 
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vorm 2: geen zegel met brede voet op veld 1 maar 10 stuks 
op veld 106 enz. 

vorm 3: geen zegel met brede voet op veld 1 maar 9 stuks 
op veld 106 enz. 

De gegevens over deze interessante opdruk sijpelen drup
pelsgewijs door. Er blijven echter nog diverse vragen onop
gelost. Eén daarvan is de juiste volgorde van de diverse 
stadia der zetselinvoeging 2 met brede voet. Een andere 
vraag is of er een zetting bestaat in de oorspronkelijke op-
drukvorm n.1. alle 2-tjes met smalle voet. De 2-tjes met 
brede voet werden — zoals ons uit Haarlem werd mede
gedeeld — naderhand aangebracht, toen de opdrukvorm 
tekenen van slijtage ging vertonen. 

Een groot gemis bestaat hierin, dat wij in het onderhavige 
geval geen enkel houvast hebben aan de reeks opeenvolgende 
etsingnummers! De vellen werden n.1. gemengd overgedrukt, 
hetgeen valt op te maken uit het feit, dat van de post
kantoren retour ontvangen overtollige voorraden 10 cents
zegels (zonder opdruk) eveneens werden overdrukt. Uit de 
aard der zaak moeten die vellen uit gemengde etsingen heb
ben bestaan. 

Frankeerzegel van 3 cent. 
Dienstorder 469 van 20 augustus 1959 van de PTT meldt: 
1. Ten vervolge op dienstorder 218/1958 wordt medegedeeld, 

dat van de frankeerzegel van 3 cent bij het hoofd controle 
postwaarden nog slechts een beperkte voorraad aanwezig is. 

2. Daarom behoren aanvragen om deze frankeerzegel voor
taan achterwege te blijven, tenzij de zegels bestemd zijn voor 
verkoop aan het filatelistenloket. Aan laatstgenoemd loket 
behoort de onderwerpelijke frankeerzegel voorshands nog 
verkrijgbaar te blijven. 

Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten, Ned. Indië en 
Rep. Indonesia (tot 10.8.'54). 
Rubriekredacteur: 
A. J. Uylen, Herrn Heijermanslaan 6, Eindhoven. 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA. 
Op het 55 et. zegel van de Sterrengebergte-expeditie heeft 

de staart van de helikopter een witte vlek bij het 9e zegel 
van de eerste rij. 

SURINAME. 
In de Surinaamse pers en ook in Nederland verschenen 
berichten over een samenwerking tussen de administratie 
der Surinaamse posterijen en de fa. Lehman Trading Comp. 
Wij laten hieronder de belangrijkste gegevens volgen. 

.,Op 31 juli heeft de Surinaamse Minister van Financiën, 
dr. J. Sedney, een overeenkomst getekend met de Lehman 
Trading Comp., waarin aan deze maatschappij het recht 
wordt verleend zegels voor filatelistische doeleinden buiten 
Suriname te verkopen, d.w.z. de verkoop hiervan bijzonder 
te stimuleren, er propaganda voor te maken, enz. ^ 

De firma zal ook op grond van haar grote ervaring advise
ren t.a.v. ontwerpen, oplaag, het op de markt brengen van 
zegels enz. (vette letter van ons). 

Het contract heeft een duur van vier jaar (en kan na 
afloop verlengd worden???) . 

De Lehman Trading Comp., een van de grootste bedrijven 
ter wereld die zich bezig houden met dit soort werk, heeft een 
gelijksoortig contract afgesloten met Ghana, waarvan in 
de laatste twee jaar de omzet der postzegels verachtvou
digd is. Zij gelooft gelijksoortige resultaten ook voor Suri
name te kunnen behalen." 

En wat kunnen wij als verzamelaars nu zeggen, natuur
lijk officieel niets. Wat de gevolgen zullen zijn, zullen wij 
moeten afwachten. Indien de uitgiften blijven plaatsvin
den uit „postale noodzaak"' met niet meer speciale uitgif
ten dan tot op heden het geval is, is er natuurlijk niets aan 
de hand, dan kunnen wij zelfs wat meer belangstelling voor 
de uitgiften van Suriname verwachten. Het boven onder
streepte zinnetje wekt echter boze vermoedens, want als Su
riname de weg opgaat van Ghana, waar regelmatig nieuwe 
uitgiften verschijnen (ten „nutte" van de verzamelaars, en 
ten „bate" van de schatkist en van de firma Lehman) dan 
kan dit een aanslag op de beurs van de verzamelaars be
tekenen. Laten wij alleen maar hopen dat de Surinaamse 
autoriteiten het heft in handen houden, en de firma Lehman 
alleen maar als outlet voor de Surinaamse zegels gebruiken. 

NEDEPXANDSE ANTILLEN. 
De postadministratie van de Nederlandse Antillen zal op 

16 september 1959 een serie bijzondere frankeerzegels uit
geven met een bijslag ten behoeve van de stichting Mo
numentenzorg op Curagao. De serie bestaat uit 5 zegels; 
elke waarde draagt de afbeelding van een oud huis op 
Curagao. De ontwerpen zijn van de hand van de heer Andre 
van der Vossen te Overveen, die ook de tekst en de waarde
cijfers heeft verzorgd. De frankeêrwaarden in Antilliaanse 
munt zijn: 6, 7%, 15, 22% en 25 cent, de bijslagen in Antil
liaanse munt zijn respectievelijk: V-k, 2V2, 5, 7V2 en 7V2 cent. 
De verkoopprijzen in Nederlandse munt zijn respectievelijk: 
15, 20, 40, 60 en 65 cent. De prijs van een serie in Neder
landse munt is derhalve ƒ 2,—. De zegels zijn vervaardigd 
in vier kleuren offset, n.1.: geel, blauw, rood en zwart. Ze 
zijn gedrukt door de N.V. Joh. Enschedé en Zn., Grafische 
Inrichting te Haarlem. Zegelformaat 37, 125 x 30 mm. 

De zegels zijn van 16 september 1959 af ook aan de filate
listenloketten in Nederland verkrijgbaar. 

Parachute-post. 
Op 2 mei j.1. werd tijdens een vlucht ter gelegenheid van 

de „Stockton and District Philatelie Exhibition" te Stockton 
(privé)-post per parachute uitgeworpen. De stukken dragen 
een speciale afstempeling in groene kleur (driehoek): „Pa-
rachute/Mail/2-5-59/afbeelding van een parachute". 

FRANKRIJK. 
Straalvliegtuig-post. 

Op 6 mei j.1. had de Ie vlucht plaats met 'n „Caravelle" van 
de Air France op de route Parijs-Rome-Athene-Istanbul. 
Spec, afstempeling in violette kleur (Kaststempel): „Pre
mière Liaison .Aérienne/Paris-Rome-Athènes-Istanbul'par Ca
ravelle Air France/6 mal 1959". Op de enveloppe komt nog 
de aanduiding voor (in wijnrode kleur): „Par Avion è Ré-
action/Air France „La Caravelle". VS Paris Aviation 
6.5.59-5H en AS Istanbul 6.5.59-13. 

De terugvlucht had dezelfde dag plaats; spec, enveloppe 
en spec, afstempeling. AS Paris Aviation 7.5.59-lH. Wij ge
ven hierbij een verkleinde afbeelding van deze enveloppe. 

Vervolg Luchtpost pag. 276 
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100 
petroleum-exploitatie 

^^p 2y augustus jl. gaf de postadministratie van de Verenigde Staten van Amerika een post
zegel uit ter herdenking van het feit, dat een eeuw geleden de meer commerciële exploitatie van 
de petroleum een aanvang nam. Wel was reeds eerder petroleum gewonnen, maar dit bleef meestal 
bij gebruik daarvan in de naaste omgeving. Toen een eeuw geleden de eerste oliebron door kolonel 
Edward L. Drake bij Titusville {U.S.A.) werd geslagen, was dit niet ver van de putten, die 
reeds vroeger door inlanders waren gemaakt om zich van de olie te voorzien. Later wonnen ook 
blanken dit produkt door lakens in de vloeistof te drenken en deze daarna uit te wringen, maar 
van een goede exploitatie was hierbij nog geen sprake. 

Het vraagstuk om olie uit de gronden van Watson Flats {bij Titusvulle) te winnen werd 
reeds m 1854 bekeken door Bissel en Eveleth, die deze terreinen daartoe kocht van Brewer, 
Watson en Co in voornoemd jaar. Later stichtten zij de Pensylvania Rock Oil Co, maar deze 
verkocht op haar beurt deze gronden aan de Seneca Oil Co. Deze zond kolonel Drake uit New 
Haven {Conn.) daarheen en deze ving een poosje daarna zijn boringen aan. Inderdaad werd 
op 6g voet diepte olie aangeboord en ving een exploitatie aan. Een grote vondst bleek het evenwel 
niet te zijn want enige jaren later werd de winning daar gestaakt. Maar sedertdien zijn de 
pogingen elders voortgezet en met succes bekroond, zo zelfs, dat de olie een onmisbaar artikel is 
geworden in de samenleving, met een exploitatie, welke zeker de stoutste verwachtingen heeft 
overtroffen. 

In Nederland, dat bij de petroleumwinning en -exploitatie zeker een niet onbelangrijke rol 
speelt, zou dit „jubileum" voor zeer velen ongemerkt voorbij zijn gegaan, ware het niet, dat de 
Koninklijke! Shell Groep aan dit eeuwfeest in het bijzonder aandacht had geschonken in het 
orgaan „OLIE", het Maandblad voor het personeel der tot de Koninklijke/Shell Groep behorende 
Maatschappijen. Dit voortreffelijke orgaan, onder hoofdredactie van de heer H. Gabriels, brengt 
naast vele prachtige artikelen, hoofdzakelijk op het gebied der „olie" gelegen, iedere maand ook 
een hoofdstukje „Filatelie", waarin op zeer onderhoudende wijze een filatelistisch onderwerp 
wordt besproken. In verband met het eeuwfeest der olie, werd echter ditmaal wel bijzondere 
aandacht aan de filatelie besteed met een zeer geslaagd artikel van de hand van de heer 
C. Wesseling, een artikel waarmede wij de schrijver gaarne gelukwensen. 

Wij stellen het bijzonder op prijs, dat de „Shell" dit artikel ook aan ons Maandblad beschik
baar heeft willen stellen, zodat een groot aantal filatelisten in Nederland van dit fraai-verluchte 
artikel „Aardolie en de postzegel" kennis kan nemen. 

De lezers van ons Maandblad treffen dan ook hierbij een door de „Shell" aangeboden afdruk 
van bedoeld artikel in zijn volle glorie aan. Voor deze prachtige bijdrage spreken wij gaarne 
onze bijzondere en heel hartelijke dank uit, mede namens de lezers van ons Maandblad. 

De hoofdredacteur. 
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Overdruk uit "O l i e " , maandblad voor het 
personeel der t o t de Koninkl i jke/Shell Groep 
behorende maatschappijen. 

Aardolie en de postzegel 

■Men jaar of twintig geleden verscheen een fraai uit

gevoerde brochure van A. M. W. J. Hammacher, getiteld 
„Stijlverandering in de Europeesche postzegels met beel

tenis van 1840  1938". Deze uitgave van het Hoofdbe

stuur der P.T.T. te 'sGravenhage kiest nu eens niet zeld

zame kostbaarheden, tandingen, papiersoorten of water

merken tot onderwerp, maar vestigt de aandacht op de 
voorstellingen die de zegelbeelden te zien geven. Was dat 
in 1938 al de moeite waard, thans, na de twee bewogen 
decennia die sinds de brochure verscheen verliepen, 
spreekt de voorstelling op de postzegel ons nog meer aan; 
de tweede wereldoorlog kan filatelistisch vrijwel geheel 
worden „gereconstrueerd", zoals voortreffelijk is gedaan 
in het bekende boek van G. J. Peelen, „Postzegels schrij

ven geschiedenis". 
In beginsel is de functie van de frankeerzegel zeer 

eenvoudig: hij dient als betalingsbewijs voor een dienst 
die de posterijen ons gaan bewijzen door een brief, druk

werkje of pakje te bezorgen waar we dat wensen. Men 
kan dus volstaan met de vermelding van het te betalen 
bedrag, het land van uitgifte — hoewel Engeland dat tot 
heden toe niet eens doet — en daarbij, omdat het een of

ficieel en geldswaardig document is, de beeltenis van het 
staatshoofd. Zo was het in de aanvang dan ook. Veel 

variatie zat er niet in en de afmetingen, reeds bij de eerste 
Engelse zegel goed getroffen, werden ook voor de zegels 
van andere landen als maatgevend aangenomen. 

Behoudens enige uitzonderingen overheerst de symbo

liek van het koningschap, behalve bij de toen nog schaar

se republieken, maar ook daar is het de beeldenaar van een 
president, staatsman ofwel een wapenschild dat de staats

idee vertegenwoordigt. Koningin Victoria, voor het zegel

beeld getekend met de Citymedaille als voorbeeld, prijkt 
in jeugdige lieftalligheid op Engelands eerste zegels. Zij 
was er zelf zo verrukt van, dat zij later, bij het klimmen 
der jaren, nimmer toestemming gaf haar beeltenis te wij

zigen. Zelfs toen zij op hoge leeftijd was gekomen, toon

den de zegels van haar dominions en koloniën, op enkele 
uitzonderingen na, nog altijd haar jeugdig profiel uit 
1848! 

De ongelukkige Isabella van Spanje, omgeven door een 
rechthoekig kadertje, verschijnt op een in 1850 uitgege

ven zegel; Keizer Napoleon III en de insgelijks gebaarde 
monarchen van Nederland, Roemenië, Noorwegen en 
België, sieren de frankeerzegels van hun landen. 

Dat de ontwerpers wel eens leentjebuur speelden, 
blijkt duidelijk. Zij hebben in vele gevallen een neo

klassieke muntconceptie tot richtsnoer genomen, wat 



wellicht voortkomt uit het feit dat de muntbedrijven 
vaak de aangewezen inrichtingen waren om postzegels te 
ontwerpen en te drukken. 

Maar daar is verandering in gekomen, want van een
voudig frankeermiddel is de postzegel daarnaast een pu-
bliciteitsinstrument van de eerste orde geworden, waar 
de landsoverheden maar al te graag gebruik van maken. 
Een Frans minister heeft, jaren geleden, het kleine ge
gomde papiertje dat wij postzegel noemen, tot „een klei
ne ambassadeur in den vreemde" verheven, en wij weten 
allen dat deze uitspraak, zeker voor Frankrijk, geen dode 
letter is gebleven. 

De door de Verenigde Staten in 1893 ter gelegenheid 
van het vierde eeuwfeest van de ontdekking van Amerika 
uitgegeven serie, had bewezen dat de frankeerzegel — in 
iets grotere uitvoering dan gewoonlijk — een uitstekend 
medium is om nationale gebeurtenissen te memoreren. 
Dit voorbeeld werd dan ook elders nagevolgd. Later 
bleek het uitermate praktisch te zijn om de zegelverkoop 
door middel van een toeslag te koppelen aan de inzame
ling van gelden ter versterking van de immer in geldnood 
verkerende fondsen van weldadige instellingen. De post
zegel is verder een waardevol en welkom medium om 
naast historische gebeurtenissen ook toeristische en folk
loristische aantrekkelijkheden, nationale welvaartsbron
nen en Produkten, de vorderingen van vijf-, tien- en nog-
meer-jarenplannen, de afbeeldingen van belangrijke man
nen en vrouwen, en wat al niet meer onder de ogen van 
miljoenen mensen te brengen. Dit begon zich in 1938, 
toen het werkje van Hammacher werd uitgegeven, al 
scherp af te tekenen en heeft zich sindsdien meer ont
wikkeld dan ooit. 

Beeldfilatelie 
Uit deze ontwikkeling is de beeldfilatelie ontstaan, die 
aanvankelijk door de tandjes- en watermerkenjagers niet 
geheel voor vol werd aangezien. Toch opent de beeld
filatelie wijde perspectieven voor hen die ervan moeten 
afzien, vooral vanwege de hoge kosten, een complete 
landenverzameling op te zetten, om van een wereldver
zameling maar niet te spreken. Men kan de motieven 
kiezen die men wil en alle merkwaardigheden en bijzon
derheden die bij het zegelbeeld horen, erbij aantekenen. 

Voor onze lezers en lezeressen hebben wij nu eens 
„aardolie" gekozen, omdat de op deze delfstof gebaseer
de industrie in deze maand precies een eeuw geleden 
een aanvang nam. De hierbij afgebeelde collectie zegels, 
die zeker niet compleet is, geeft een algemeen beeld van 
het aardoliebedrijf, te beginnen met enige facetten uit de 
historie vóór 1859. Want vroeger kende men aardolie 
eveneens en werd ook het boorbedrijf al uitgeoefend, zij 
het dan met de bedoeling zout water te winnen. Het zegel 
van China op 1 oktober — de nationale feestdag van de 
volksrepubliek — van het jaar 1956 uitgegeven, laat een 
stenen bas-reliëf zien uit de oostelijke Han-Dynastie, tus
sen A.D. 25 en 220. Het werd in de provincie Szetsjwan 
bij de aanleg van een spoorlijn gevonden. Links op de 
afbeelding zien we een boortoren; een pijpleiding van 
bamboe voert het zoute water naar de raffinaderij rechts 
onder, waar het in pannen op door aardgas gestookte 
fornuizen wordt ingedampt. De zoutindustrie in zuid-
west-China was zeer belangrijk en een keizerlijk mono
polie. 

Van China naar Azerbeidsjan, de staat die na de eer
ste wereldoorlog korte tijd onafhankelijk was en in die 

tijd een paar zegels, gewone steendrukjes, met de tempel 
Surakhani bij Bakoe erop uitgaf. Nog een kleine honderd 
jaar geleden offerden de vuuraanbidders bij deze door 
aardgas gevoede vlammen. Op de achtergrond zien we 
een aantal primitieve boortorens, maar dat is een ana
chronisme; die waren er destijds nog niet. 

Mochten de eeuwige aardgasvuren religieuze verering 
genieten, van het in Mesopotamië gevonden asfalt werd 
een wat meer praktisch gebruik gemaakt. De bewoners 
van de Tigrisoevers maken hun koefa's, uit palmtakken 
gevlochten ronde boten, met dit materiaal waterdicht; zij 
deden dat trouwens al eeuwenlang. 

Merkwaardig is het asfaltmeer van Trinidad, in 1595 
bezocht door de Engelse wereldreiziger Sir Walter 
Raleigh, die dit asfalt met goed resultaat gebruikte om 
zijn schepen te breeuwen. Een tweetal zegels laat hem 
zien, terwijl hij peinzend een stukje asfalt tussen de vin
gers houdt. Origineel was de ontwerper van deze zegels 
niet, want de voorstelling is ontleend aan een door de 
New Trinidad Asphalt Company uitgegeven reclame
plaat. 

Koning Salomo rustte te Ezeon-Geber, aan de golf 
van Akaba, een vloot uit om de schatten van Öfir te 
halen, zo lezen wij in 1 Koningen 9 : 26. Een schip uit 
die tijd met gehesen zeil, zien we op een Israëlisch zegel. 
Het is van Fenicisch model en niet zo erg solide; de sa
menstellende houten delen hadden de neiging te gaan 
werken, waardoor lekken konden ontstaan. Een remedie 
was in zo'n geval het schip met asfalt te bepleisteren en 
dit tijdens de reis zo nu en dan te herhalen. 

Israël is tegenwoordig een olie-producerend land, van
daar de boortoren op de eerstedagsenveloppe behorende 
bij het zegel ter herdenking van de achtjarige onafhan
kelijkheid. Het onderschrift is ontleend aan Deuterono-
mium 32 : 13, waar staat: „Hij deed hem honing zuigen 
uit de rots en olie uit het keihard gesteente"; wel heel 
toepasselijk dus. 

De beginjaren 
Toen de aardoliewinning nog in de kinderschoenen stond, 
of althans nog niet de mate van perfectie had bereikt die 
ze nu heeft, was de spuiter een van de spectaculairste 
verschijnselen die ermee gepaard ging. Daarmee bedoelen 
we dan de dikwijls tientallen meters hoge oliefontein, die 
op overtuigende wijze bewees dat een olievoerende laag 
was aangeboord. Zo'n wilde uitbarsting komt heden ten 
dage niet meer voor; moderne apparatuur zorgt ervoor 
dat een geslaagde boring van meet af aan onder controle 
blijft. Op een zegel van Azerbeidsjan zien we zo'n wilde 
spuiter, en een ander exemplaar van datzelfde land toont 
de houten boortorens van het olieveld Bibi Eibat. 

Een „boortorenwoud" zoals op een Braziliaanse zegel 
staat, is ook al niet meer modern. Een economisch ver
antwoorde produktie laat niet toe dat de boringen te 
dicht op elkaar staan. Overigens, toen deze zegel werd 
uitgegeven, stonden er geen boortorenwouden in Brazi
lië, hoewel men dat daar wel graag zou willen. 

Spuiters zijn ook op een tweetal Peruaanse zegels af
gebeeld. Op de grote zegel staat vermeld dat deze te vin
den is bij Talara, in het noordwesten van het land. Er is 
een tijd geweest dat Peru een van de voornaamste Zuid-
amerikaanse olieproducenten was, doch het werd sinds 
1924 vele malen overvleugeld door Venezuela, dat thans 
aan de top staat. 

De tegenstelling tussen oud en nieuw wordt wel duide-
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lijk geïllustreerd door de voorstelling op een Roemeens 
exemplaar ter gelegenheid van het zestiende Ingenieurs
congres uitgegeven. De moderne, stalen, slanke boorto-
ren steekt wel sterk af tegen de houten torens op de ach
tergrond, waarbij we ook nog een spuiter ontwaren. De 
republiek Transkaukazië gaf in 1923 een serie postzegels 
uit waarop behalve het staatswapen en de berg Ararat 
primitieve boortorens voorkomen. 

Een zeer antiek boorgereedschap meende de Volksrepu
bliek Roemenië ons te moeten laten zien, maar daar 
steekt wat achter. Weliswaar rekenen wij vrijwel alge
meen de moderne aardolie-industrie te beginnen met 
Drakes boring in 1859, maar daar is niet iedereen het 
mee eens. Roemenië maakte daarom wereldkundig dat 
reeds eerder, namelijk in 1857, in dit land olie door boren 
werd gevonden en Canada beweert dat dit daar reeds 
in 1858 geschiedde. Hoe ver de techniek wel is voortge
schreden, toont een andere Roemeense zegel, die tot de
zelfde serie behoort als de reeds genoemde, in vergelij
king hiermede wel op overtuigende wijze. 

De moderne tijd 
De laatste jaren komt men van tijd tot tijd zegeluitgiften 
tegen waarbij de aardolie-industrie de ontwerper inspi
reerde. Het zijn meestal boortorens die we zien, want de

ze installaties schijnen wel bij uitstek geschikt te zijn om 
het aardoliebedrijf te symboliseren. Maar ook andere fa
cetten van dit bedrijf trekken soms de aandacht, zoals 
pijpleidingen, tankschepen, tankwagons, raffinaderijen en 
in een paar gevallen zelfs een gebouw en een geofysisch 
instrument. Het is niet altijd duidelijk waarom men het 
nu nodig vond een dergelijk attribuut af te beelden. 
Soms heeft zo'n zegel geen grotere waarde dan een uit
hangbord: ,,Hier wint men olie", zoals ook het geval is 
met de Argentijnse zegel met een boring in zee erop. 

Maar in vele gevallen is er wel degelijk een reden 
voor de uitgifte, wat wij zien op een andere zegel van 
Argentinië. De ontwikkeling van de aardolie-industrie be
gint daar officieel op 13 december van het jaar 1907. 
Ieder jaar wordt deze datum, „El dia del Petróleo", her
dacht en in 1957 verscheen derhalve een herdenkings
zegel. 

In Bolivia is de aardolie-industrie sinds 1937 staats
zaak, zij het dan dat de laatste tijd de deur op een kier 
geopend is. De produktie is niet groot, maar door mid
del van een paar zegels laat de ,,Yacimientos Petroliferos 
Fiscales Bolivianos" iets van haar activiteiten zien: een 
gasverwerkingsinstallatie en een paar boortorens. Brazi
lië wenst geen buitenlands kapitaal aan te trekken ten be
hoeve van de ontwikkeling op het gebied van exploratie 
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en winning. De grote hand van president Kubitschek — 
of is het zijn voorganger — spreekt wel duidelijke taal: 
„Petrobras" zal het zelf wel doen. 
Zeer gunstig verliep de ontwikkeling van Canada's aard

olieindustrie in de jaren na de oorlog. De ontdekking 
van belangrijke olievelden was aanleiding tot de uitgifte 
van een zegel waarop boortorens, opslagtanks en een om 
bepaalde redenen brandende olieput. 

Dat in het noordv^esten van China aardolie wordt ge

vonden en ook verwerkt, is nu wereldkundig gemaakt 
door een fraaie, langwerpige zegel. Een ander veelkleurig 
exemplaar laat een olietrein zien met op de achtergrond 
boortorens; het bijschrift luidt: „Streef naar de voltooiing 
van het eerste vijfjarenplan". Beide zegels werden op 1 
oktober van verschillende jaren uitgegeven, ter meerdere 
luister van de nationale feestdag van de volksrepubliek. 

De olieproduktie van Columbië kwam in 1926 goed 
op dreef en dat vinden wij in het zegelbeeld van enige 
uitgiften terug. De eerste twee hierbij afgebeelde zegels 
zijn nogal neutraal van uitvoering. Het conventionele ka

der, dat net zo goed het portret van een president of een 
glorierijk generaal had kunnen omvatten, omlijst nu eni

ge boortorens. Maar de zware overdruk op het derde 
exemplaar is van grote betekenis. Het betreft hier het 
feit dat de belangrijke De Maresconcessie, na aflopen 

van het contract, door de particuliere concessionaris werd 
overgedragen aan het staatsbedrijf, de „Empresa". 

De Verenigde Arabische Republiek is zich welbewust 
van de propagandistische waarde die kan uitgaan van de 
voor het frankeren van postzendingen in vele gevallen 
nog onmisbare gegomde etiketjes. Op de verjaardag van 
de uitroeping van de republiek, in 1952, gaf de postad

ministratie een vijftal zegels van gelijke waarde uit, waar

van er een gewijd is aan de aardolieindustrie. Deze toont 
een boortoren met een raffinaderij erachter. Ter gelegen

heid van het eerste Arabische PetroleumCongres zag 
later een speciale zegel het licht. Waar het om gaat, blijkt 
uit de voorstelling: de produktie van aardolie en het 
transport hiervan door middel van pijpleidingen. 

Hoewel de hoeveelheid aardolie die Frankrijk zelf 
voortbrengt, veel minder is dan het verbruik, mag een 
zeer fraai uitgevoerde zegel temidden van het grote aan

tal uitgiften niet ontbreken. Maar in het middelpunt van 
de belangstelling staat de laatste tijd de oliewinning in de 
Algerijnse Sahara. De boring Hassi Messaout, in januari 
1956 begonnen, is een succes gebleken en de aanleg van 
de pijpleiding van hier naar Bougie aan de kust vordert 
sneller dan verwacht werd. Reden te over om dit met 
trots op een frankeerzegel te laten zien. 

Griekenland mag dan zelf de zo zeer begeerde vloei



bare delfstof niet voortbrengen, deze zee
varende natie is met het transport hier
van door middel van tankschepen nauw 
verbonden. In de schepenserie, kort 
geleden verschenen, ontbreekt een zegel 
met een moderne supertanker dan ook 
niet. 

In april van dit jaar werd begonnen 
met een exploratieboring in het noorden 
van Guatemala, de grootste van de kleine 
Middenamerikaanse republieken. De lo
catie werd gekozen na een uitgebreid geo
fysisch onderzoek. Juridisch is alles voor 
elkaar en de verwachtingen zijn hoog ge
spannen: ,,De petroleumwetgeving is een 
bron van vooruitgang" luidt de vertaling 
van de hierbij afgedrukte zegel. De pijp
leiding lijkt meer op een zandtransport-
buis van de Zuiderzeewerken, maar wie 
zo precies kijkt, is een kniesoor. 

De uitvinder van de torsiebalans is de 
Hongaar Eötvös. Het apparaat staat op 
een zegel van zijn vaderland nog in een 
ouderwetse uitvoering. De gravimetric is 
een belangrijk hulpmiddel bij het opspo
ren van mogelijk olievoerende aardlagen. 

Boortorens en een pijpleiding zien we 
ook op enige Iraakse zegels; een ervan 
draagt nog de beeltenis van de vermoorde 
koning Feisal II. 

Iran gaf tijdens de crisis van een paar 
jaren geleden een serie zegels uit met ge
zichten op de raffinaderij te Abadan, 
pijpleidingen en het interieur van een 
verwerkingsinstallatie benevens boorto
rens, zoals zij verrijzen op de zo rijke 
Iraanse olievelden. 

Dat het vierde Wereldpetroleumcon-
gres in 1955 te Rome werd gehouden, 
herdacht Italië door een tweetal zegels 
met moderne boorapparatuur tegen een 
achtergrond van oude cultuurmonumen
ten. Erg groot is de olieproduktie van het 
buurland Joegoslavië wel niet, maar toch 
wel de moeite waard en daarom prijken 
boortorens op een kort geleden versche
nen, zeer fraai uitgevoerd zegeltje. 

Aan de andere kant van de oceaan 
vierde Mexico het feit dat twintig jaren 
geleden de aardolie-industrie in dit land 
tegen schadeloosstelling werd genationa
liseerd. Dat was voor de betrokkenen niet 
zo prettig, maar stemde Mexico tot grote 
vreugde, zoals een in 1958 uitgekomen 
serie ons duidelijk maakt. 

Dat Jules Verne zijn tijd ver vooruit 
was, weten wij allen; zijn boeken worden 
nog steeds met graagte gelezen. Voor de 
waarde van aardolie als bron van energie 
had hij echter nog geen oog, wat aan zijn 
geniale visie op de toekomst niet veel af
doet. De ontwerper van een Monegas-
kisch zegel weet wel beter. Een in zee ge
bouwd vliegveld, te vergelijken met Jules 
Vernes drijvende stad, kan het zonder 

aardolieprodukten niet stellen, vandaar 
het tankschip rechts op de voorgrond. 

Met een zekere mate van trots kunnen 
wij constateren dat het kantoorgebouw 
van Shell Nederland N.V. aan de Wasse-
naarseweg in 's-Gravenhage tot de ge-
slaagdste architectonische creaties van de 
laatste tijd wordt gerekend. We zien het 
op een mooi Nederlands exemplaar. 

Vóór de oorlog verscheen reeds een 
zegel met een gezicht op de haven van 
Willemstad, met opslagtanks aan de wal 
en de boeg van een tankschip. De Neder
landse Antillen tonen ons de raffinaderij 
op Aruba en bij zeemanswelvaren denkt 
men daar ook aan de bemanningen van 
onze tankschepen. Dat doet Noorwegen 
eveneens, maar weer op een andere ma
nier. Dat de moedige bemanningen van 
de tijdens de oorlog in convooi varende 
tankers ondanks de dreigende gevaren, 
voor de aanvoer van aardolieprodukten 
bleven zorgen, zonder welke de overwin
ning nooit behaald had kunnen worden, 
brengt ons een stille en rustige zegel weer 
eens onder de aandacht. 

Oostenrijk is een van de landen die de 
filatelie verrijkt heeft met talrijke mooie 
en interessante zegels. Het olieveld te 
Zistersdorf en de raffinaderij bij Florids-
dorf ontbreken niet onder de vele voor
stellingen die op de zegels voorkomen. 

De natuur was de jonge staat Pakistan 
gunstig gezind toen bleek dat het Sui-
gasveld zulke grote hoeveelheden kan le
veren, dat het de moeite waard is een 
pijpleiding aan te leggen naar het noor
den van het land, 384 mijl ver. Daar zal 
het aardgas meehelpen de industriële ont
wikkeling te bespoedigen en de economie 
van Pakistan te versterken. 

Roemenië was reeds lang een olie-
producerend land. In de laatste serie 
waarop nog de beeltenis van Koning 
Michael voorkomt, ontbreekt een zegel 
met een blik op een boorterrein dan ook 
niet. Als volksrepubliek verkondigt het 
ons, dat een in 1951 opgezet vijfjaren
plan verwacht dat de produktie tot tien 
miljoen ton per jaar zal stijgen. Hoe be
langrijk de aardoliewinning voor dit land 
is, bewijst het feit dat, toen na de uit
roeping van de republiek een volgens de 
sovjet-heraldiek ontworpen staatswapen 
werd vastgesteld, hierin een boortoren 
werd opgenomen. De Sovjet Unie, Roe-
meniës grote broer, wint, verwerkt en 
transporteert aardolie in grote hoeveel
heden. ,,Geef de natie", zo luidt ongeveer 
het opschrift van een der hierbij gere
produceerde zegels, „een jaarproduktie 
van 60 miljoen ton!" 

Onder het toeziend oog van Enge-
lands lieftallige vorstin vaart een tank
schip naar Singapore, een der vele. 
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want het Verre Oosten kan evenmin zonder olie als welk 
ander deel der aarde ook. Ver vandaar, in Tsjechoslowa-
kije, draait de beitel 's nachts bij het licht van schijnwer
pers, om de grondstof te winnen die van steeds groter 
belang wordt voor de chemische industrie. 

Maar ook Somaliland bergt aardolie in de bodem en 
wij vinden daar eveneens boortorens onder de blakeren
de zon. Maar de produktie is niet zo groot als in Vene
zuela. Reeds op het einde van de vorige eeuw werd daar 
op bescheiden schaal olie gewonnen, doch het jaar 1914, 
waarin het belangrijke Mene Grande-veld werd ontdekt, 
luidde de grote opbloei van de oliewinning aldaar in. Het 
land is thans een van de voornaamste producenten ter 
wereld. Niet alleen op het land, maar ook in het Meer 
van Maracaibo verrijzen op regelmatige afstanden boor
torens, die als symbolen van 's lands welvaart op enige 
zegels voorkomen. 

Ten besluite nog enige zegels uit de serie die het vor
stendom Koeweit zeer kort geleden het licht deed zien. 
Dit aan olie zo rijke staatje, van veel belang voor de 
ruwe-olievoorziening van West-Europa, heeft de postad-
ministratie, die tevoren onder Engelse leiding stond, in 
eigen hand genomen. De eerste serie is al direct een 
succes geworden en een drietal exemplaren hieruit laten 
boortorens aan de zeekant zien, verder pijpleidingen, een 
tankschip en de raffinaderij van Ahmadi op de achter
grond. 

Verreweg de meeste postzegels waarop afbeeldingen 
voorkomen die met de aardolie-industrie verband hou
den, dateren van na de oorlog. Hierin weerspiegelt zich 
de steeds groter wordende rol die aardolie als energie
bron, maar ook als grondstof voor de vervaardiging van 
talloze chemicaliën, is gaan innemen. 

Wij kunnen verwachten dat de filatelie in de naaste 
toekomst in steeds grotere mate de gevolgen hiervan zal 
gaan ondervinden; de collectie die wij reproduceren staat 
nog maar aan het begin. 

C. WESSELING 
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NEDERLAND. 
Bootstempels. 

In aansluiting op het desbetreffende bericht in ons juli-
nummer kunnen wij hierbij reeds een afbeelding geven 
van de poststempels, die aan boord van het nieuwe 
s.S. „Rotterdam" der Holland-Amerika-Lljn worden ge
bruikt. Het bijzondere stempel met afbeelding van het schip 
wordt uiteraard slechts afgedrukt op de stukken, die 
tijdens de eerste reis worden vervoerd, terwijl het dag
tekeningstempel permanent zal worden gebruikt voor de op 
elke reis aan boord geposte brieven e.d. Dergelijke stukken 

S i . U 

Typenraderstempels. 
1.7.1959 Gevestigd: poststation Kreileroord 

27.7.1959 Gevestigd: bijpostkantoor 's-Gravenhage-Raap-
horstlaan 

1.8.1959 Hulppostkantoor Nibbixwoud werd poststation 
3.8.1959 Gevestigd: postagentschap Zaandam-Westzijde 

17.8.1959 Gevestigd: postagentschap Hengelo (Ov.)-Oude 
Postweg 

1.9.1959 Gevestigd: poststation Beringe, postagentschap 
Apeldoom-Mgr. Nolensstraat. Postagentschap Eind-
hoven-Woenselsestraat werd vervangen door het 
bijpostkantoor Eindhoven-Woensel. 

16.10.1959 Postkantoor Zuidhorn wordt omgezet in een hulp
postkantoor. 

NIEUW-GUINEA. 
Wij danken de heer J. Gieles voor de mededeling, dat 

ook in Nieuw-Guinea, vermoedelijk reeds sinds 1954 of eer
der, één (of meer?) frankeermachines in gebruik is (zijn). 
Wij geven hierbij een afbeelding van de afdrukken dezer 
machine. 

NNGPM) 

' NIÉUW GUINFi" 
PETROLEUM 

MAAT3CH^P?la 

AN Do 
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SURINAME. . 
Veldpost. 

Dienstorder H 406 bis van 23 juli j.1. meldde, dat met in
gang van 1 augustus 1959 een geregelde veldpostdienst 
werd ingesteld tussen Nederland en Suriname, waartoe het 
in Suriname gevestigde veldpostkantoor zal worden aange
duid met NAPO 5700. Voor de door tussenkomst van deze 
dienst te verzenden p>ost gelden dezelfde verzendingsvoor-
waarden als voor het burgerpostverkeer met Suriname. 
Naar ons van bevoegde zijde werd medegedeeld, zou (voor
lopig?) door het Surinaamse veldpostkantoor geen afzonder
lijk poststempel worden gebruikt. 

mogen dan ingevolge een overeenkomst tussen de landen 
der Wereidpostvereniging worden gefrankeerd met Neder
landse postzegels en als z.g. „Paquebot-brieven" in elke 
aanloophaven ter wereld aan het postkantoor ter doorzen
ding worden afgegeven. Het volgnummer 9 in dit dagteke
ningstempel betekent hier niet, dat er 9 dergelijke stempels 
aan boord van dit schip worden gebruikt, maar wel, dat de 
„Rotterdam" het 9e schip van de H.A.L. is, dat met een 
dergelijk stempel voor de postagent wordt voorzien (de num
mers 6 en 7 zijn overigens niet in gebruik geweest). 

Gelegenheidsstempels. 
De aankondiging van het speciale stempel ter gelegenheid 

van „Jeugdland 1959" in de Energiehal te Rotterdam ge
bruikt, vereist een kleine correctie in die zin, dat deze vrije
tijdsbesteding voor de jeugd was geopend van 11 juli t/m 
12 augustus 1959. 

EUGDLAND 
EHERGIEHJIL 
FOTTERDAM 
niuU-ilon«. 

Reclamestempels. 
Eén van de weinige thans nog gebruikte reclamestempels 

was door langdurig gebruik dermate versleten, dat hier
voor een nieuw exemplaar met dezelfde tekst, doch met iets 
gewijzigd letter- en cijfertype in gebruik moest worden 
gesteld. 

In- en uifvoer van postzegels 

Blijkens een mededeling in de Nederlandse Staats
courant heeft de Nederlandsche Bank N.V. een alge
mene vergunning verleend voor de in- en uitvoer 
van postzegels. 

Dit houdt in, dat Nederlandse ingezetenen die 
wensen deel te nemen aan postzegeltentoonstellin
gen in het buitenland, zonder enige formaliteit ten 
opzichte van de Nederlandsche Bank, de door hen in 
te zenden verzamelingen kunnen uit- en weder in
voeren. (Vergunning TD 9935991, Nederlandse 
Staatscourant van 21 augustus 1959, nr. 161). 

Dit brengt evenwel geen wijziging in de douane-
farmaliteiten. Krachtens artikel 19, eerste lid, letter 
a van het Tariefbesluit 1947, wordt onder de nodige 
te stellen voorwaarden, vrijstelling van belasting 
verleend voor goederen, welke na uit het vrije ver
keer te zijn uitgevoerd, weder worden ingevoerd 
zonder in het buitenland een be- of verwerking te 
hebben ondergaan. 

Deze vergunning kan worden verleend door de 
Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen. Invulling 
van een formulier I en een verzoek aan genoemde 
Inspectie zijn daarbij noodzakelijk. 

Een tijdige aanvrage wordt aanbevolen om even
tuele moeilijkheden te voorkomen. 
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EUROPA 
1 8 1959 Stadhui'i van Oudenaarde Zegelontwerp 

\dii l Meert gravering van I (anssens'en plaatdriik 
van de Zegeldienst, alien te Mechelen VeHen van ^o 
zege N met zegelafmeting 28 x 38*2 tnm en t i n d w v 11 Vi 

Dit s tadhuis , in laat gotische stijI ib gebouwd van 
Balegemse steen De eerste steen werd gelegd op 
15 5 i j26 door de btadsgouverneur Pil ip de L i l a m g het 
gebouw werd voltooid in 1537 Boven op de torenspits 
•ïta il het beeld van , Hanske de Knjger ' , syml>ool v in 
dp stedelijke vrijheid van deze stad 
2 ^o h violetbrum stadhtiis van Oudenaarde 

BELGIË 
31 S 1 9 J 9 . Herdenkmg -loo jarige geboortedag vaa 

Paus Adriaan Vï (geb te Utrecht 2 3 I 4 ' Ï 9 - overleden 
te Rome 14 9 i-)23) l ekenmg van het onderwerp en 
graxenng van de heer De B ist Brussel, pUatdruk van 
de /egeld iens t te Mechelcn m vellen van 30 zegels, 
tauding 11^2 Verkoop tot 28 november '1959 Beide 
zegels uiel gehjke afbeelding van een portret van deze 
kerkvorst 
2,10 F steenrood 
5 I grijsblauw 

B U L G A R I J E 
Met een opdruk m donkerblauw vaa de nieuwe waarde 

45 st verscheen de postzegel van 44 s i rood, met a( 
bec dmg van tomaten 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

Dt inwijding van de Beethoven conceitlial te Bonn, 
welk deze maand zal plaats hebben, zal aanleidin^ 
zijn tot de uitgifte van een miniatuurvel le t je bevat tende 
5 postzegels met portretten vanresp Beethoven, Haydn , 
Händel Mendelssohn en Spohr 

Nadere gegevens zijn ons nog niet bekend 

D e m o c r a t i s c h e Republiek 
25 7 1959 7e internat ionale Jeugdfestival te 

Wenen Rasterdiepdruk van d t V E B te Berlijn op 
papier met watermerk DDR kruisbloem en met zegel-
af met mg resp 25 5 x 4 3 mm en omgekeerd l a n d i n g 
12^2 X 13 en omgekeerd voor de andere waarde Zegel 
ontwerp van H^rry Pries- te Berlijn 
20 (pf) rood een eugdige vrouw en 2 jeugdige mannen 

van verschillend ras waarvan öe vrouw de man 
interviewt en embleem van het festival 

25 (pO blauw twee meisjes van verschillend ras waar 
bij de een de ander op de wang kust en ein 
bleem van het festival 

De 2 j (pf) verscheen m beperkte oplage (sperwairde) 
10 8 1939 I l l e Duitse turn en sportfeesten t,ehou-

den te Leipzig Zegelontwerp papier , d ruk enz als de 
hierboven gemelde zegels Zegelafmetmg 32X27 mm 

'̂ T veelgele enlaan 

Hollaad 

D+ 5 (pf) oranje, hoepelturnen 
1 0 + 5 H 8i"oen, hoogspnngt n 
2o-t-io „ lood turnen aan het paard 
25-t-io „ blauw knots oefeningen 
40-I-20 „ violet Centraal s tadion te Leipzig met 

toren en vuurwerk 
De 40 (pf) IS in kleine oplage (sperwaarde) 
17 8 1959 Leipziger najaarsbeurs 1959 Zef,elont-

.,erp v i n Fri tz Deutschendorf te Erfur t . Papier en druk 
als bovengemelde zegels Zegelafmetmg 4 3 x 2 5 , 5 mm 
(beeldmaat 3 2 x 2 2 mm) 
20 (pf) rood en grijs nieuwbouw m Leipzig halve 

wereldbol met embleem der beurs en waarde 
cijfer 

^ Voor al deze zegels verschenen officiële eerste dag
en veloppen 
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ENGELAND 
In de serie postzegels met het nieuwe watermerk 

, .kronen is nu ook de 2 s 6 d veischenen 

FRANKRIJK 
WIJ geven hierbij de afbeelding van de nieuwe zegel 

van 25 F Zegelontwerp \ an Regagnon en gravering van 
Piel Geen officiële eerste dag van uitgifte 

14 9 1959 Herdenking 100 jarige geboortedag van 
Jean Jaures 
50 F rood, portret 

19 9 1959 Europa zegels, overeenkomstig de Ne 
derlandse uitgifte 

Nadere gegeven> ontl>r(ken nog 

GRIEKENLAND 
29 8 1959 Het feit dat 10 jaar geleden de vijande

lijkheden van de vogelvnjverklaarden eindigden ver 
scheen een postzegel in rasterdiepdruk in 4 kleuren 
Frankeergeldigheid tot 31 12 1959 Oplage 3 miljoen 
Waarde 2,50 Dr 

ITALIË 
19 9 1959 Europa zegels overeenkomstig de Neder

landse uitgifte 
De koerserende serie postzegels voor gewoon gebruik, 

vertonende de afbeelding van een Siracuse m u n t , zal 
door een nieuwe serie post/egels worden vervangen 

De 100 L en 200 L dei koerseiende serie zullen in 
klem formaat in rasterdiepdruk verschijnen, waarbij de 
munt op een wi t te achtergrond zal staan 

L U X E M B U R G 
19-9 1959 Europa-zegels o\ereenkomstig de Neder

landse uitgifte Vellen van 50 /egels met zegelafmeting 
24 x 18 mm 
2,50 F groengrijs 
5 r . s taa lb lauw 

Op dezelfde da t um /al een postzegel verschijnen ter 
herdenking van het eeuwfeest van de Luxemburgse 
spoorwegen Zegelontwerp van Auguste Trémont , gra 
vering en p laa td ruk van Joh Pnschedé en Zonen, Gra 
fische Inr icht ing te Ha^rlem Druk in vellen van 50 
zegels met zegelafmetmg 37 x 30 mm Dit zegel geeft een 
afbeelding van de aanvang van het lied , ,De Feierwon 
da t ter gelegenheid van de opening van de eerste spoor 
lijn m dit land werd gecomponeerd Voorts de afbeelding 
\ a n een locomotief uit deze tijd, alsmede het embleem 
der Luxemburgse spoorwegen Dit alles is gesteld op een 
rol perkament 
2 30 F rood, wit en blauw 

POLEN 
24 7 1959 Internat ionaal Esperanto congres | e 

Warschau Rasterdiepdruk van de Staatsdrukkerij i e 
Warschau , met zegelafmetmg 25,5 x 31,25 mm en tan 
d ing 12 Va 
60 gr saliegroen, gnjsgroen en zwart , portret van 

Zaïnenhof. Zege Ion twerp van Bogus law 
B r a n d t , 

i ,So Zi bl iuwgri js , groen, rood, wit en paars , s ter , 
{,lobe en vlag in dnehoeksvorm Zegelontwerp 
\Tn Riis? ird Dtid?"inski 

21 7 1959 lode \erja'irdag van Volks Polen Ra» 
terdiepdruk van de Staatsdrukkerij te Warschau Zegel 
afmeting 21,25 x 25,5 mm en tanding 12 x i 2 ' / 2 Zegel
ontwerp van Stefan Malecki 
40 gr groen en zwart, omtrekkaart van Polen 

waarin een korenschoof, 
60 gr rood en zwart idem waarin een bouwkraan 
1,50 ZI blauw en zwart idem waarin de kop van een 

Connt ische zuil . 



27-7-i9'>9- 7c In t e rna t ionaa l Jcugdfestival te 
Wenen. Kasterdiepdruk als voren. Zegelafineting 
25,5x31,2 ' ! min en tand mg 12^/2 • Beide zegels met ge
lijke afbeelding van een anjer , waarvan de bloem de 
vorm heeft van de l andkaa r t van Oostenrijk. Opschrift 
„ In te rn . Congres voor Jeugd en S t u d e n t e n " gesteld in 
de vorm van het Romeinse cijfer V I I . Zegelontwerp van 
Edward Konecki, 
60 gr. rood, groen en b ru in op geel; 
2,50 Zl. rood, groen en blanw op l irhtgri js . 

24-8-1959. Herdenking 30-jarig bestaan van d« 
Poolse luchtvaartmaatschappij , , L O T " . Zegelontwerp 
van Jozef Konczak en d r u k van de Staatsdrukkerij te 
Warschau met zegelafmeting 3 1 , 2 5 x 2 5 , 5 mm en tan-
dmg 13 X 121/2. 
60 gr. l ichtblauw, v io le t en zwar t , silhouet van een 

vliegtuig en op de achtergrond het kenteken 
van de , , L O T " . 

P O R T U G A L 
30-8-1959. Herdenking 1000-jarig bestaan van Avei-

ro, dat ontstaan als een vissersdorp, in 1759 door koning 
Jozef 1 tot stad werd verheven en nu een belangrijke 
plaats in het land is. Beide zegels vertonen het wapen 
van de stad, zijnde een ade laa r met borstschi ld, geplaatst 
tussen zon en maan. 

De waarden zijn i en 5 E s . 

R U S L A N D 
16-7-1959- Als propaganda voorde bescherming van 

vis verschenen twee postzegels in vierkant formaat 
33 X 33 mm en tandmg la j ' i n l . : 
40 k . zeegroen en zwar t , snoek met achtergrond van 

een kaart der vangp laa t sen ; 
60 k . blauw en zwart , za lm met achtergrond van een 

kaart der vangplaa t sen . 
16-7-1959. Herdenking iso- jar ige geboortedag van 

Louis Braille (iSog—1852), u i tv inder van het naar hem 
genoemde blindeuschrift. 
60 k. geelbruin en b lauwgroen, por t re t . 

i6-7-i()5<). Herdenking van Musa Djal i l , een Tar
taars dichter, door de Dui t se r s ter dood gebracht in de 
Moabit-gevangenis te Berl i jn . 
40 k. zwart en violet , p o r t r e t . 

20-7-1959. Russische tentoonstel l ing te New York. 
40 k . veelkleurig zegel op blauwe ondergrond in een 

nnniatuurxei let je . (")ngef,ind 

I J S L A N D 
3-9-1959. Herdenking 40 jaar luchtvaartverïteer op 

I J s l and . Zegels voor de luchtpost met afl)relding van 
een tweedekker uit 1919 en een modern veikeersvlieg-
tu ig . Druk van Wateriow te Londen. 
3,50 Kr . b lauw; 
4,05 Kr . groen. 

Z W E D E N 
4-9-1959. Eeuwfeest van het Staatsbosbedrijl voor 

land en bos van de Kroon. Zegelontwerp van Sven 
Ljungberg, gravering van Birger Ekhol in . Zegelafme
t ing 20 ,5x27 ,25 m m . Druk in rollen van ïoo zegels 
met twee-zijdtge tanding , en de laagste waarde ook in 
boekjes van 20 zegels met drièzijdige tanding . 
30 (ore) groen, bos waariu-een houthakker een boom 

omhak t ; 
1,40 (Kr) bruin , bo'^gezicht 

HB^^Ü 

f^raiT 1 

2g 

f f 
Ä 
^^^ 

T U R K I J E 
3 -8 -1959. De fraaie serie postzegels in groot en klein 

foimaat , met afbeeldingen van provincie-hoofdplaatsen, 
waarvan wij de 3de serie hebben vermeld in ons augus 
iTi'^nunimer 1958, werd voortgezet met een serie van 24 
postzegels betreffende 12 p l aa t sen , de 5 kurus in klein 
en de 20 kurus in groot fo rmaa t , resp . 29X24 mm en 
3(1 X 26mm. De zegels zijn in ras terdiepdruk vervaardigd 
bij Coiirvoisier in Zwitser land m een oplage van i mi 
jocn stuks van ieder zegel. De serie o n n a t : 

5 k. vioietgrijs (̂  p^ :_„_ 
donkergrijs f ^^^^^^ 
o l i j f { -y,, 
ol„f ( El'i^'g 
helblauw 

Z W I T S E R L A N D 
De dienstzegels met opdruk , ,Off ic ie l" (Vv. nos 

285/295) werden op i jul i j l . ingetrokken. Zij blijven tot 
I j anuar i i960 hun frafikeergeldigheid behouden en zijn 
tot 31 december 1959 nog aan het Zwitserse Verkoop
bureau voor filatelistische waarden te Bern verkrijgbaar. 

BUITEN EUROPA 
A R G E N T I N I Ë 

23-5-1959. De in ons junmummer op blz . 190 ge
melde zegel van I P . , v iole t , uitgegeven ter gelegenheid 
van de Eerste grote Plantententoonstel l ing, vertoont 
een globe, waaromheen een lint met opschrift en boven 
de globe een orchidee. Zegelontwerp van Segundo Perez. 
P laa tdruk met zegelafmeting 30 X 40 m m . 

16-5-1959. Het eveneens aldaar gemelde zegel u i t 
gegeven ter gelegenheid van de inwijding van de J e t -
vluchten der Argentijnsche lijnen, met afbeelding van 
een je t-vl iegtuig boven een deel van de aa rdbol , werd 
ontworpen door Eduardo Miliavaca. Rasterd lepdruk 
met zegelafmeting 4 0 x 3 0 m m . 5 P . groen en zwar t . 

Het te Buenos Aires gehouden In te rna t ionaa l Fysio
logisch Congres was aanleiding tot de uitgifte van 3 
postzegels in verticaal formaat met portret ten van 
wereldbekende fysiologen, n l . : 
50 c. groen, Wil iam Harvey {1578—1658); 
I P . rood, Claude Bernard (1813—1878); 
1,50 P . sepia , Iwan Petrovich Pavlov (1849—1916). 

A U S T R A L I Ë 
9-9-1959. In de koerserende serie verschenen 3 

nieuwe postzegels, zulks ter vervanging van de i sh . met 
afbeelding van een liervogel, en voor de invoering van 
de nieuwe waarde 2 sh. 3 d . 
I sh . groen, zwemmende pla typus (vogelbekdier); 

zegelontwerp van Miss Eiken Mayo (Nieuw 
Zuid Wales) ; 

£ sh. 3 d . groen. De Watt le-bloem {Acacia metanoxy-
lon) ; zegelontwerp van Miss Margaret 
Stones, die ook de reeds vroeger gemelde 
2/— en 3/^— ontwierp. 

k. 
5 k. 

20 k. 
5 k. 

20 k. 
^ k. 

20 k. 
5 k . 

20 k . 
5 k . 

20 k. 
5 k. 

20 -k. 
5 k . 
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2 5 k. 

o k. 
5 k . 

k. 
k . 
k. 
k . 
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helblauw { 
oranjerood i Erzurun 
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\ Giresnii 

> Gumusane 

\ H a k k a r i 

S I s p a r t a 

\ I s t a n b u l 
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donkerblauw 
blauw 
grijsblauw 
grijsblauw 
roodviolet 
rood paars 
violetrood 
violetrood 
blauw 
violetblauw 
donkerblauw 
donkerblauw 

BRAZILIË 
Dank zij de medewerking van de heer K. Filet te Sao 

Paulo kunnen wij thans een volledige opgave doen van 
alle di t jaar alhier verschenen zegels, alsmede van een 
nog in 1958 verschenen zegel. Di t zijn: 

26-12-1958. Verklaring betreffende de Rechten van 
de Mens, lo-jarig jubi leum. Zegelontwerp van Bernar
dino da Silva Lancet ta , gravering van Gildasio de 
Souza. Embleem van de N . V . in lauwertak waaronder 
het woord , , P a z " . Rasterdiepdruk op geschept krijt-
papier . Watermerk , ,Bras i l - s te r -Corre io" ; zegelafme
ting 29 X 41 mm {beeldmaat 24 x 36 mm) m vellen van 
50 zegels ( 1 0 x 5 ) , tanding 12. Oplage 5 mil joen. Eerste 
dag stempel te Rio de Jane i ro . (In het krijtpapier is het 
watermerk praktisch nooit te z ien) . 
Cr$ 2,50 lichtblauw. 

20-1-1959. Wereldkampioenschap voetballen 1958. 
Zegelontwerp van Bernardino da Silva Lancet ta , grave
ring van Gildasio Ferreira. Op de voorgrond een voet
baller in akt ie met de bal , op de achtergrond de Cup 
Jules Rimet 1958. Rasterdiefïdruk op geschept ki-ijt-
papier met watermerk als boven, evenals aan ta l zegels 
per vel , zegelafmeting, tanding en oplage. 
Cr$ 3,30 groen en roodoranje. 

24-4-1959. Spoorwegverbinding Patos-Campina 
Grande. Zegelontwerp en graveur als boven, evenals 
d r u k , papier , watermerk, afmeting, tanding en oplage. 
Afbeelding van een spoorlijn over een v iaduc t , en land-
kaar t je . Het zegel werd uitgegeven ter gelegenheid van 
de bovengemelde inwijding van een spoorwegverbinding 
in de s t aa t Paraiba (N.O. Brazilië) alsmede ter ere van 
het Eeuwfeest van de , ,The Great Western of Brazil 
Rai lway C o m p a n y " , welke tegenwoordig , ,Rede Fer-
roviaria do Nordest ' * heet , waarom de zegel de jaar ta l len 
1S58—1958 vermeldt . Eerste dag stempel te Rio de 
Jane i ro . 
Cr$ 2,50 oranjerood. 

20-5-1959. Bezoek van president Soekarno van 
Indonesië aan Brazil ië. Alles geheel overeenkomstig het 
vorige zegel. Eerste dag stempel te Rio de Jane i ro . 
Cr$ 2,50 blauw, poifret van Soekarno. 

. aWASiL 'fel RASitconwgito' ' 

30-5-1959. Brazilië weieldkampiocn Basketball 
1959. Zegel voor de luchtpost . Alles geheel overeen
komstig de beide vorige zegels. De afbeelding stelt het 
kopstuk voor van een speler die de trofee boven het 
hoofd t i l t , welke trofee te Santiago de Chili werd ge
wonnen; op de achtergrond een mand en de vlag van de 
F . I . B . A . (Federa^ao Internacional de Basketbal l Ama
do r ) . Eerste dag stempel en een bijzonder stempel met 
afbeelding van een basketball speler, te Rio de Jane i ro . 
Cr$ 3,30 sepia en blauw. 

12-6-1959. Jeugdspelen 1959. Zegelontwerper en 
graveur niet bekend. Druk enz. als bovenvermelde 3 
zegels. Afbeelding van 2 kinderen die polo te paard 
spelen. Onze zegsman schrijft n immer gehoord te hebben 
d a t deze sport in Brazilië door kinderen wordt beoefend ! 
Eerste dag stempel en bijzonder stempel met afbeelding 
van een polo te paard spelend kind, te Rio de Jane i ro . 
Cr$ 2,50, bruinrood. 

10-7-1959. Goedkeuring van de wet tot verbetering 
van de nat ionale havens . Zegelontwerp van Waldir 
Granado, graveur onbekend. Voorts alles als boven 
gemeld. Afbeelding van een deel van een aan de kade 
liggend schip dat een kist in laadt , op de voorgrond een 
vorkheftruck. Eerste dag stempel te Rio de J ane i ro . 
Cr$ 2,50, groen. 

16-7-1959. Tweede eeuwfeest van de Carmolieten 
orde. Zegelontwerp van Waldomiro P u n t a r , graveur 
Gildasio de Souza Ferreira . Voorts alles als boven
gemelde zegels. Het zegel geeft een afbeelding van het 
orgel m de kerk van O.L .V. van Carmo te Diamant ina 
m d e s t a a t M i n a s Gerais, en l inksonderhet wapen van de 
derde orde van O.L.V. van Carmo do Arra ia l . Eers te 
dag stempel te Rio de Jane i ro . 
Cr$ 2,50 Bordeauxrood. 

20-7-1959. Dom Joaquim Silverio de Souza. Zegel
ontwerp van Waldir Granado. Voorts alles als boven
vermelde zegels. Het zegel geeft een portret van Dom 
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J o a q u i m Silverio de Souza, eerste aartsbisschop van 
X)iamantina in de s taa t Minas Gerais . Deze uitgave 
t ioudt vermoedelijk verband met bovengenoemde ui t 
g a v e . Eerste dag stempel te Rio de Janeiro 
Cr$ 2,50 bru in . 

Alle zegels zijn gedrukt door de Casa da Moeda (de 
Munt) te Rio de Jane i ro . Voor alle uitgiften verschenen 
van part icul iere zijde eerste dag enveloppen. Voor di t 
jaai s t aan nog te verwachten; 
CrS 6.50 Wereldkampioenschap tennis (Maria Ester 

Bueno, Wimbledon 1959); verwacht aug . 1959 
C r $ 2,50 Internat ionale tentoonstell ing te Rio de J a 

neiro i 960 ; verwacht 791959 
Cr$ 2,50 Voorjaarsspelen 1959; verwacht 2091959 
Cr$ 3,30 Algemene Dank Dag; verwacht 26111959 
en op nog onbekende tijd Cr$ 2,50 Expo (reeds vorig 
j aa r aangekondigd) ; Cr$ 11,50 Ir A. B . P i n t o ; Cr$ 2,50, 
3,30 en 6,50. Bienale Moderne Kunst , voor de Vde maal 
t e Sao Paulo di t j aa r ; Cr$ 6,50 IVde Internat ionale Be
spreking Portugal—Brazi l ië ; Cr? 3,50 150jaar Militaire 
Po l i t i e . 

C A N A D A 
1091959. Herdenking van de slag van de Plains of 

A b r a h a m , welke 200 jaar geleden plaats vond. Zegel
ontwerp van Phi l ip Weiss te Ottawa . Afbeelding van 
de Britse leeuw en de Franse lelie als symbool van de 
vereniging der 2 volken die Canada vormen, en dr ie 
ahornbladen als symbool der oorspronkelijke bevolking 
en volken van andere oorsprong in het land. Het is een 
zegel in de waarde 5 c. 

CHILI 
I n onze mededeling in het apr i lnummer op blz . 117 

is een ongewilde verminking onts taan . De herdenking 
betrof n l . het loojarig bestaan van de Operetteschool 
n a a r Dui t s voorbeeld te Valdivia , gesticht door Carl 
Anwandte r . 

De aangekondigde 20 p . lilarose, met portret van deze 
persoon is inmiddels verschenen. 

Herdenking 50jarige sterfdag van Barros Arana . 
Voor de gewone post ; 40 p . blauw, por t r e t ; 
Voor de luchtpost : 100 p . violet , por t re t . 

Herdenking van de 400ste verjaardag van de expedit ie 
van J u a n Ladrilleros in de Straat Magelan. 
10 p . violet , kaar t van de S t r a a t ; 
50 p . groen, idem. 

CHINA (Volksrepubl iek ) 
3571959 10 jaar Wereld Vredesbeweging. Ont

w e r p , gravering en druk van de postzegeldrukkerij te 
P e k i n g . Plaa td ruk met zegelafmeting 2 2 x 2 7 , 5 mm en 
t and ing 1 1 ^ . De zegels zijn in de l inkerbenedenmarge 
gemerkt C 63.3 en resp . i en 2, en in de rech terben eden
marge resp, (204) en (205) 1959. 

8 fen bruin , por t re t van Frederic Jol iot Curie, voor
malige president van de Wereld Vredes R a a d ; 

22 fen viole t , koppen van 3 mannen, resp . van blank, 
geel en bruin ras . alsmede gestyleerde duif en 
olijftak. 

K 1 

Een ottiüiule eerste dag enveloppe werd hiervoor ui t 
gegeven met afbeelding in groen van een gestyleerde duif 
en olijftak overeenkomstig die op de postzegel, 

1581959. Technische samenwerking tussen de P T T 
van di t land en die vanTsjechoSlowakije. Plaa td ruk in 
vellen van 50 zegels met zegelafmeting 4 0 x 3 0 mm en 
t and ing 1 1 , In de linkerbenedenmarge het serienummer 
C 65 I I  en in de rechterbenedenmarge het volgnummer 
(212) 1959. 
8 fen donkerblauwgroen, gebouw van de postzegel

drukkerij te Peking, 
Een officiële eerste dag enveloppe vertoont een wit te 

bloem in een blauw veld. 

C O L U M B I A 
Luz Maria Zuiuaga, die gekozen werd tot Miss Univers 

{schoonheidskoningin) werd op een 3tal postzegels ver
eeuwigd, s taande in badcostuum, met koningsmantel 
om de schouders, diadeem op het hoofd en staf in de 
hand ! Zegels in verticaal formaat. 
Voor de gewone pos t : 10 c. 
Voor de luchtpost : 1,20 P . 
Voor expresse pos t : 5 P . 

De luchtpostzegel 1958 van 32 c . viole t , verscheen 
m e t opdruk van de gewijzigde waarde 10 c. voor de 
gewone post . 

De 4 c, van 1956 (Yv. 511) met afbeelding van de 
vissershavën van Carthagena (dep, Bolivar) verscheen 
m e t de opdruk van de waardewijziging 2 c. 

D O M I N I C A A N S E R E P U B L I E K 
De in ons vorige nummer op blz. 337 gemelde uitgifte 

t e r gelegenheid van de 39ste verjaardag van de machts
overname door generalisimus Dr, Rafael Leonidas 
Truj i i lo Molina, is volgens , ,S tamp Col lec t ing" ver
moedelijk geen officiële uitgave van de P T T , maai van 
■Rellos Dominicanos, een pr ivate postzegelhandel. 

F O R M O S A 
391959. Verdediging van Quemoy en Matsu tegen 

de aanval len van Communistisch China . Vier zegels in 
twee verschillende tekeningen, resp. kaar t van de 
Straa t van Formosa en opschrift van de Staatspresident 
op de reuzensteen in de berg Ta i Wu op Quemoy met 
voorbij t rekkende t roepen. De waarden zijn: 
40 c , % 1,40, $ 2 en $ 3. 

G H A N A 
I 101959. Westafrikaans voetbalkampioenschap. 

De wedstrijden werden gehouden te Accra aanvangende 
op 1991959, de dag van de 50ste verjaardag van de 
i e minister Kwame Nkrumah , die een gouden cup ui t 
loofde .DeYzi^fSeiiSd. geven afbeeldingen van voet
ballers in het spel, de 2 sh , 6 d, beeldt de gouden cup af. 

G R O E N L A N D 
39101959. In de koerserende serie verschijnt de 

30 ore, met portret van koning Frederik IX in gewij
zigde kleur, n l . rood i . p .v . blauw, 

G U A T A M A L A 
Ter ere van de Middenamerikaanse handelsvloot 

verscheen een postzegel van 6 c. blauw en rood, met 
afbeelding van het schip Quetzaltenango alsmede een 
karavel uit 1532. Het zegel is in rasterdiepdruk vervaar
digd in de Staatsdrukkerij en het ontwerp er voor is 
van Palent inos . 

G U I N E A (Republ iek ) ^ 
1561959, Van de nieuwe definitieve serie post

zegels voor deze nu zelfstandige s taa t verschenen er een 
aanta l met opschrift , ,Travai l Just iceSol idari té ' * 
(arbeidgerechtigheidsaamhorigheid). Druk van De La 
Rue te Londen. De zegels zijn: 

1 f. rose i 
2 i. groen \ vuurtoren te Tamara en vissersschepen 
3 f. bruin \ 
5 f. blauw, cocosnoten en inlandse boot 

10 f. violet , uitbrengen van een vissersprauw 
15 f. l ichtbruin, kop van een olifant 
20 f. violet , president Sekou Touré en brandende toorts 
25 f, roodbruin, olifant . 

De in ons vorige nummer gemelde serie postzegels met 
afbeeldingen van vruchten (blz. 237) verscheen in juli 
j l . De zegels zijn vervaardigd in rasterdiepdruk door de 
E . A. Wright Bank Note Co te Phi lade lph ia . In afwij
king van onze opgave meldt Stamp Collecting nu, d a t 
de serie bestaat ui t : 
10 f. rood, groen, geel en bruin , bananen 
15 f. groen, geel en rood, grapefruit 
20 f. l ichtbruin, groengeel en blauw, citroenen 
25 f. l ichtblauw, groen en geel, mango ' s 
50 f, violet , rood, groen en geel, ananas . 

I101959. Op deze dag verschijnen de 50 f. en 100 f. 
met afbeelding van de vlag van het land. 

1221959. De Dag der V . N . zal aanleiding zijn tot 
de uitgifte van een serie postzegels in de waarden 1 , 2 , 
3 , 5, 50 en 100 f. 

Voor de luchtpost verschenen 3 postzegels gedrukt in 
rasterdiepdruk door de E . A. Wright Bank Note Co de 
zegels: 
100 f. kersrood, blauw en groen ) modern vliegtuig 
200 f. paarsrood, groen en bruin J in de lucht 
500 f. oranje, donkerblauw, groen en zwart, modern 

vliegtuig op de grond, 

I N D I A 
Het 40jarig bestaan van de Wereld Arbeids Organi

satie ( I .L .O. ) was aanleiding tot de uitgifte van een 
postzegel van 15 n p . groen, met afbeelding van het 
beeldhouwwerk , ,De triomf van de a r b e i d ' ' vervaardigd 
door D . P . Roy Chowdhary. ^ 

I N D O N E S I A 
■ I6I959 De in ons juninummer op blz, 191 ge
melde dierenserie blijkt in de volgende kleuren te zijn: 
10 sen olijf en zwart , wild zwijn 
15 „ roodbruin en zwart , Celebeshert 
20 „ groen en zwart , Orang Oetang 
50 „ l ichtbruin en zwar t , neushoorn 
75 „ roodlila en zwart , reuzen hagedis 

I R p . zeegroen en zwart , t ap i r . 
De zegels zijn gedrukt bij de Per t je takan Kebajoran 

P T te Djakarta in vellen van 100 zegels (10x10) met 
etsingno A r , onder 5e en 6e zegel, in de onderrand, geen 
watermerk, tanding 121/2

1771959 ï o d e Wereldjamboree te Manilla. Zegels 
met toeslag ten ba te van de Indonesische afgevaardigden 
naar deze bi jeenkomst , Zegelontwerp van K, Risman 
Soeplanto te D j a k a r t a . Rasterdiepdruk in vellen van 
100 zegels (10 X 10} door de drukkerij bovengenoemd op 
papier zonder wate rmerk en met etsingno A 1, behalve 
de 75 sen die C 1 d r a a g t . Tanding 13/2 X 12. De zegels 
zijn: 
101 5 sen rood en oker, Indonesisch padvinders 

embleem (lelie waarop de Garuda) en 
gestyleerde tenten 

15 t 10 sen rood en blauwgroen, Indonesisch pad 
vindersembleem en windroos 

20 [ 10 sen rood en mauve, als 10 sen 
50 { 25 sen rood en vaalolijf, als 15 sen 
75 f 35 sen rood en roodbruin, als 10 sen 
I Rp l 50 sen rood en donkergrijs, als 15 sen. 

1781959. Verwacht werden 4 postzegels ter gele
genheid van de Nationale onafhankelijkheidsdag en 
terugkeer naar de grondwet van 1945. De waarden 
zouden zijn 20, 50 en 75 sen en 1,50 Rp. 

IRAK 
1471959. Nieuwe serie postzegels voor gewoon 

gebruik. Ras te rd iepdruk van Courvoisier in Zwitser
Zand. Alle zegels vertonen het wapen van de republ iek 
in l ich tb lauw, rood en goud op gekleurde achtergrond. 
1 f. grijs 10 f. lichtrose 
2 f. zalmkleur 15 f. lichtgroen 
3 f. l ichtpaars 20 f. bruingeel 
4 f. geel 40 f. geelbruin 
5 f. l ichtblauw 50 f. l ichtgroen. 

■ 7Ï959. i i e Ver jaa rdagvandeRepub l i ek . Raste r 
diepdruk van De La Rue te Londen. 
10 f, blauw en oranje , opstandelingen 
30 f. groen en oran je , id. 

Voorts verscheen een 10 f. zwart en groen, met afbeel
ding van een oogsttafreel . Rasterdiepdruk van Cour
voisier. 

IRAN 
Dienstzegels. Alle in gelijke tekening van een post

hoorn en Inschrift in het Arabisch. 
50 d. geelbruin 20 r . vermiljoen 

1 r . rood 30 r . lila 
2 r . blauw 50 r . kastanjebruin 
3 r . grijsgroen too r . oranje 
5 r . violet 200 r . groen. 

10 r . roodbruin 

J A P A N 
2171959. Natuurparkenconventie gehouden te 

Ymito (Nikko) . 
10 yen b r u i n , groen, blauw, landschap met de Fuj i 

berg gezien vanaf het Motosumeer. 

J O R D A N I Ë 
Definitieve serie voor gewoon gebruik. Por t re t van 

koning Hoesse in . D r u k van De la Rue t e L o n d e n , 
1 f. groen 25 f. groen 
2 f. paarsrood 35 f. blauw 
3 f. rood 40 f. groen 
4 f. bruin 50 f. oranje 
7 f. groen 100 f. groen 

12 f. rood 200 f. wijnrood 
15 f. rood 500 f. blauw. 
21 f. groen 

K O R E A (Noord) 
2851959. Irigatiebevordering, 

10 ch . l icht en donkerblauw, groen, geel en bru in , 
rijstveld bevloeid met behulp van pijpleiding. 

MONGOLIË 
, 71959. Eers te Mongoolse Jeugdfestival. Raster 

diepdruk van de Hongaarse Staatsdrukkerij . Zegels in 
vierkant fo rmaa t . 

5 m. blauwviole t en rood, kind met snaar ins t rument 
10 m . groen en roodbruin, worstelwedstrijd 
20 m , violet en donkergroen, naar de paardenrennen 
25 m . groen en vio le t , kinderen in nat ionaal costuum 
40 m , groen en paarsrood, kinderen met vlaggen. 

NIGARAGUAY 
191959. De in ons meinummer op blz . 156 aan

gekondigde serie postzegels gewijd aan het bezoek v a n 
kardinaal S p e l l m a n aan di t land zijn op ï sept . versche
nen in de door ons gemelde waarden. Zij verschenen 
zowel getand als ongetand in miniatuurvellet jes . 

De eveneens door ons aangekondigde zegels ter her
denking van de 150jarige geboortedag van Abraham 
Lincoln zijn nog n ie t verschenen maar zullen di t binnen
kort doen en zul len ook in ongetande miniatuurvel le t jes 
worden ui tgegeven. 

N I E U W ZEELAND 
1691959. Weldadigheidszegels (Heal ths tamps) . 
Rasterdiepdruk v a n Harrison and Sons L t d . te Londen 
in vellen van 120 zegels (12x10) met zegelafmeting 
21 X37 m m . 
2 d f 1 d. te te (grijsstaarteend) 
3 d f I d. poaka (steltloper). 

Het dienstzegel van 1^4 d. (opdruk , ,Of f i c i a l " ) 
wordt op 30 september a .s . uit de verkoop genomen en 
zal worden voorzien van een opdruk van een n ieuwe 
waarde 6 d. m e t vernietiging van de oude waarde door 
een grote zwar te s t i p . 
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Voor de druk van nieuwe zegels is de laatste tijd papier 
van een gewijzigde samenstell ing gebruikt , d a t enigs
zins wit ter en zwaarder is dan het voorheen gebruik te . 
Op di t nieuw papier verschenen inmiddels de zegels 
Eeuwfeest Nelson City en de laatste Jamboree zegels, 
alsmede van de koningin Elisabethserie de waarden 
I d . en I sh. 9 d . , en van de Dienstzegels (Official) de 
I en 2 d . 

P A N A M A 
. 81959. Sportserie ter gelegenheid van de Pan

Amerikaanse wedstrijden. 
I c . tennis 10 o. baseball 
3 c . zwemmen 20 o. hardlopen 
5 c. boksen 50 c . boksen. 

P E R U 
Ï101959. Opening van de In ternat ionale Pacific 

Handelsbeurs t e Lima {i/ io—18/101959). Zegel voor 
de luchtpost . 
I s, geel, lichtgroen en rood, afbeelding van het 

reclamebiljet voor deze beurs (guanovogel vlie
gend over de oceaan) . 

PHILEPPIJNEN 
Van de in ons ju l i nummer op blz. 220 gemelde J a m 

boreezegels verschenen de twee laagste waarden 
(6 t 4 c . en 25 t 5 c.) in têtebêche paren, gedrukt 
m vellen van 40 zegels {dus 20 paren ) . Oplage 200.000 
paren. De overige zegels werden in vellen van 50 zegels 
gedrukt . 

Alle zegels verschenen bovendien gezamenlijk in een 
miniatuurvellet je , oplage 100.000 s tuks . 

1981959. De postzegels in 1958 uitgegeven ten bate 
van de T.B.C.bestr i jding, afbeelding van het Quezon
ins t i tuut , verschijnen di t j aa r voor hetzelfde doel met 
de opdruk , ,Help Fight T . B . " en een gewijzigde 
waarde n l . : 
3 + 5 c . op 5 + 5 c . 
6 4 5 c . op 10 f 5 c . 

Tevens zullen tegelijkertijd voor hetzelfde doel ook 
3 nieuwe zegels verschijnen met afbeelding van het 
BoholT.B.pavil joen, in de waarden: 

6  1  5 0 . groen 
25 + 5 c blauw. 

Het gebruik van deze zegels is verplichtend voor alle 
correspondentie gepost tussen 19 augustus en 30 sep
tember 1959. 

991959. Verwacht werd een postzegeluitgifte ter 
gelegenheid van de 5de verjaardag van de Manila
xonferentie. 
Waarden 6 c en 25 c. 

RHODESIA E N N Y A S A L A N D 
, ,S tampcol lec t ing" meld t , dat di t nieuwe federale 

gebied de volgende postzegels in aanmaak heeft. Zij 
vertonen naast het portret van koningin Elisabeth II 

in medail lon een voorstelling ontleend aan het leven in 
di t gebied, n l . : 

Ï4 d. zwart en heldergroen, theeplukken 
1 d. paarsrood en zwart , V . H . F .  m a s t 
2 d. roodviolet en koperkleurig, kopermijn 
2Ï4 d . roodpurperen indigo, Fairbridge gedenkteken 
3 d. zwart en helderblauw, graf van Rhodes 
4 d . paarsrood en lichtgroen, Bangweolomeer 
6 d. ultramarijn en blauw, tabak 
1 s. 3 d . groen en bruin , Nyasameer 
2 s. grijsgroen en karmijn, Chirundubrug 
2 s . 6 d . blauw en geelbruin, luchthaven Salisbury. 
5 s . donkerbruin en lichtolijfgroen, standbeeld 

van Rhodes 
10 s. olijfgroen en rood, Mlanjeberg 
£ I . zwart en. violet , wapen van de federatie. 

De 14 d> ^ <1 CQ 2 d zijn gedrukt bij Waterlow & Son, 
de 2*4 d , 4 d , 6 d , 2 s en 2 s 6 d bij De La Rue, d e s d, 
I s 3 d , 5 s, 10 s, en £ I bij Bradbury Wilkinson. 

De ^ d , I d en 2 d hebben tanding 1 3 ^ , 
De 2Ï4 d, 4 d, 6 d, 2 s en 2 s 6 d tandtng 1 4 ^ . 

de 3 d tanding is^UxisYt
De 1 s tanding 1 3 H X 1 3 . 
De I s 3 d tanding is ' /«* 
De 5 s, 10 s en £ I tanding 11)^ x i i ^ . 
De i4 d to t 3 d zijn in vellen van 240 zegels, de overige 
waarden in vellen van 60 zegels. 

S O M A L I E L A N D 
491959. Luchtpost . Vogelserie, vertonende een 

grote let ter S waarin de afbeelding van een vogel. Ras
terdiepdruk van de Staatsdrukkerij te Rome. 

5 c. ooievaar 
10 c . Senegalese ooievaar 
15 c. heilige ibis 
25 c . pel ikaan 
1 S 20 maraboe 
2 S. wit te reiger. 

T O G O 
. 91959, Uitgave t e n b a t e van het Rode Kruis i n d e 

waarden 20 | 5 F . , 30 + 5 F . en 50 | 10 F . Deze 
Jtegels zullen ook in miniatuurvel let jes verschijnen 
bevat tende blokken van deze zegels, welke velletjes 
in postzegelboekjes rijn verenigd. De postzegelont
werpen zijn van Willie W . Wind te Chicago, de druk 
geschiedde te Parijs. 

De Dag der V . N . zal aanleiding zijn tot de uitgifte 
van 5 waarden n l . 15, 20, 25 ,4oen 60 F . Zegelontwerpen 
v a n Claude Bot t i au van de V . N . , naar de schildering m 
het gebouw der V . N . te Geneve, afbeeldende 5 figuren 
elkaar de hand rijkende, symboliserende de 5 wereld
delen. 

Het Vluchtel ingenhulpjaar zal hier 2 postzegels het 
l icht doen zien. Het zijn zegels met toeslag ten bate 
van voornoemd doel en zijn 25 f 5 F . en 45 + 5 F . 

De afbeelding zal gebaseerd zijn op de afbeelding van 
de V . N . uitgevoerd door de Fransman Decaris te Parijs. 

T U N E S I Ë 
2571959 Aanvul lings waarden in de definitieve 

serie . 
93 m . rood, geelgroen, blauw en bruingeel , vrouw met 

mand met olijven. 

U R U G U A Y 
671959. Herdenking van de dichteres Gabriela 

Mistra l . Alle zegels vertonen haar por t re t . 
5 c. groen 

10 c. donkerblauw 
20 c . rood. 

V E R E N I G D E A R A B I S C H E R E P U B L I E K 
E g y p t e 

3081959. De I , 3 en 10 m. der koerserende serie 
verschenen op papier met een nieuw watermerk . 

881959. Emigrantenbijeenkomst. De 700.000 

Arabische emigranten in de V . S . van Amerika, vor
mende 600 verenigingen en beschikkende over 12 dag
bladen, komen jaarlijks te New York bijeen, maar eens 
in de vier of vijf jaar gebeurt di t in het land van afkomst. 
Dit jaar op 25 ju l i te Libanon, 2 augustus in Syrië en 
7 augustus in Egypte . Rasterdiepdruk op papier met 
watermerk , in vellen van 50 zegels ( 1 0 x 5 ) met zegel
afmeting 2 5 , 5 x 4 2 mm en tanding 1 3 x 1 3 % . 
Oplage 1% miljoen s tuks . 
10 m . donkerrood, aardbol waaromheen een pijl waar

op zwaluwen zijn afgebeeld, welke pijl wijst 
naar een landkaartje van de V . A . R . 

VERENIGDE N A T I E S 
24101959. Dag der V . N . Dit jaar zijn de zegels 

gewijd aan de Beheerschapsraad der V.N, Afbeelding 
van een deel van het beeldhouwwerk van Rodin , ,He t 
bronzen t i j dpe rk" , zulks als symbool van het streven 
der landenonderbeheerschap naar zelfbestuur en 
onafhankelijkheid. Zegelontwerp van Leon Helguera 
(Mexico). 
4 c . oranje (randinschrift in het Engels) 
8 c . groen „ „ „ Frans ) . 

V E R E N I G D E S T A T E N V A N AMERIKA 
2681959. Bodembehoud. Eerste verkoop te Rapid 

Ci ty , South Dakota ter gelegenheid van de jaarlijkse 
bijeenkomst van de Soil Conservation Society of Ame
r ica , gehouden in genoemde plaa ts . Zegelontwerp van 
Walte r Hertens te New York, plaa tdruk in vellen van 
50 zegels met zegelafmeting 3 6 x 2 1 m m . 
4 c . geel, groen en blauw, voorbeelden van bodem

verbetering (terras en strookbouw, weiland enz . ) . 
1781959. Herdenking postvervoer per ballon 

, , J u p i t e r " . Zegel voor de^luchtpost. Eerste verkoop te 
Lafayet te , Ind . Zegelontwerp van Austin Briggs te 
Richfield, Conn. Druk in vellen van 50 zegels met zegel
afmeting 2 1 x 3 6 m m . 
7 c . rood en blauw, de Jupi terbal lon met vlaggen en 

silhouet van toeschouwers daaronder . 
De ballon steeg op 1781959 te Lafayette op en landde 

± 35 mijl verder te Crawfordsville. De ballonvaarder 
J o h n Wise vervoerde tevens 123 brieven en 23 circu
laires , welke naar New York werden gezonden. Van 
deze post is thans slechts i brief bekend. 

2781959. Eeuwfeest van de pe t ro leum indus tne . 
Eerste verkoop te Titusvi l le , Penn, Zegelontwerp van 
Rober t Foster te New York, druk in vellen van 50 zegels 
met zegelafmeting 2 1 x 3 6 m m . 
4 c . boortoren. 

2781959. PanAmerikaanse sportwedstrijden. De 
in ons vorige nummer hieromtrent gemelde zegel van 
10 c . ,had eerste verkoop te Chicago. Druk en afmeting 
als het vorengemelde zegel. 

■ 91959' Toetreding van Hawaï als 50ste staat tot 
de Unie .Zegelontwerp van Joseph Feher (Honoloeloe) 
Druk in vellen van 50 zegels met zegelafmeting. 
36X21 m m . ; 
7 c . eilandengroep van Hawaï , links een krijgsman uit 

di t gebied, rechts een vijfpuntige s ter . 
2991959. Helden der Vrijheid. I n deze serie ver

schijnen twee postzegels in de bekende medailleaf beel
d ing , d i tmaa l met*het portret van Ernst Reuter , die 
burgemeester was van WestBerlijn in de jaren 1948—53 • 
4 o. bronsgroen  ^ 
8 c . rood, blauw en oker . j ^ " 

V I Ë T  N A M (Zuid ) 
771959. Agrarische hervorming. 

3 o c . , 2 d . , 3 d . e n 6 d . t ractor , r i js tplanten, boer en 
ossen. 

Weder ingebruikneming van de spoorlijn tussen Saigon 
en Dongha . 
1 d . violet en groen 
2 d . grijs en groen 
3 d . groenblauw en groen, 
al le zegels vertonen een dïesellocomotief over een kaar t 
van bet land. > 

^ 
iNGELSE ONDERSCHEIDING VOOR JAN POULIE 

Naar wij eerst thans vernemen werd onze landgenoot, de heer Jan Poulie te 
Amsterdam door de Royal Philatelic Society te Londen onderscheiden met de „TIL
LEARD MEDAL". Deze onderscheiding wordt door de Royal uitgereikt voor het 
beste materiaal dat bij het houden van een voordracht aan de leden van de Royal 
wordt vertoond. Zij wordt éénmaal in de twee jaren uitgereikt en bestaat in een 
zilveren medaille, vertonende de beeldenaar van de heer Tilleard, een der vroegere 
voorzitters van de Royal Philatelie Society. 

In november 1957 mocht de heer Poulie een lezing met vertoon van materiaal voor 
bedoelde leden te Londen houden en ontving hij na afloop van de verenigingsjaren 
1957 en 1958 bericht, dat het betreffende comité van de Royal, dat voor deze medaille 
is ingesteld, hem deze medaille had toegewezen. (Het komt ook wel voor dat in een 
tweejarige periode de medaille niet wordt uitgereikt). 

Aangezien de heer Poulie niet op de ledenvergadering aanwezig kon zijn, waar men 
voornemens was hem de medaille uit te reiken, werd hem deze later door de heer 
Gilbert Lodge, Honaurable Secretary van de Royal in bijzijn van enige leden, met 
een toespraak uitgereikt. 

Hoewel wat laat bieden wij de heer Poulie alsnog gaarne onze. welgemeende geluk
wensen met deze bijzondere onderscheiding aan. 
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In 1960 zal dus nog geen tentoonstelling kunnen worden 
gehouden, maar zullen alleen Bondsdagen worden georgani
seerd en wel op 22 tot 24 april in de „Burcht" te Leiden. 

Voor de koop van de bibliotheek Bles is ca 2/3 van het toe
gezegde bedrag van ƒ 2500,— binnen. De penningmeester zal 
de verenigingen die toezegden en nog niet konden betalen 
(misschien ontbreekt nog de toestemming van de vergade
ring), aanschrijven. Alle boeken zijn nu in Arnhem. Zo sp>oe-
dig mogelijk zal een lijst van de duplo's met een richtprijs 
aan die heren worden gezonden, die zich voor de koop ga
rant hebben gesteld. 

De heer Kielman zal zich belasten met de melding van 
„schadelijke uitgiften" aan de betreffende commissie van 
de F.I.P. Op dit congres is de bevoegdheid van de commis
saris-generaal voor de tentoonstellingen die onder F.I.P pa
tronaat plaatsvinden, sterk uitgebreid. Verzamelingen mo
gen niet meer worden geaccepteerd, zonder toestemming 
van de commissaris. 

Vele commissarissen zijn handelaren, die dan veelal wel 
verzamelingen van hun klanten aanmeldden, maar zich voor 
andere verzamelingen niet interesseerden. Trouwens, er wa
ren hier meer misstanden. Wanneer een tentoonstellingsbe-
stuur zich niet aan de voorschriften houdt, zal haar het pa
tronaat van de F.I.P. worden ontnomen. I.v.m. deze rege

ling is het van belang, dat de commissaris-generaal gerug-
steund wordt door een aantal experts voor de verschillende 
verzamelgebieden. Over de vraag wie hiervoor in aan
merking komen, zal nader worden beslist. 

Een door de heer Kirchner gemaakt ontwerp van een boekje 
met alle reglementen wordt besproken. Een aantal regle
menten zal moeten worden herzien en aan de algemene ver
gadering in Leiden worden voorgelegd. Buitendien bestaat 
dringend behoefte aan een propagandaboekje voor de Bond, 
zoals in 1950 de heer Norenburg er een schreef. De heer 
Kirchner zal ook dit propagandaboekje concipiëren. 

Drie nieuwe leden hebben zich aangemeld, t.w. Ontspan
ningsvereniging „Shell" te Den Haag, P.V. Onderling Con
tact te Bergen op Zoom en de P.V. te Drachten. Notaris 
Samson te Rotterdam bestudeert met onze rechtskundig 
adviseur statuten en huishoudelijke reglementen. 

Het Bestuur van de Gelderse Filatelisten-Vereniging heeft 
aan het Bondsbestuur bericht, zijn actie over de zomerze-
gels over ons te willen leiden. Wij juichen dit besluit van 
harte toe en zijn er erkentelijk voor. 

Eerst dienen we nu af te wachten de toezending van de 
„protestbrief" en de adhesiebetuigingen. Daarna zal het 
Bondsbestuur overleggen welke stappen verder moeten 
worden genomen. 

NEDEKLANDSCHE VEiREBNIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr.: D. J. G. Verzij den. Godelinde-
weg 44, Naarden. Tel. 02959—5427. Le
denadministratie: G. H. Ebens, Valken-
berglaan 33, Apeldoorn. 

Afdelingssecretarissen: Zie augustusnum
mer 1959, doch met wijziging van: 

Castricum: W. H. J. Schumacher, Prinses 
Margrietstraat 18, Castricum. 

Deventer: C. Pohlmann, Schoolstraat 22, 
Deventer. 

Nijmegen: B. A. Ontrop, Kijhoffstraat 9, 
Nijmegen. 

Twente: J. Th. A. Friesen, Händelstraat 
73-11, Hengelo (Ov.). 

Nieuwe leden: (per 1-1-59) 1079 L. Dupont, 
Nickeriestraat 29, Zorg en Hoop, Paramari
bo; 1735 Chr. Vialle, Postbus 183, Paramari
bo; (per 1-7-59) 482 Dr. P. J. Couvee, Geert-
straat 52, Olst; 1896 L. J. Hellenaar, W. de 
Zwijgerstraat 13, Castricum; 1614 A. L. H. 
Eeeermont, van Slingelandtstraat 17, Den 
Hsag; 538 Mej. M. C. M. Schröder, Krullen-
laan 15, Bloemendaal; 985 Mevr. A. G. Iburg-
Falkenhagen, Kennemerplein 19, Haarlem; 
1669 Mevr. C. Eijsvogel-Bies, Wagenweg 26, 
Haarlem; 2108 Ir. J. Witteveen, Tuindorp
straat 13, Hengelo (Ov.); 1199 H. van Herwer
den, Burg. Cramergracht 110, Amsterdam-
Slotermeer; 2207 S. H. Wilms, Kerliplein 22, 
Hippolytushoef. 

Wijziging lidmaatschap: 1961 H. v. d. Lin
den, Berlchout wordt W. J. v. d. Linden, H.K. 
Onnesstraat 40, Zwijndrecht. 

Overleden: 719 M. G. Hesterman, Amster
dam; 830 W. Peeters, Nijmegen; 72 Ds. J. J. 
T. Spaargaren, Wester Blokker; 1886 W. 
Zweerts de Jong, Bennebroek; 1807 J. A. 
Decider, Bloemendaal. 

Afgevoerd: 2205 G. J. de Vries Hummel, 
Katwijk a. Zee; 1377 J. P. Kaag; 904 P. J. 
Richardsen, Doetinchem; 1859 P. Rosendaal, 
Curasao; 2312 G. van 't Zand, Curagao. 

Afgevoerd wegens wanbetaling: 67 J. E. A. 
Bakker, Amsterdam; 245 H. Klaassen, Put
ten Gld.; 2152 C. P. Moerman, Groningen; 
594 W. H. de Munnik, Scheveningen; 1996 J. 
Munster, Amsterdam; 1854 M. L. E. Roelants-
Bouricius, Hilversum; 1296 H. Struwe, Den 
Haag; 969 A. C. Tombrink, Rotterdam. 

Nummerwljziging: 676 G. V. J. Veltman, 
Curacao wordt 645; 477 J. H. Rose, Den Haag 
wordt 977. 

Wijziging: 1783 Mevr. G. W. V. Schaick Zil-
lesen moet zijn de heer G. W. v. Schaick 
Zillesen. 

POSTZEGELVERENIGING .,BREDA". 
Secr.se Mevr. C. G. H. Bode-Flohil , 
Ginnekenweg 108, B r e d a . 

Maandelijkse vergadering 4e maandag van 
iedere maand in de grote zaal van de Graan-
beurs. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLAND IA". Secr.: 
A. D. Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hol-
landsche Rading (Utr.). Tel. 02957—489. 

Ledenvergadering op vrijdag 18 september 
1959 te 20.15 uur in hotel ,,Krasnapolsky", 
Warmoesstraat, Amsterdam. De veiling wordt 
gehouden van 19.30-20.15 uur. 

Nieuw lid: 567 M. Woudenberg, van Hou
tenstraat 20, Rotterdam. 

Kandidaatleden; 41 c. D. Relleke, Kamati-
vitinmine, Dett, Southern Rhodesia: 43 J. Rel
leke, 10 Parkviewflat, 8th avenue, Borrow-
street, Bulawayo, Southern Rhodesia: 562 H. 
Timmer, Van Marumstraat lO-II, Amster
dam-O. 

Bedankt: 448 Mevr. W. J. Samama-WiUem-
se, Amsterdam Z. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: H. G. v. d. Wes-
teringh, Tolsteegsingel 17 bis, Utrecht. 

Bestuursvergadering: dinsdag 22 septem
ber a.s. ten huize van de secretaris. 

Ledenvergadering: dinsdag 29 september 
a.s. 8 uur n.m. in Tivoli. Voornaamste agen
dapunten: Jaarverslag Secretaris, Jaarver
slag Bibliothecaris en uitreiking wisselbeker. 

Bestuursverkiezing: aftredend en herkies
baar de H.H. Albers, Baljet, Bon en Lamie. 
Tegenkandidaten voor de aanvang der ver
gadering te stellen. 

Landenwedstrijd: Nederl. Indië tot 1923. 
Nieuw lid: C. J. Bal, Langeweg 10, Wil

helminadorp bij Goes. 
Bedankt: C. Janssen, Utrecht. 
Wenken van Dlrecteur-Rondzendingen: Let 

op de volgorde van deelnemers aan de rond-
zendingen; deze kan gewijzigd zijn op de 
nieuwe rondzendlijsten. Ook kunt u thans een 
ander Sectiehoofd hebben, dus met een an
der gironummer. 

Deelnemers en deelneemsters aan de rond-
zendlngen, die omstreeks half oktober nog 
geen zending hebben ontvangen, worden ver
zocht dit te melden aan de heur Teune. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Secr.: G. H. C. van Dijk, 
Tortellaan 42, Den Haag; Ledenadmi
nistratie: Mr. M. L. H. Cassutto, Vo-
gelkersstraat 82, Den Haag. 

Kandidaat-Iid; Ir. A. Bahbout, Geestbrug-
weg 63, Rijswijk Z.H.; W. P. N. van Eist, 
Hengelolaan 320, Den Haag; A. H. Viallé, 
Weigellaplein 79, Den Haag. 

Vergadering: De eerstvolgende vergadering 
zal worden gehouden op donderdag 24 sep
tember a.s. in Café-Restaurant De Kroon, 
Spui 10 te 's-Gravenhage. 
INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: D. O. Kirch

ner, Rietzangerlaan 5, 's-Gravenhage, 
tel.: 393838; Beheerder Centraal Leden-
register: N. F. Hedeman, Valkenbos-
kade 86, 's-Gravenhage, tel. 390857. 

Afdelingssecretariaten en bijeenkomsten: 
Zie augustusnummer, doch met wijziging 

van Afd. Harderwijk: ledere Ie woensdag van 
de maand in één der zalen van het Groene 
Kruisgebouw, Frisialaan, Harderwijk. 

Schorsen: At. JL. 93 P. van Daal; At. 4147 
G. J. Berger; At. 4224 J. Edelman, allen te 
Amersfoort. 

Royement Intrekken: ld. 717 C. N. v. d. 
Zalm (oud 4010), Choorstraat 145, Monster. 

Kandidaat-leden: En. 979 G. S. Alberts, 
Goudsbloemstraat 63, Enkhuizen; En. 991 
Mej. R. M. M. V. d. Horst, Snouck v. Loosen-
park 7, Enkhuizen; En. JL. 57 N. J. Waal-
kes (15-9-44), Snouck v. Loosenpark 7, Enk
huizen; Ht. 743 J. C. A. Hempel, Noordeinde 
18, Spijkenisse; Le. 720 C. Th. Jelierse, 3e 
Loosterweg 106, Hillegom; Rm. 746 H. G. van 
Hassel, Menenkamp 26-A, Rotterdam 23; Rm 
887 J. W. Moossdorff, Noordplein 22-A, Rot
terdam 1; Rm. 892 J. L. Ouwerkerk, IJsclub-
straat 45-A, Rotterdam 16; Rm. 928 Mevr. 
C. de Reuver-v. Wijk, le Middellandstraat 
112-A, Rotterdam 3; Rm. 752 H. C. Stavast, 
Harddraverstraat 54-A, Rotterdam 4; Ze. 788 
J. C. Theten-Terville, Pieter Steynstraat 233, 
Zwolle. 

Verandering van afdeling: Fe. GM 58 C. 
Vogelaar, Vierhouten; Fe. 850 A. Vogelaar, 
Vierhouten; beiden afd. Hk. 

Rectificatie: Tl. 430 M. van Geerestein, Ka
pel Avezaath, intrekken wegens dubbele boe
king. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: G. C. Tops, 
Stadhoudersweg 89-b, Rotterdam-4. 

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewo
ne ledenvergadering wordt gehouden op 
maandag 28 september a.s. in het Zalencen
trum, Delftsestraat 33 te Rotterdam. Aan
vang 20 uur. Zaal open 19.30 UUR. 

Gewone agenda. Bezichtiging van de kavels 
voor de veiling'op zaterdag 26 september a.s. 
van 15 tot 16 uur in ons clublokaal en voor 
de aanvang der vergadering in het Zalen
centrum. 

Oktober-vergadering: De oktober-vergade-
ring wordt gehouden op maandag 26 oktober 
a.s. in het Zalencentrum. Aan de agenda 
voor deze vergadering zal als extra punt wor
den toegevoegd: Vaststelling van de regle
menten voor de afdelingen Aankoop en 
Rondzendingen. 

De concept-reglementen liggen voor de le
den ter inzage in ons clublokaal Noordsingel 
101 op de zaterdagmiddagen 17 en 24 okto
ber, benevens in ,,De Gunst", Brielselaan 
192 op de donderdagavonden 15 en 22 okto
ber. Eventuele opmerkingen kunnen, met 
vermelding van het artikel en het lid daar-
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van, op de oktober-vergaderlng ter kennis 
van het bestuur worden gebracht. 

Overige vergaderingen in 1959: De in 1959 
nog resterende vergaderingen worden gehou
den op de maandagen 23 november en 21 de
cember, alle in het Zalencentrum. 

Clubbijeenkomsten: Zaterdag van 15.00 tot 
17.30 uur in de bovenzaal van Café-Restau-
rant „De Zon", Noordsingel 101 te Rotterdam 
Noord; donderdag van 19.30 tot 22.30 uur in 
Café-Restaurant „De Gunst", Brielselaan 192, 
te Rotterdam Zuid. 

BibliotheeTc: De heer C. de Wit Is des zater
dags van ca. 15.30 tot ca. 16.30 uur in ons 
clublokaal in „De Zon" aanwezig voor het 
uitlenen en terugontvangen van boeken en 
tijdschriften uit de bibliotheek. 

Voor adressen enz. van verenigingsfunctio
narissen zie blz. 193 van het junl-nummer. 

PHILATELISTEN VERBNIGIN G 
„AMERSFOORT". Secr.: D. C. Slijk-
oord, Kapelweg 152-b, Amersfoort. 

Ledenvergadering: ledere 4e dinsdag van 
de maand In café-rest. „Van Ouds de Wa-
penroem", te Amersfoort; aanvang 8 uur. 

AMSTBRDAMSCHE VERBENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. 
Wap, Haarlemmermeerstraat 81-1, Am
sterdam-W, tel. 125103. 

In de maand oktober 1959 komen wij bij
een op dinsdag 6 okt. voor de LEDENverga-
gering, terwijl op dinsdag 20 oktober de tra
ditionele kaart- en speelavond wordt gehou
den. Voor verdere mededelingen zie ,,Amster-
phlla". 

De bijeenkomsten worden gehouden in 
Grand Hotel ,,Krasnapolsky", Warmoesstr. 
Zaal open om half acht; aanvang van de 
bijeenkomsten om 20.00 uur. 

Kandidaat-leden: Behalve de kandidaat-
leden die reeds vermeld staan in het augus
tusnummer van Het Maandblad, hebben zich 
nog aangemeld: 690 Mej. E. M. Bartels, p/a 
Corn. Schuytstraat 52, Amsterdam Z; 691 W. 
de Graaff, Ie Hugo de Grootstraat 39-III, Am
sterdam W; 692 Mevr. S. A. de Jong-Ooster-
dljk, Trompenburgerstr. 29-n, Amsterdam 
Z; 693 J. Koot, Rijnstraat 167-III, Amsterdam 
Z; 694 J. M. v. d. Klundert. Joop IJisberg-
straat 3, Amsterdam W; 695 A. J, Thiel, 
Corn. Krusemanstraat 49hs, Amsterdam Z. 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM. S.P.A. Secr.: C. B. 
Maalman J.Ezn., Paramariboplein 23-
bel. Amsterdam, tel.: 82517. 

Bijeenkomsten: 23 september, 14 en 28 ok
tober 1959, soeiëteitsavonden. 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
POSTSTUKKEN- EN POSTSTEMPEL
VERZAMELAARS. Secr.: W. H. Lutke-
veld, Boterdiepstraat 8hs, Amsterdam 
Z2. Ledenadministratie: F. A. de Klerck, 
Lekstraat 68, Amsterdam Z.2. 

Vergadering: zondag 27 september 1959 te 
Utrecht. 

Bijeenkomst: zaterdag 31 oktober 1959 te 
Utrecht. 

PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM. Afd. Filatelie. 
Secr.: C. H. Zaalberg, Esmoreitstraat 
51-in, Amsterdam-W.2. 

Bedankt: W. Steenhof; F. v. d. Berg; A. 
Brouwer; J. A. Koopman; B. Meutstege; C. 
J. van Tiel, allen te Amsterdam. 

Nieuw lid: Mevr. Lindeboom-v. Munster, 
O. Handelskade 60hs, Amsterdam C. 

Afgeschreven: P. G. Akkerman; C. P. 
Booms; A. Bosch en H. Hamega. 

STICHTING POSTZEGELCLUB „RO-
BAVER". Secr.-penn.: J. P. de Best, 
Hoogeweg 69-111, Amsterdam-O., tel. 
59640. 

Vaste datum der bijeenkomsten iedere 15e 
van de maand, behalve wanneer deze op za
terdag of zondag valt, dan op de eerste daar
opvolgende werkdag. 
AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„S.H.E.L.L." Af. Philatelie. Secr.: N. J. 
van Deijck, Badhuisweg 3, Amster
dam-N. 

Nieuwe leden: (per 1-8-59) A. J. F. Feld
man, p . Lastmanweg 20, Amstelveen; (per 
1-9-59) p. V. d. Plas, Jan Lievensstraat 70-1, 
Amsterdam Z. 

Afgevoerd: (per 1-8-59) H. Carst, Amstel
veen; H. G. Kraan, Arnhem; J. E. Vogel, 
Bussum. 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK 

Aid. Filatelie. Secr.: W. F. H. Hoetjer, 
Slotermeerlaan 167-11, Amsterdam-W.2. 

Overleden: F. Th. J. Poederbach. 
Nieuw lid: Mevr, H. Poederbach, Vier 

Heemskinderenstraat 43-1, Amsterdam (per 
1-8-59). 

PHILATELISTISOHE VERENIGING 
N.D.S.M. Secr.: T. G. Boon, Lepelaar
straat 2, Landsmeer 

Bedankt; J. Timmens, Amsterdam. 
Contaetauonden; in ,,Modern" 4 septem

ber, 16 oktober, 27 november 1959, 8 januari, 
19 februari, 1 april 13 mei en 24 juni 1960; 
in Noord 25 september, 6 november, 18 de
cember 1959, 29 januari, 11 maart, 22 april 
en 3 juni 1960. 

Het Bestuur verzoekt alle leden de con
tactavonden te bezoeken en vooral om ruil
materiaal mede te brengen. 

PHILATELISTENVBRENIGING 
„BAARN". Secr.: Ir. G. W. van der 
Laan, Wilhelminalaan 4, Baarn. 

Bijeenkomsten: iedere 3de donderdag van 
de maand in hotel ,,Promenade". 

GELDERSE FILATBLISTBNVERENI-
GING „DE GLOBE". Secr.: J. W. 
Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem; tel. 
08300—26511; waarn. Leden-secr.: F. 
Bokelmann, Min. Aalbersepark 13, Ede, 
tel. 08380—8949. 

Bijeenkomsten van de afdelingen (aanvang 
8 uur): 

Afdeling Arnhem: woensdag 7 okt. in het 
Volksuniversiteitsgebouw, Rijnstr., Arnhem. 
Lezing door de heer Zwijnenburg, Rotterdam 
over ,,Zegels in bijzondere samenhang". Za
terdag 10 oktober ruildag (zie onder). 

Afd, Apeldoorn: woensdag 23 sept. en 14 
okt. in Museum Vaal, Arnhemseweg 350, 
Apeldoorn. 

Afd. Doetinchem: vrijdag 2 okt. in Hotel 
Groeskamp, Stationsplein, Doetinchem. 

Afd. Ede-Wageningen: woensdag 14 okto
ber in gebouw Reehorst te Ede. Veiling. Vol
gende bijeenkomsten: 4 november Wagenin
gen en 9 december Bennekom. 

Afd. Lobith: dinsdag 13 oktober Tolstraat 
11, Lobith-Tolkamer. 

Afd. Nijmegen: dinsdag 22 september in 
Hotel De Roemer, Nijmegen. 

Afd. Oosterbeek: maandag 21 september 
en 19 oktober in Hotel Dreijeroord, Ooster
beek. 

Afd. Velp: woensdag 7 oktober In het 
N.H.V.-gebouw, Stationsstraat, Velp. 

Afd. Zutphen: vrijdag 2 okt. rullavond, 
woensdag 14 oktober najaarsvergadering met 
bestuursverkiezing (convocatie hiervoor 
volgt) in de benedenzaal van Casino, ingang 
Schouwburg-Bioscoop, Oude Wand, Zutphen. 

Nieuwe leden: 
Afd. Arnhem: 230 E. H. van Es, St. Anto-

nielaan 183, Arnhem; 1023 J. W. Focke, Gers-
dorfstraat 23, Zevenaar. 

Afd. Doetinchem: 162 B. J. van Kuik, Lee-
rinkstraat 106, Doetinchem. 

Afd. Ede-Wageningen: 181 M. Spirgi, Prins 
Bernhardlaan 60, Bennekom. 

Afd. Lobith: 203 O. Leuner, Hooiberg 15, 
Drostambt Elten. 

Afd. Velp: 1299 H. Wolthuis, Scheldestraat 
14, Velp. 

Afd. Zutphen: 240 P. F. Martinot, Dr. Bos
straat 21, Zutphen. 

Overleden: 10 A. M. J. Krulssink en 1222 
A. J. Vos, beiden Afd. Arnhem. 

Mededelingen Hoofdbestuur: 
Najaarsvergadering: zaterdag 24 oktober 

te Doetinchem. Agenda, alsmede plaats en tijd 
zullen tijdig aan de afdelingen worden toege
zonden en gepubliceerd worden in het 
Maandblad van oktober. 

Buitenleden: De secr.-penningmeester van 
de Afd. Buitenleden, de heer C. L. Kreijen-
broek, heeft wegens tijdgebrek voor deze 
functie moeten bedanken. Door het hoofd
bestuur zal nog nader een vervanger worden 
benoemd. De rondzendingen voor de buiten
leden zullen voorlopig worden verzorgd door 
de directeur der rondzendingen, de heer P. 
Haveman, Geertr. Hofkeslaan 4, Velp. 

Inzenden van boekjes: zie hierover de 
mededeling in het septembernummer. 

Ruildag Afdeling Arnhem: Ter gelegen
heid van de ,,Dag van de Postzegel" orga
niseert de Afdeling Arnhem op zaterdag 10 

okt. a.s. een ruildag in het Volksuniversitelts-
gebouw. Rijnstraat 42, Arnhem. Aanvang 
10.30, einde 21 uur. Tevens zal een kleine 
tentoonstelling -worden gehouden van verza
melingen van de Arnhemse leden. Toegang 
vrij, ook voor niet-Globe-leden. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. A. Wagemans, C. H. Moens-
straat 2-B, Beverwijk. 

Bijeenkomsten; maandag 28 september en 
12 oktober 1959, telkens om 19.30 uur in het 
Witte Kruisgebouw, Baanstraat 35, Beverwijk. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VERBENIGING „DE VERZA
MELAAR", Bussum. Secr.: H. W. Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden, tel. 16870. 

Vergaderingen: 2e maandag van de maand 
In Hotel Vlietlaan, Gen. de la Reijlaan, Bus
sum, aanvang 8 uur n.m. Echter niet In de 
maanden juli en augustus. 

KandidaafKd; J. J. Veenman, Dorpsweg 47, 
Ankeveen. 

RuUbeurs: ledere zaterdagmiddag bij het 
Postkantoor voor alle Gooise filatelisten. 

VERBENIGING VAN POSTZEGEL-
VBRZAMELAARS „DELFT". Secr.: 
A. van Kesselen, Soendastraat 14, Delft, 
tel.: 01730—26869. 

Nieuto lid: 364 A. Mervel, Brouwersstraat 
8, Delft. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
A. de Wit, Willemstraat 50, Dordrecht. 

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil- en 
Koopavond: iedere 2e woensdag van de 
maand in het C.J.M.v.-gebouw. Burg. de 
Raadtsingel te Dordrecht. 

Jeugdclub: Zelfde dag en zelfde adres, van 
19-20 uur. 

DORDTSCHE PHILATELISTEN VER
BENIGING „DE POSTJAGER". Secr.: 
A. L. Blonk, Willem de Rijkestraat 39, 
Dordrecht. 

Contactauond; vrijdag 25 september a.s. in 
gebouw ,,Americain", Groenmarkt te Dor
drecht. Aanvang 7.30 uur. 

Ledenvergadering: vrijdag 9 oktober a.s. 
zelfde plaats en tijd. 

Nieut« lid; A. Baas, Joh. Spaansstraat 67, 
Dordrecht. 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J. H. A. Dolhain, Pe
trus Dondersstraat 100. Eindhoven. Tel. 
10615. 

Vergadering: Elke eerste woensdag van de 
maand waarvan convocatie wordt toegezon
den. 

Nieuwe leden: F. de Haes, Valkenswaard-
seweg 4, Aalst; M. J. Lacet, Olympialaan 36; 
F. Langedijk, Vigliuslaan 30; beiden te Eind
hoven. 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING. Secr.: F. C. Kuijken, Beuken
laan 45, Eindhoven. 

Vergadering: iedere eerste maandag van 
de maand in de zaal T van het Philips Ont
spanningsgebouw te Eindhoven. Aanvang 8 
uur n.m. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST" 
Geleen. Secr.: H. J. A. Lemmens, Pot
gieterlaan 1, Geleen. 

Vergaderingen: Afd. Geleen: Ie zondag van 
de maand in Café-Rest. 't Haodhoes, Markt, 
Geleen; aanvang 10 uur v.m. 
Afd. Slttard: zondag 20 sept. a.s. in café-rest. 
„Schtad Zitterd", Markt, Sittard; aanvang 
10 uur v.m. 
Afd. Vaals: wordt per convocatie bekendge
maakt. 
Afd. Kerkrade: -wordt per convocatie bekend
gemaakt. 

POSTZEGELVERENIGING „GORIN-
OHEM & OMSTREKEN". Secr.: A. v. 
d. Vliet, Jagerslaan 22, Gorinchem. 

Nieuw lid: Mevr. Jansen-Morel, Prins Bern-
hardstraat 47, Gorinchem. 

Bedankt; P. E. Mossel, Hardinxveld. 
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ONTSPANNINGSVERKNIGING 
SHELL, 'sGravenhage. Afd. Postzegel
club. Secr.: A. C. M. van Overeem, 
Postzegelclub O.V.S., Postbus 162, Den 
Haag. 

Nieuwe leden: (per 1859) 109 K. J. van 
Beemen, Laan van Meerdervoort 8, Den 
Haag; (per 1959) 110 J. E. Vogel, Huizerweg 
192, Bussum; 111 E. N. McMillan, Waals
dorperweg 291, Den Haag. 

BeanM: 39 Mej. Y. A. van der Kley. 
Ruilavonden: maandag 21 september, dins

dag 20 oktober, woensdag 18 november, don
derdag 17 december 1959, vrijdag 22 januari, 
maandag 22 februari, dinsdag 22 maart, 
woensd,ag 20 april, donderdag 19 mei en vrij
dag 24 juni 1960. 

PHILiATEMSTBN VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J. C. Schetter, 
Rijksstraatweg 245, Haren (Gr.), tel.: 
OÖ900—45436. 

Kandidaatlld: 517 J. Keizer, Nieuwbouw 
F 23CV, Altlcerwoude (Fr.). 

Overgeschreven per 1959: 375 H. Wolthuis 
naar ,,De Globe" te Arnhem. 

Maandelijkse vergaderingen: 
P.V.G.: 3e maandag, 20 uur in restaurant 

het ,,Boschhuis", Hereweg 95, te Groningen. 
Afd. Drachten: geen opgave ontvangen. 
Afd. Hoogezand: 2e dinsdag, 20 uur in ho

tel ,,Struvé" te Sappemeer; 
Afd. Veendam: 3e woensdag, 20 uur in 

Hotel ,,Van Kreel" te Veendam. 
Afd. Winschoten: donderdag 24 sept. a.s. 

20 uur in hotel ,,Smid" te Winschoten. 
Rondzendingen: Het adres van de com

missaris Rondzendverkeer is nu: J. Wieringa, 
lUegaliteitslaan 112, Groningen, postrekening 
830060, tel. 26387. 

NEDERLANDSOHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem. Secr.: M. 
W. v. d. Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede. 

Kandidaatleden: 514 N. Vreijenhoek, Van 
Dalenlaan 145, Santpoort Z; 515 J. C. A. de 
Kok Jr., Vinkenstraat 14, Haarlem; 516 H. 
Dijkstra, Roemer Visscherstraat 174, Haar
lem. 

Bedankt per 1959: 194 H. v. Aalst, Jul. 
V. Stolberglaan 88, Hillegom. 

Afgevoerd per 1959: 363 A. v. d. Wiel, 
adres onbekend. 

Algemene vergadering: donderdagavond, 8 
uur, 24 september a.s.. Gebouw Cultura, 
Jansstraat 83, Haarlem. 

YVERT 1958. Kan door leden in bruikleen 
worden verkregen. Zich te wenden tot de 
heer Bibliothecaris J. de Graaf, H. W. Mes
daglaan 19, te Heemstede, dus niet meer tot 
de heer Nieuwenhuijs. 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Lint
jensstraat 21, Heerlen. 

Ruildagen: op zondag 27 september e.k. zal 
te Maastricht in Victoria Taverne, Wijker
brugstraat, een grote ruildag worden georga
niseerd. Deze zal beginnen om 10 uur. Deze 
ruildag wordt georganiseerd in het kader van 

de Interphil. 
Bijeenkomsten: eerstvolgende bijeenkomst 

dinsdag 6 oktober. Het bestuur hoopt, dat 
vele leden deze vergadering zullen bijwonen. 
PlaatsHotel Robertz, Stationstraat, Heerlen. 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
Secr.: A. P. Vlam, Van Galenstraat 70, 
Den Helder. 

Afgevoerd: (per 191959) A. J. H. Popma, 
Den Helder. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND". Secr.: J. 
Versteegh, D. Boutsstraat 5, Helmond. 

Nieuw lid: (per 181959) M. Guppen, Karel 
Raymakersstraat 47, Helmond. 

'sHERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: Mr. H. J. Bernsen, 
Aartshertogenlaan 275, Den Bosch. 

Ledenvergadering: woensdag 23 september 
1959 te 8 uur in Hotel ,,Central", Markt, 
Den Bosch. 

Nieuwe leden: zie kandidaatleden in het 
augustusnummer. 

Kandidaatlid: Zr. H. Martens, Torenstraat 
8, Den Bosch. 

Afgevoerd: P. Levert, Vlijmen. 
Gestaakt; A. Pellen, Den Bosch. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HILVERSUM & OM
STREKEN". Secr.: A. W. Ebrecht, 
Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum. 
Ledenvergadering: 17 september en 15 okto
ber 1959. 

Kandidaatleden: 687 Mevr. W. Wigman, de 
Genestetlaan 32; 688 Tom Broekelaar, ,,Hei
deheuvel". Witte Kruislaan 12; beiden te 
Hilversum; 089 H. A. Beneder, Joh. Kepler
straat 17, AmsterdamO. 

Afgevoerd: 573 F. P. A. v. Buël, Hilver
sum. 

Ruilbeurs; iedere zaterdagmiddag van 25 
uur. Bovengenoemde bijeenkomsten worden 
gehouden in de Openbare Leeszaal te Hilver
sum, 'sGravelandseweg 55. 

LBIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. Secr.: 
G. M. Minnema, Boerhaavelaan 41, Lei
den. 

Eerstvolgende vergadering op donderdag 
23 september 1959 in de benedenzaal van 
CaféRest. ,,De Kleine Burcht", Nieuwe Rijn 
19, Leiden, 's avonds te 8 uur precies. 

Ruilbeurs: 2e vrijdag in de maand. 
Jeugdclub: 2e donderdag in de maand. 
Bericht van de Rondzenddienst: De deelne

mers aan de rondzenddienst kunnen de stro
ken van de kaarten van het seizoen 1958/59 
vernietigen. Voor het nieuwe seizoen ingaan
de 1 september dienen de strookjes bewaard 
te worden tot nader bericht. 

PHILATELISTENVERENIGING 
„ZUIDLIMBURG". Secr.: J. Hack, 
Wolfstraat 10, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten: 5 oktober: Beurs

avond; 19 oktober: Ledenvergadering; beide 
om 8 uur in Restaurant „In de Gouwe Poort" 
Vrijthof 50, Maastricht. 

KaradidaafWd; J. van de Peppel Jr., Brus
selscheweg 87, Maastricht. 

STICHTING SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS. Secr.: A. Kee
mink, Sweelinckstraat 209, Vlaardin
gen. 

Nieuwe leden: 196 Y. v. d. Waal, Kievit
straat 3, Rhoon; 197 M. Blom, Rootstraat 4, 
Poortugaal; 198 J. E. Recourt, Valeriusstraat 
47, Vlaardingen. 

PHILATELISTBNCLUB „ROTTER
DAM". Secr.: M. J. Feenstra, Dorps
straat 21, Capelle a.d. IJssel. 

Bijeenkomste«; 2e dinsdag van elke maand 
in het Beursgebouw, ingang Meent 110, Rot
terdam; Zaal II; aanvang 20 uur. 

POSTZEGELVEREENIGING „SANT
POORT". Secr.: P. Vons, Brederoodse
weg 100, SantpoortZuid. 

Door overlijden ontviel ons het lid 
M. S c h u u r m a n 

te Bloemendaal, die sinds 1955 direc
teur was van het rondzendverkeer 
der vereniging. Als zodanig heeft hij 
zeer veel en belangrijk werk voor 
onze vereniging verricht, waarvoor 
wij hem ten zeerste erkentelijk zijn. 
Wij missen in hem een belangrijke 
steun voor onze vereniging. 
Hij ruste in vrede. 

Bijeenkomsten: deze worden alle gehouden 
In het Jeugdhuis der Ned. Herv. Kerk te 
Santpoort, Burg. Enschedélaan 67, De vol
gende bijeenkomsten worden gehouden op 
dinsdag 29 september en vrijdag 9 oktober 
1959. 

Nieuw lid: 37 G. H. van Eerden, De Gene
stetstraat 11, Haarlem O. 

Kandidaatleden: N. van Duyn, Wüstelaan 
8, Santpoort Z.; H. C. Krom Jr., W. de Zwij
gerlaan 54, Santpoort Z; A. v. d. Berg, Rijn
straat 26 rd, Haarlem. 

Overleden: 46 M. Schuurman. 
Bedankt: 105 W. A. Langedijk, Velsen Z; 

48 J. A. Sinnige, Haarlem. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG". Secr.se: 
Mevr. T. Boenderv. Bommel, Ring
baanOost 333, Tilburg. 

Vergadering: iedere Ie woensdag van de 
maand in de grote bovenzaal van Huize Rem
mers, Heuvel 28 te Tilburg. 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" 
Secr.esse: Mevrouw D. Waalkensvan 
der Goes, Storm van 'sGravensande
weg 21, Wassenaar. 

Vergadering: iedere 2e donderdag van de 
maand in Café ,,De Deijl" te Wassenaar, 
hoek Kerkdam en Rijksstraatweg. 

POSTSTUKKEN 
Rubriekredaoteur Nederland en O.G.: J. H. Broekman, 
Hoflaan 25, Bergen. N.H. 

NEDERLAND. 
Briefkaarten. 

Dienstorder H 430 d.d. 6 augustus 1959 van de P.T.T. meldt: 
1. Op de linkerhelft van de adreszijde der Rijksbriefkaar

ten zullen voortaan —■ voor het vermelden van naam en 
adres van de afzender — drie lijnen worden gedrukt i.p.v. 
twee. 

2. Met de verstrekking van de aldus gewijzigde brief
kaarten zal binnenkort worden begonnen. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
In het meinummer werd medegedeeld dat de daar aan

gekondigde nieuwe poststukken van de Nederlandse Antil
len verkrijgbaar zouden zijn bij de filatelistenloketten. Dit 
is onjuist, want poststukken van Nederlands NieuwGui
nea, Nederlandse Antillen en Suriname zijn na 1945 alleen 
verkrijgbaar geweest bij de directeur van het Districtspost

kantoor te 'sGravenhage (Philatelistische Dienst). Vanwege 
dit bureau werd mij d.d. 14 augustus j.1. medegedeeld, dat 
„door onze dienst geen poststukken van Overzeese Rijks
delen meer verstrekt worden". Een reden waarom de P.T.T. 
ophoudt aan de poststukkenverzamelaars service te verle
nen werd er niet bij vermeld. Commentaar willen noch kun
nen wij thans geven. 

CATALOGUS. 
De aflevering 5/6 van de „Neuer Ganzsachen Katalog", 

die door de Berliner Ganzsachen Sammler Verein wordt uit
gegeven, ondervindt enige vertraging bij de drukker, die 
de persklare kopij intussen wel reeds volledig in zijn bezit 
heeft gekregen. Een verschijningsdatum is nog niet te noe
men. 

Op de Interposta werden de eerste vier afleveringen van 
deze catalogus — en terecht — onderscheiden met de hoogste 
prijs in de klasse voor literatuur: vermeil. De bewerkers 
van deze katalogus — inzonderheid de heer Walter Beckhaus 
— kregen op deze wijze een officiële erkenning voor hun werk 
van jaren, dat door de poststukkenverzamelaars van over 
de gehele wereld op zeer hoge prijs wordt gesteld. Met onze 
gelukwensen ook de beste wensen voor een spoedig herstel 
van de heer Beckhaus. 
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!0h. Oh, O.G.! 
Wij behoeven u zeker niet te herinneren aan de treurige 

filatelistische geschiedenis welke zich in het laatst van de 
vorige eeuw in een aantal Zuidamerikaanse landen afspeelde 
ten opzichte van postzegeluitgiften, waaraan de naam van de 
financier N. F. Seebeck onafscheidelijk is verbonden. Een 
omstandig verhaal hieromtrent kunt u lezen in het oude 
Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde, 16e jaargang, 
bladzijde 65, terwijl u in het handige pocketboekje „Filatelie 
in klein bestek" (uitgave Bruna, Utrecht) in het Filatelistisch 
A B C hieromtrent een korte aantekening kunt vinden. 

Is het wonder, dat wij aan deze geschiedenis dachten toen 
wij een dezer dagen in de dagbladpers het volgende bericht 
lazen: 

„PARAMARIBO (ANP) — De Surinaamse minister van 
financiën, dr. J. Sedney, heeft een overeenkomst getekend 
met de Amerikaanse maatschappij Lehmann Trading Com
pany, waarbij deze onderneming het recht krijgt postzegels 
voor filatelistische doeleinden buiten Suriname te verkopen, 
de verkoop bijzonder te stimuleren en er propaganda voor te 
maken. 

De Lehmann Trading Company, die de Surinaamse regering 
ook zal adviseren omtrent ontwerpen en uitgeven van nieuwe 
zegels, is een van de grootste bedrijven ter wereld, die zich 
met dit soort werk bezighouden. Zij heeft o.a. met Ghana 
een gelijksoortig contract afgesloten. De postzegelverkoop 
van dat land is in twee jaar acht keer zo groot geworden." 
(Cursivering van ons. Red.). 

Nog een klein stapje of Suriname is afgezakt tot Seebeck
niveau en zijn de filatelisten overgeleverd aan exploitanten 
van de postzegel. Wij zien dan ook reeds met vrees uit naar 
de vele nieuwe uitgiften welke de filatelisten zal worden op
gedrongen ten bate van 's lands kas èn van een Amerikaanse 
particuliere onderneming! 

Maar niet alleen Suriname is deze voor de filatelisten zo te 
betreuren weg ingeslagen. Ook Ghana heeft deze weg reeds 
gekozen en heeft kans gezien in de korte tijd van haar 
bestaan reeds een aanzienlijk aantal postzegels aan de man 
(of liever: de filatelist!) te brengen, waarbij zelfs zegels 
welke thans reeds aanmerkelijk hoog in prijs genoteerd staan 
(de op 27 december 1957 uitgegeven zegels van de inwijding 
van de Black Star Line, alsmede een miniatuurvelletje Lin
colnherdenking). 

LuehipOSf (Vervolg van biz. 259) 

TURKIJE. 
Voor „Caravelle"vlucht Istanbul  Parijs zie onder Frank
rijk. 

ZWEDEN. 
Door de SAS werden in juni en juli j.l. speciale Midder
nachtzonvluchten gemaakt 

poststempel) zoals hierbij /St 0^ > " ^ P " * * " " * * 
afgebeeld. fP " ■  ^^ ^ . c\ 

■" o 6 63 V 
V; .■■ . .J: 
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U.S.A. 
In ons vorig nummer vermeldden wij de Ie terugvlucht 

van de P.A.A. DjakartaSan Franciso; hierbij geven wij een 
verkleinde afbeelding van de Ie heenvlucht San Fancisco
Djakarta. VS. San Francisco Jun 1 1959 lOPM en AS Djakarta 
5.6.598. 

Op 27 april j.l. had de Ie vlucht Miami  Tegucigalpa 
(Honduras) door de PAA plaats, route FAM 5. Spec, af

Een eigen „exploitant" van postzegels wordt ook de DDR 
(OostDuitsland) dat met ingang van 1 september j.l. de uit
voer van haar postzegels door verzamelaars vrijwel onmoge
lijk heeft gemaakt en deze uitvoer alleen mogelijk maakt via 
haar eigen verkoopsorgaan. In een gedrukte mededeling aan 
de Oostduitse vezamelaars, onder de liefelijke aanspraak 
„Werter Sammlerfreund!" schrijft deze staat o.a.: 

„De export van postzegels van de Duitse Democratische 
Republiek is de taak van de Duitse Boekexport en import 
N.V. te Leipzig. De opbrengst aan deviezen uit de export van 
postzegels wordt voor de import van goederen aangewend. 
De export van postzegels helpt dus mede onze levensstan
daard gestadig te verbeteren. 

De verkoop van postzegels van de Duitse Democratische 
Republiek aan het buitenland wordt echter nog steeds be
ïnvloed doordat eigenbevoordeellaars en speculanten in het 
bijzonder de bijzondere postzegels van onze republiek illegaal, 
onder uitbuiting van de zwendelkoers, naar WestBerlijn en 
WestDuitsland over de grens brengen. Daardoor worden 
zowel de gezamenlijke bevolking als iedere verzamelaar af
zonderlijk, benadeeld. 

In het belang van de Werkers en van het doel van onze 
staat ziet het Ministerie voor Post en Telewezen zich daarom 
t3enoodzaakt, de voorschriften voor de afgifte van zegels voor 
verzamelaars aan vasteafnemers opnieuw te regelen." 

Deze nieuwe regeling behelst o.m. dat de ingeschreven 
verzamelaars moeten verklaren, dat zij de postzegels uit
sluitend „voor eigen behoefte" betrekken. 

De uitvoer is geheel in staatshanden gelegd en het is de 
verzamelaars verboden om zonder bijzondere toestemming 
van de staat postzegels uit te voeren naar WestDuitsland, 
WestBerlijn en het buitenland. 

„En", zegt de mededeling „het voordeel dat de export van 
postzegels oplevert komt de gezamenlijke bevolking en door 
de postzegelruil met het buitenland ook de verzamelaars van 
de Duitse Democratische Republiek ten goede". 

Deze „postzegelruil" van de staat met het buitenland, be
perkt zich voor zover ons bekend, hoofdzakelijk tot de com
munistische landen en is de hoofdzaak de verkoop aan niet
communistische landen, waarmede de filatelie in feite mede
werkt aan doeleinden welke vér liggen van liefdadigheid e.d. 

Filatelisten, past op uw zaak! 

stempeling in zwarte kleur. VS Miami 27.4.597.30AM en AS 
Tegucigalpa 27459. 

Op 31 mei j . l . had de Ie vlucht New York  Buenos Aires 
plaats met een straalvliegtuig van de Argentijnse Lucht
vaartmaatschappij Aerolineas Argentinas. Spec, afstempe
ling in wijnrode kleur: „First Jet Flight/afbeelding straal
vliegtuig/New York to Buenos Aires". VS New York May 
31 1959, 3 PM en AS Baires 2.6.'59. 
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Met een zekere trots konden wij na afloop van het veilingseizoen 1951-'52 (nu nog maar 
7 jaren geleden) melden, dat onze veilingomzet tot boven de I 2 0 0 . 0 0 0 , — was gestegen. 
En vorig jaar, over het seizoen 1957-1958, passeerden wij met een omzet van f 520.000,-
de HALFMILJOEN GULDEN. 
In onze stoutste verwachtingen durfden wij toen voor het daaropvolgende jaar niet te voor
spellen, dat wij deze RECORDOMZET wéér zouden halen. Laat staan overtreffen. Maar dank 
zij het vertrouwen van de inzenders en onze kopers, kunnen wij nu de verheugende mededeling 
doen, dat wij in het VEILINGSEIZOEN okt. 1958 - juli 1959 in onze veilingen verkocht hebben 
voor de enorme som van 5 7 1 . 0 0 0 GULDEN ! ! 

En nu staat alweer het nieuwe seizoen voor de deur. Met een veiling die de grootste belooft 
^ te worden welke wij na de oorlog hebben 

gehouden. 

VEILING 379 
2 6 - 2 9 O K T . 

('s middags en 's avonds) 
Met een geschatte opbrengst van min
stens f 200.000,-1 

BH 
Verkocht worden .-
a) een speciaalcollectie NEDERLAND Ie emissie 1852 van ruim 2000 stuks. 
b) een zéér uitgebreide speciaalverzameling NEDERLAND & OVERZ. RIJKSDELEN. 
o) een uitgebreide collectie EUROPA, waarin zeer belangrijk FRANKRIJK, ITALIË, VATICAAN, 

OOSTENRIJK, SPANJE, enz. 
d) een collectie ENGELAND en KOLONIËN. 
e) diverse Overzee-landen o.a. U.S.A., ISRAËL, ZUID-AMERIKA, enz. 
f) LANDENCOLLECTIES. In een kwaliteit en volledigheid als nog nooit eerder werd aangeboden. 
Gezien de overvloed van materiaal kunnen wij garanderen, dat er voor iedereen, handelaar 
en verzamelaar, interessant materiaal zal zijn, zoals op het ogenblik nergens te koop is. 
Noteer de data en wanneer U onze catalogi niet regelmatig krijgt, vraagt U de a.s. dan nu 
direct aan! U moogt dit evenement niet missen. Ook wanneer U zelf niet kunt komen op de 
veiling, is deze voor U interessant. Voor elke veiling zenden honderden hun opdrachtlijstjes 
in op ongezien materiaal. 

VAN DIETEN Postzegel veilingen 
Anna Pauiownastraat 58 
DEN HAAG 
Tel.: 070-32 .59 .32 

Reeds Veilingen 
sinds 18921 

VOOR DE VOLGENDE VEILINGEN KAN DAGEÜJKS GOED MATERIAAL WORDEN INGELEVERD. 
Wanneer het belangrijke objecten betreft, komen wij gaarne de verkoop met U bespreken. 
Vlotte financiële afwikkeling. DISCRETIE verzekerd. 



N E D E R L A N D 
L a a t s t e a a n b i e d i n g o p 

N e d e r l a n d : 
132/33 
134/35 
139/40 
141/43 
166/68 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
225/28 
229/31 
232/35 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 

1 257/60 
261/64 
265 
266 
265/66* 
267/68 
270/73 
274/77 
278 
278* 
279/82 
283/86 
287/88 
287/88* 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12* 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
346/49 

Pr ima 

f 2 , — 
5,5 1 
0,75 
1,20 
1 , — 
2,2 1 
3,80 
1,50 
9,75 
1,3 t 
2 , -
3,25 
2,2 1 
4,75 
3,1 1 
8 ,5) 
3,11 
0,85 
4,35 
2,95 
0,45 
0,75 
3,25 
1,10 
3,35 
2,25 
0,9 1 
2.5) 
1,50 
1,6) 
1 , — 
1,60 
1,30 
0,9 1 
0.75 
1 — 
1 — 
0,75 
1,50 
0,55 
0,80 
1,10 

14,35 

N o 
350/55 
356/73* 
374/78 
3 7 9 / 9 1 * 
423/27 
428/42* 
444/48* 
449 /53 ' 
454/59* 
469/73* 
474/89* 
490/94» 
495/99* 
500/03* 
508/12* 
S-i3IU-
535 
536 
537 
538 /41 * 
544/48 
544/48* 
550/55 
550/55* 
556/60 
556/60 ' 
563/67 < 
5 6 8 7 2 * 
578 /81 * 
583/87 
583/87* 
588/91 
588 /91* 
592/95 
592/95* 
596/600 
596/600* 
602/06 
602/06 
607/11 
612/16 
612/16* 
629 

M , 1 ) 
10,75 

0,45 
0,75 
0,25 
1,35 
0,20 
0,55 
0,55 
0,55 
8.25 
0,40 
0,75 
0,85 
0,90 
0,90 
0,65 
1,10 
3,— 
1,55 
0,65 
1,05 
4 , — 
4,10 
5,4) 
5,4) 
1.95 
1 8 5 
1,8) 
2.15 
2,25 
0,30 
0,60 
3,51) 
3 ,— 
1,20 
1,50 
2,15 
2,25 
1,20 
1.75 
1,95 
0.15 

N o 
632 
635 
636 
638/42* 
644/45* 
646/50 
646/50* 
652/56* 
658/62* 
663/67* 
668/72 
668/72* 
673/77* 
678/79 
678/79* 
680/84 
680/84* 
685/89 
685/89* 
690/91 • 
692/96* 
697/98 
697 /98 ' 
699/03 
699/03* 
704/08 
704/08* 

R o l t a n d 
2 
3 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 

kwa l i t e i t * = ongebr rest gebr B 
na ontvangst 

basis Spec . C a t . 1959 

f 0,15 
0,25 
0 ,9 ) 
1,9) 
0,40 
1,50 
1,75 
1,70 
1,30 
1,20 
1,70 
1.95 
1.50 
0,75 
4 65 
1.10 
1.30 
1.45 
1.50 
0,6 
1,45 
0,75 
1,10 
1 , — 
1,20 
1,20 
1 35 

m g 
0.60 
0.15 
0.5 
0.45 
0,30 
0,35 
1.50 
0.35 
6,50 
0,65 
6,50 
1 . — 
1.25 
0.95 

N o 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
26* 
27 
28 
30 
42 
44 
47 
47» 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
56 
58 
58» 
60 
60* 
6 1 * 
62 
62» 
63 
64 
64* 
65 
6 5 * 
66 
67 
68 
82/85 
90/93 
R o l t . 
1 
1 * 
2 * 

f 0,10 
0,20 
0,20 
0,25 
0,15 
0,15 
0,70 
1,25 
0,35 
4 . — 
0,70 
0,20 
0,40 
0,20 
0,55 
0,25 
0,20 
0.80 
0,60 
1 , — 
3,7 
1,40 
0,20 
0.30 
0,3 
0,40 
0,20 
0,15 
0,30 
0,15 
0,45 
0,6 
0,45 
0.6 
1 , — 
0,70 
0,70 
1,75 
3,75 

p a r e n 
0,35 
0,45 
1,75 

N o 
3 
5 
5« 
8 
9» 
11 
20 
2 1 * 
24 
25 
26 
2 6 * 
27 
57 
57* 
58 
58* 
59» 
60 
60* 
6 1 * 
6 2 
62* 
63 
63* 
64 
64* 
65 
6 5 * 
66* 
6 7 * 
69 
90/93 
98/101 
R o l t 
35* 
36* 
37* 
42 
43* 
4 9 * 
50* 
52 

este l l ingen boven f 5 . — p o r t v r i j 

N I E U W E EUROPA-ZEGELS ZOJUIST V E R S C H E N E N 
A l le h nden compleet * 

fO.35 
1,40 
1,40 
0,95 
1 , — 
0.80 
0,45 
0,55 1 
0,40 1 
0,40 1 
1 60 
2,85 
0,75 
0,20 
0,25 
0,50 
0,65 
0,15 
0,65 1 
0,90 1 
0,40 
0.35 
0.65 
0.40 
0.55 
1 , — 
1,30 
1 . — 
1,30 
2,25 
2,10 
2,90 
9.— 
9.— 

b l o k k e n 
0,30 
1,65 
1,65 
0,80 
1,10 1 
1,80 
4,25 
4 , — 

Betaling 

'4 ,45 ° f 4 . 7 5 , F D C f 6 45 (alles zonder Neder land) 
Europa-zegels - f ve rzendpor to 

W . H DE M U N N I K Scheveningen - Jac Vermeys t raa t 30 - Gi ro 172807 

De WRONA-Duitsland Catalogus verschijnt thans in de ,Globus-reeks' , 
Z o l u i s t v e r s c h e n e n 

„GLOBUS", DUITSLAND-NETTO-CATALOGUS 1960, Prijs f 2,— 
ruim 300 bUdztjden ca 2400 chche s ca 15000 pnizen 
Verkrijgbaar bij Uw handelaar of toezending uitsluitend na storting van f 2,12 op 
postgiro 512461 t n v 

P o s t z e g e l g r o o t h a n d e l " • f - H E I M A N N 
Telefoon 792640 - Parnassusweg 24huls - A M S T E R D A M - Z . 

P r i m . 
1 2 P 
19* 
2 1 * 
2 3 * 
30° 
58* 
62* 
63* 
64* 
6 6 * 
73° 
73a° 
93° 
96° 
98* 
99°* 
103* 

Voordelige aanbieding CURA<^AO 
k w a l i t e i i * ongeb ru i k t g e b r u i k t nrs spec 

f 14,95 1 105* f 0,35 
0,55 
1,40 
0,70 
2.5( 
0,70 
1.75 
1,45 
1 , — 
1.65 
1,40 
5 ,— 
0,45 
1,05 
1,60 
1,95 
0,60 
0.35 

106* 0.55 
107« 0.55 
110° 0.65 
113° 1 , — 
129» 0,22 
130° 0,24 
131° 0,90 
132° 0.70 
134° 0,20 
135° 0,20 
137° 4,45 
138/40« 1.05 
138140° 1,10 
141» 0,65 
144* 0,75 
145* 0,65 
146°* 2,10 

148°* f 2 , 8 5 
150* 1,75 
152* 4,25 
153/57* 2,75 
158/63* 1,65 
158/63° 1,45 
164/67* 1,20 
182/84* 1,45 
182/84° 1,60 
196/97* 0,60 
198/99* 0,60 
198/99° 0,85 
200/05» 3,50 
229/32* 67,50 
230* 8,75 
2 3 1 * 17,50 
231° 5,40 
232° 10,85 

238/242° 
243* 
245* 
246* 
246° 
247 /51* 
252/53* 
254/55* 
257/59« 
257/59° 
264/67* 
264/67° 
270/73* 
Lp 39° 
Lp 40° 
Lp 41fb° 
Lp 53/68* 
Lp 53/68° 

Bestel l ing boven f 5 . — p o r t v r i i 5 % k o r t i n g bi j aankoop boven f 2 5 -
Hct bestelde w o r d t u OP Z I C H T gezonden, zonder ve rp l i ch t i ng t o i kop 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
W i l l e m Buy tewechs t raa t 222 - R o t t e r d a m 6 - Te le foon 010-58722 G i r o 

cat 1959 

f 7,75 
0,70 
1 , — 
1,15 
1,30 
6,50 
1.40 
1,30 
1,20 
1.40 
2,35 
2,85 
1,75 

15,— 
18,75 
10,50 
11.95 
16,75 

1 en 1 

661478 

POSTZEGELBOEKJES VOOR RONDZENDVERKEER 
Reeds sede r t laren U w adres 

J. RICHT - Beatrixlaan 11 - Vught 
Onveranderde prijzen, toezending franco huis uitsluitend na stor
t ing op mijn giro 447495 en wel 18 cent voor één exemplaar, bij 
afname van 100 stuks 10 % kort ing 

N e d e r l a n d 1 N o 18 
N o 1 f 6 , — 

2 6 ,— 
3 22 ,— 
6 17 .— 
9 5,35 
10 3 25 

29 
45 
79 
9 4 * 
96* 

Postzegeihandel J. 

f 8 , 5 0 1 N e d . I n d i e 1 S u r i n a m e 1 
1 9 , — 
1 7 . — 

0,75 
0.65 
1.15 

N o 3 * f 2 , 3 0 
16 9,25 
21 4 , — 
277* 10 ,— 
290/2 5,— 
332 2,25 

N o 14 f 1 8 , — 1 
15 2 8 . — 1 
28 0,60 1 
151/6* 6 , — 1 

VLP 1/7* 5,25 
* = onges tempe ld | 

f o Bergselaan 225B 
V.. KenZen Rotterdam-Ciro 431779 

Nog zijn de EUROPA ZEGELS goedkoop! 
1958 Tui kije pfr 0,75 
1958 Saarland pfr 0,55 
1957 Saarland pfr 0,85 
1959 Oostenrijk pfr 0,50 
1959 België van het 

Har t pfr 1,20 gbr 2,— 
1959 Zwitserland pfr 0,90 gbr 1,50 

ld m opdruk pfr 1,25 gbr 1,75 

gbr 0,65 
gbr 0,55 
gbr 0,85 
gbr 0,40 

1959 compleet pfr 4,50 fdc 7,— 
ld z/N' land pfr 4,— fdc 5,20 

1958 compleet pfr 5,75 fdc 9,25 
ld. z/N' land pfr 5,25 fdc 8,25 

1957 compleet met 
Zwitserl pfr 12,— fdc 45,— 

1956 compleet pfr 35,— 
1958 Luxemburg pfr 1,50 fdc 2,25 
FDC 1956 Franknik ƒ 35,—; Luxemburg ƒ 35,— , Duitsland ƒ 10,— 
Itahe gedenkbladen 1956, 1957 en 1958 ('56 ongestempeld) ƒ 8,50 Dienst-
zcgels „Conseil de TEurope" 2/4 pfr ƒ 0,85, le dag afst ƒ 2,— , 5/6 pfr 
/ 0,85 FDC nr 1 ƒ 27,50, 2/4 op dienstbuef (geen le dag) ƒ 4,— , 
idem 10 jaai Conseil f 6,— 
N A T O 10 jaar FDC Amerika ƒ 1,25, Canada ƒ 1,35, Italië ƒ 1,35, 
België ƒ 1,20, Luxemburg f 1,50, Nederland ƒ 0,85 Postfris Italië ƒ 0,80, 
België ƒ 0,75, Luxembuig f 1,10 (gbr f 1,10), Turkije f 2,— FDC 
Amerika 1952 ƒ 2,— Porto extra 

Wisselende voonaad voorlopers ' Ook eventueel ruil mogelijk. 

J . V . d . B U R G M C Addicksstraat 14, Amsterdam-Wil Postgiro 564790 

Nederland 
ongebruikt 

346/9 
350/55 
405/21 
428/42 
454/59 
474/89 
595/99 
518/37 
538/41 
550/55 
556/60 
563/67 

f30,— 
1,75 
0,60 
1,40 
0,50 
8,50 
0,70 

40,— 
1,40 
3,50 
5,— 
1.75 

568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
592/95 
602/06 

Vtiegpost 

Port 
27 

1.60 
1.75 
1,75 
2,25 
2,50 
2,10 

12,50 

3,50 

Nederlands 
N w . Guinea 
ongebruikt 

36/38 1,50 
39/42 2,— 
43/46 1,50 

N e d . Ant i l len 
ongebruikt 

196/97 0,70 
198/99 0,70 
206/08 2.10 
257/59 1,40 
264/67 2,50 
274/76 gebr 0,30 

Suriname 
gebruikt 

130/36 
137/40 
141/44 
151/56 
179/82 
190/93 
280/83 
312/15 
317/20 
326/29 

4 , -
7,50 
9 , — 
6,50 
5,50 
2,25 
8 , — 
5 , — 
2 . — 
2,50 

Alle zegels m prima kwalicett Levering alleen onder vooruitbetaling 
Bondscatalogus 1960 
Nederl. & Overz Met typen, candmgen, foutdrukken enz pri|s 3 gid franco 
Blanco-album Excelsior, losbladig, 70 bladen, formaat 25 30 cm, priis 3 gulden, losse 
bladen per 10 stuks 30 cent 
Album Nederland & Overz losbladig, houtvrij papier, verschijnt elk jaar een supple
ment, prijs 8 gId, dito album alleen Nederland, prijs fU,5Q Duitsland Catalogus 
Borek 1960 prijs f 1,95 Yvert & Telher 1960, 3 delen, prijs f32,50 

J. MEBUS 
POSTZEGELHANDEL 

N Z Voorburgwal 248 
Postgiro 33045 

Telef 37767 - Amsterdam 
Gevestigd 1915 

BELGIË - alle ongebruikt - Yvertno's 
1939 

1940 
1941 

1946 

1947 
1948 

— O r v a l III 
— K e r k e n 
— Muz iek fonds 

— Wapens 
— H e r d e n k i n g 

— Hei l igen 
— V o r s t e n 
— N i j v e r h e i d 

— A b d y Achel 

— Anseele 

(513-18) f 10,50 
(519-26) 
(532-37) 

(538-46) 
(728-36) 

(737-42) 
(751-55) 
(761-72) 

(773-80) 
(781-84) 

6 , — 
3,75 
2 , — 

6 ,— 
9,50 

10,50 
8,75 

11,50 

4 , -

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

— T B . C 
— Joraens, etc 

— T B C 

— Spor t 
— T B C 

— Unesco 
— Geneeskunde 

(787-91) 
(792-97) 

(814-22) 
(827-31) 

(834-40) 
(842-44) 
(863-67) 

— Mgr van Roey (876-78) 

— U P U 

— Toer isme 

(880-91) 

(918-23) 

7,50 

2 5 , — 
12,50 
17,50 

7 — 

7,50 

1 2 , — 
5,25 

5 0 , — 
8,50 

(bestellingen boven f 15 , - franco) 

Postzegeihandel G. KEISER & ZOON n.v. 
PASSAGE 25-27 D E N H A A G T E L . 11243S - G IRO M«2 

EUROPA FDC's 1959 le kw. cpl ƒ 7,25 (postf i f 4,95), z Ned f 6,50 (f 4,50) 
Antillen Monum Z ƒ 3,15, Hotel Aruba ƒ 0,90 Spec Europ Gemeensch aanb 
(Wij vera dit gebied ook in abonn Inl vrijbl ) Zwit '57 ƒ 25,—, '59 ƒ 1,75 
(ƒ 1,10), P T T opdr ƒ 2,25 ( ƒ 1,75) Eur '58 cpl ƒ 9,50 (ƒ 6,—), z Ned 
ƒ 8,50 ( ƒ 5,50] Ned ƒ 1,— (Expo ƒ 1,25) T u r k . '58 ƒ 1,60 (ƒ 1,—), 10 jaar 
Raad ƒ 1,45 ( / 0,80), Conseil '58 ƒ 4,35 ( ƒ 1,—), '59 postfns ƒ 0,90 Duitsl st 
10 j Raad ƒ 0,95, Turkije 15 sept '59 Europaz . ƒ 1,35 ( ƒ 0,80) N A T O Ned 
ƒ 1,—, België ƒ 1,45 {ƒ 0,90), Luxemb ƒ 2,— (ƒ 1,30), It f 1,65 {ƒ 1,—), 
T u r k ƒ 3,75 (ƒ 2,75), USA ƒ 1,50 {f 0,25), Canada postfris ƒ 0,30 Indon 
Dltrenbesch j 1,90, Jamb ƒ 2,15 Duitsl Buxteh Kongres en H Rock Triet 
ƒ 0,70 p st . Kirclient ƒ 0,60 le PAA-vlucht Djakarta-San Francisco f 1,95, 
idem 4 poolvl (S F en Los Angeles-Panjs v v en S-F Londen) / 6,25 
T. HARTEVELD'S FDC SERVICE — KERSTROOSSTRAAT 9c — R'DAM-12 
TELEFOON 87963 PORTO E X T R A GIRO 507407 



S P A N J E 1853 3CUARTOS M A D R I D 
YVERT 2 5 0 . 0 0 0 . - FRANCS 

Is één der 1880 KAVELS die in onze 

2 2 8 s t e POSTZEGELVEILING 
onder de hamer komen. 

Deze veiling vindt plaats: 

1 DONDERDAG 1 OKTOBER 1 9 5 9 | 
1 's middags 13.30 uur 's avonds 19.15 uur 1 

1 VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 1 
1 's middags 13.30 uur 's avonds 19.15 uur 1 

te 's-Gravenhage in Café-Restaurant „Den Hout", Bezuidenhout 11. 

Deze belangrijke veiling munt uit door prima kwaliteit. Zij biedt „EIck wat wi ls" j 

Nederland en Overz. Rijksdelen 
Europa j 
_ _ , „ , . . . ( overwegend 
Overzee, w.o. Engelse Kolomen > gebruikt 
Verzamelingen per land ] 

Vraagt per omgaande de veilingcatalogus, de oplaag is niet onbeperkt! 

Voor onze 229ste Postzegelveiling kan nu worden ingezonden. Wij ontvingen reeds een mooie verzameling 
Nederland en O.R., enz. 

Prijs 
A A N G E B G D E N : „300 jaar postmerken van Nederland 1570-1870" f 22,50 

door P. C. Korte weg 
bel<roond met de hoogste onderscheiding op de „Interposta" 
te Hamburg. 

Geheel nieuwe Yvert 1960 met prijzen in „zware francs", 
3 delen, compleet f 34.30 

(deel I Franl<rijl< en Koloniën f 3,75) 
(deel II Europa f 13,25) 
(deel III Overzee f 17,30) 

Speciale Catalogus Nederland en Overz. Rijksdelen 1960 . . f 2,75 
(uitgave N.V.P.H.) 

plus port i . 

J. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG Tei. ( 0 7 0 ) 117020 
Giro 4 2 0 8 7 5 
Lange Poten 15A 



NEDERLAND ONGEBRUIKT (Prima kwaliteit) 
506/07 ƒ 0.40 
508/12 0,90 
544/48 1,— 
550/55 4,— 
561/62 0,45 
563/67 1,75 
568/72 1,70 
573/77 2,— 

578/81 ƒ 1,75 
583/87 2,50 
588/91 0,75 
596/600 1,50 
601 0,35 
607/11 1,50 
638/42 1,75 
644/45 0,45 

646/50 ƒ 1,75 
652'56 1,75 
657 0,20 
658/62 1,20 
663/67 1,30 
668/72 2,— 
680/84 1,30 
685'89 1,50 

69091 
692/96 
697/93 
699/703 
704/08 
709 
710/11 
712/16 

Nrs . volsens Spec, Cat . '59. Betalinc m. bestelling of onder rembours. 

f 0,70 
1,40 
1,30 
1,30 
1.30 
0,15 
0,65 
1,25 

Orders 
beneden ƒ 10.— porti extra. Te koop gevraagd series Nederland en O.G. 

1 Aanbiedingen met prijs worden p.o. beantwoord. 

Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N . Z . VOORBURGWAL 316 — AMSTERDAM-C — POSTGIRO 165298 

Voor de verzamelaar: 
Bondsrep. (1 pf = 
Heuss 

7; 10; 20; 40;70 
Riese 
Humboldt 
Buxtehude 
Trier 
Kirchentag 
Interposta II 
Europa '59 
Muziek-blok 

Luxemburg (1 fr = 
Toerisme 
Navo 
Europa '59 
Feierwon '59 

België + kol. (1 fr 
Navo 
R. Kruis 
Culturele 
Oudenaarde 
Europa '59 

1 c.) 

f 1,45 
0,10 
0,40 
0,20 
0,20 
0.10 
0,45 
0,50 
1,10 

: 8 c) 
f 0,40 

0,90 
0.65 
0.20 

= 8c) 
f 0.60 

1.60 
1.60 
0,20 
0.60 

Oostenriik (1 seh. 
Europa 
Johann 
Tabak 
Dieren (4 cpl.) 
Haydn 
Straalzender 
Sport (2) 
Tirol 
Phiiharn'oniker 

= 16 c) 
f 0.39 

0,24 
0,38 
1.35 
0,24 
0.38 
0.40 
0.24 
0,38 

Frankrijk (100 fr 
Europa '58 
Piloten 
Desbordes 
Algiers 
Verzetshelden 
Europa Raad 1 (3) 
Europa Raad II 
Tancarville 
Europa '59 
Zwitserland (1 fr 
Pro Patria 
Europa 

opdr. 

= 85 c) 
fO.48 

0.17 
0.26 
0.13 
0.85 
0.55 
0,65 
0,26 
0,65 

= 95 c) 
f 1,45 

0,75 
0.85 

I tal ië (1001 = 70 c) 
Byron fO.10 
Prampolini 0,10 
Oud-strijders 0,10 
Rome-Parijs 0,28 
Navo 0,60 
Olympiade 1,75 
R. Kruis 1.75 
Europa '59 0,60 
Luxe-Vellet|e(Eur.) 56 5,75 

idem 57 1,75 
idem 58 1,50 

Int. Werkorg. 0,60 

Vaticaan (100 1 = 75 c) 
Valerianen f4,15 
Lateranen 1 , — 
Kroning 1,65 

Berlijn (1 pf = 1 c) 
Heuss cpl f 1.45 
Humboldt 0,40 
Luchtbrug 0,20 
Communale 0,20 

cpl. 

EUROPA '59 cpl. (5 I.) f 2.95 
F.D.C.'s cpl. (z. Ned.) f 5.— 

Levering van alle nieuwtjes van bovenstaande landen in abonne
ment, tegen boven aangehaalde prijzen. 

Postzegelhandel J. F. L E U S E N 
jODENSTRAAT 33 — PARADE U — VENLO 

POSTBUS 120 - GIRO 13^91 - LID VERBOND VAN HANDELAREN 

Vooruitbetaling bi) bestelling s.v.p. (beneden f 10,— porto extra). Praktisch alles 
van Nederland en O.R. leverbaar tos en in serieverband. Zichtzendingen zegels der 
gehele wereld. • 

T E K O O P G E V R A A G D : D U I T S L A N D O N G E B R U I K T 

J. G. MILLAARD - FILATELIST - EXPERT 
KEUR1 zegels van Luropa toi 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal. KOSTEN 2—4 % katólogus, 
minimum fl 2,50 per zegel. 

■tr H O V E N I E R S W E G i8 -T IEL - T E L E F O O N 3879 ir 

ONBERISPELIJK N E D E R L A N D O N G E B R U I K T nummers naar 1 

1 513/517 
1 538/541 
1 542/543 
1 544/548 

550/555 
1 556/560 

561/562 
563/567 
568/572 
573/577 
K O O P J E : 

1 totaal 125 
1 Bestellinge 

J . BATS 

spec. 
ƒ 0 , 9 5 

1,55 
0,50 
1,10 
4,50 
5,75 
0,50 
1,8C 
1,65 
1,80 

578/581 ƒ 1,75 
582 0.18 
583/587 2,95 
588/591 0,65 
592/595 2,50 
596/600 1,50 
601 0,25 
602/606 2,95 
607/611 1,50 
612/616 1,85 

638/642 ƒ r,85 
643 0,20 
644/645 0,40 
646/650 1,55 
651 0,17 
652/656 1,65 
657 0,17 
658/662 1,35 
663/667 1,35 
668/672 1,80 

673/677 
678/679 
680/684 
685/589 
690/691 
692/596 
697/698 
699/703 
704/708 
710/711 

meer dan 20 postfrisse series Nederland, nominaal ru im 
zegels voor slechts ƒ 13,95 franco. 

n per postwissel of giro; porti extra onder ƒ 10,—. 
— BURG. MEESSTRAAT 23 — LEERDAM — G I R O 

catalogus 1 
ƒ 1,35 

4,90 1 
1,35 
1,55 
0,70 
1,45 
1,35 
1,50 
1,50 
0,65 

ƒ 1 8 , - , 

25 87 61 

57e VEILING 

inzendingen zien wij gaarne tegemoet 

Renteloos voorschot op objecten van betekenis 

Roelf 
LJOGKema 

KANTOOR PRINSESTRAAT 58-60 HOEK JUFFROUW IDASTRAAT 

TEL. 070-110319 - POSTADRES POSTBUS 45 - 's-GRAVENHAGE 

Bank: Slavenburg's Bank N.V. - Den Haag 

NU OOK OPRUIMING 
totale restant-voorraad LUCHTPOSTZEGELS. 

Sedert 30 jaar mijn specialiteit. 

Het resultaat is 400, alle verschillende. 

Commentaar: ,,Fantastisch" prijs ....f 40,— 
1000 alle verschillende f 150,— 

Een verzameling — ZUID AMERIKA — in dik 
album, in hoofdzaak verzameld door iemand 
op handelskantoor, Yvert '59 Frc 400.000, 
francs en aantal van ieder land op aanvraag. 
Michel ca. Mk 8000,—, prijs f1250,—. 

Er zijn nu nog verzegelde dozen met 500 gram 
WERELD, met bijzondere inhoud. U vindt in 
iedere doos gegarandeerd: Nederl. 1900 to t 
nu, Indonesië, b.v. JAVA serie beslist compl., 
U.S.A., Australië, Brazilië alleen gedenkzegels, 
Afrika meest moderne uitgaven: zeker 150 
soorten Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Kenya, 
Zanzibar enz., met hoge waarden to t beslist 
5 soms 10 Sh, v/.o. to t 600 frc Yvert. Mozam
bique en Angola: dieren, landkaarten, vlinders, 
vissen, w .o . de hoogste waarden, Belgisch 
Congo ca. 65 soorten. Zeer hoge catalogus
waarde. 

Prijs per doos f 45,— franco. 

Verzegelde kilo Noorwegen van f 12,75 voor 
f 1 1 , — . Idem U.S.A. van f 15,— voor f 12,50. 
Idem Wereld van f 15,— voor f 12,50. 

Alles franco. Zendjng na ontvangst Giro 
no. 896216 of rembours (kost 50 et. méér). 

„ T H E GLOBE" — T O O R E N — NUNSPEET 
Een bof o/s je 't weet! 



3e aanbieding Suriname 
1e en 2e aanbieding in maandblad juli en augustus 

Lage prijzen en bij aankoop boven MO,— nog 10% korting; franco toezending boven f 10,-

No. 
65* of 
66* of 
67* of 
68* 
65a* of 
65b* of 
66a* of 
68a* 
66b* of 
66c* of 
68b* 
6«c* 
74* 
77* 
78* 
80* 
82* 
84* 

Prijs 

0,20 
0,35 
2,— 
3,25 
0,20 
Ü,3Ü 
0,45 
3,25 
0,50 
0,50 
3,50 
3,50 
0,30 
0,35 
0,40 
0,70 
0,55 
2,75 

No. 

82B* 
88* 
90* 
92* 
98* 
99» 
100D 
101 
104* 
105* 
106* 
106B* 
107* 
107B» 
108* 
109* 
109B* 
110* 

Prijs No 

0,55 
0,50 
0,75 
0,95 
4,40 
3,— 
1,40 
0,50 
0,35 
0,75 
1,60 
2,40 
6,50 
6,50 
8,— 

32,50 
32,50 
47,50 

Prijs No. 

110 
112* 
113* 
114* 
115* 
117« 
118* 
119* 
120* 
121* 
121 
122* 
122 
123* 
123 
124* 
125» 
126* 

0,55 
0,75 
0,90 
0,90 
6,50 
7,50 
0,35 
1,60 
0,80 
1 ,— 
0,35 
4,50 
5,25 
4,50 
5,25 
1,20 
1,15 
2,40 

127» 
128* 
129» 
130 
130/133» 
134/136» 
137/140* 
141/144* 
145» 
146* 
146/149* 
150 
151» 
151/156* 
157/166* 
167 
170A 
172 

Prijs 

0,70 
0,75 
0,80 
0,20 
1,25 
3,50 
7,— 
8,50 
0,30 
1,40 
7,75 
0,70 
0,70 
7,— 
1,40 
0,06 
0,95 
0,65 

No. 
175* 
177* 
178* 
175 
176 
177 
178 
167A 
168A* 
169A* 
170A* 
171A* 
172A* 
173A* 
174A* 
187* 
187 
194* 
194 

Prijs 
1,60 
5,50 
6,25 
0,95 
1,40 
4,50 
5,— 

20,— 
1,20 
2,40 
2,75 
4,50 
2,— 
2,— 
3,10 
0,25 
0,30 
4,— 
3,25 

» betekent ongebruikt, geen aanduiding is gestempeld. 
AHe fitatelistische benodigdheden leverbaar uit voorraad. Albums, supplementen 
enz. Dit jaar wil ik met de postzegelhandel eindigen, vandaar de zeer goedkope 
aanbiedingen. De met aangeboden ex. zijn meestal voorradig, dus deze kunnen even
eens aangevraagd voorden. Partijen voor belegging voorhanden, 

HENDRIK V A N DER LOO's 
Postzegelhandel - Philatelistisch Bureau 

Laan van Nieuw Oost indie 50, Den Haag, Telefoon (070) 850190. Giro 24392. Bank
rekening: R. Mees & Zoonen, NederL Handel Mij, Herengracht. 
Te bereiken vanaf Station Holt. Spoor, lijn 17, Staatsspoor Lijn 6 en 17. Bezoek liefst 
na telefonische afspraak. 

Schoorise postzegelhandel 
Damweg 2 Telefoon 365 

Zichtboekjes Europa zenden we u gaar
ne toe. Nieuwtjes geheel Europa. Billijke 
prijzen. 

Blanco ALBUMS enz. 
F D C ALBUMS met 20 doorz. zakken voor 40 env. Het goedkoopste album in 

Nederland. No. 1: 11x21 cm {Nederland fdc). No 2: l a x ISy^ cm. Per ex. 
franco huis f4.90 

RINGALBUM. Losbladig, 100 witte houtvrije, snel verwisselbare bladen met licht
grijze onderdruk. Ltgt volkomen vlak open. In kunstl. band met goudopdruk, 
26x30 cm., franco huis f 14,50. 

SCHROEFALBUM, 80 witte houtvrije bladen met net-onderdr. Kunstl. band met 
goudopdruk, franco huis f7.25. 

JUNIOREN-ALBUM, 40 prachtige bladen mee net-onderdruk. Gespiraleerd. Het 
album voor de jeugd, franco huis f2.50. 

FOTO-ALBUM. Boekformaat I 8 x 2 3 i ; cm., 32 pag. crème karton met spinrag. 
Gebonden m balaleer met goudopdruk. Voor Uw vakantiefoto's, franco huis f3 60. 

TEKENSCHABLOON. Voor het zelf tekenen van vakjes in Uw blanco album. 
Een handige hulp voor fraaie albumbladen, franco huis f 3.50. 

POSTZEGELZAKJES. 250 helder doorz. pergamijn zakjes. 85x125 mm met ge
gomde klep voor, franco huis f3.75 

B E S T E L L E N : stort het bedrag op girono. 352003 onder vermelding van het 
bestelde. Niet goed, geld terug. Omgaand franco toezending (in Nederland) door 
de fabrikant: 

BOEKBINDERIJ G. G. TER HORST 
Vrouw Juttenstraat 37 - U T R E C H T - Tel. 10834 - Giro 352003 

Postzegelhandel R. POSTEMA 

Maandel i j kse 
ve i l i ngen 

SINGEL 276 

A M S T E R D A M 

T E L E F O O N 49749 

Onze eerstvolgende veilingen vinden 

plaats op 17 en 24 oktober. Voor deze 

veiling mochten we wederom diverse 

mooie inzendingen ontvangen. Prima ma

teriaal kan nog tot uiterlijk 1 oktober a.s. 

worden ingezonden. 

Catalogus voor deze veiling wordt gratis 

op aanvraag toegezonden. 



KLEINE ANNONCES 
PDJS 40 et per mm betalmg na toezendmg factuur Opgave aan 

Boom-Ruygrok N V . , Ged Oude Gracht 138, Haarlem Telef. 17450 

Tc koop Verzameling VATICAAN ± 
130 000 fr Prijs ƒ 600— U N I E VAN 
ZUID-AFRIKA + 37 800 fr Pnjs 
ƒ 90,— Brzeven aan L Sprenger, N"*oor 
mannensingel 38, Maasstncht 

Te koop Collectie NED I N D & I N -
D O N tm M9 Cat waarde ƒ 850,—, 
pii)s ƒ 400,— Idem SURINAME & 
C U R A C A O Cat ƒ 2 500 — prijs 
ƒ 1250,— Beide keurig opgezet en in 
nieuwe klemband J Riet , Minnebroe-
dcrstraat 2, Utrecht Tel 030-25338 

Te koop verzameling N E D E R L A N D . 
Cataloguswaarde ± ƒ 1775,— Viaag-
piijs ƒ 1 000,— Adres W Vogel, ïoh 
V Meursstr 67, \f eert 

Te koop Verz NED. en O G.D gest 
en ongest Cataloguswaarde ± ƒ 2 400,— 
(N V P H 1959) Pnjs ƒ 1 000,— Te-
^tns verz DUITSLAND ± Mrk 2 200 — 
{Spczial Kat 1958 Netto-preis) Pnjs 
y 9Q0 — H J. Versteeg, Van Leeuwen-
hockstr 110, Enschede 

Heeft U ROESTVLEKKEN in Uw ge
stempelde postzegels' Laat ze dooi mij 
veiwijderen" Tarief IS'/o \ an de Cata 
lo^uswaarde in postzegels \ a n Ned Kol 
of Duitsland, Luxembuig en po i to \ o o r 
retourzending bijvoegen' ' M Pocth, 
Spool straat 57, Tegelen 

Te koop of te ruil gevraagd POLEN-
Blokken 10, en 13A Claessens, Willem I 
^1 21, RIJEN 

Tegen hoge prijzen te koop gevraagd, 
BUNDELWAAR van N E D en I N D 
A \ d Heijden, Daguerrestr 84, Den 
Haag 

Zoek LUCHTPOSTSTEMPELS van N E 
DERLAND en O.G , ook gelegenheids-
stcinpels op luchtvaaitgebied en lecla 
mcstempels op giro enz W v Aatzum 
Ri)kssti aatweg 821, Haai lem 

T t koop gevr NEDERLAND Kilo-
waar en massagoed gebundeld tegen hoge 
pi i|7cn R Kormos, Vootbur^, P M 
laan 152 Tel 987323 Lid NVP 

T t koop 100 RONDZENDBOEKJES met 
goed materiaal der geh wereld Totale 
waaide der inhoud ƒ 4200— Na 
schuft afspraak te bezichtigen A C 
M Ooi Soerabayastr 18 Ut iech t 

BIG MAIL m t t hondtideii aanbiedingen, 
ƒ 1,— C J H ter Riet Getfersingel 
112, Enschede Giro 866831 

Wie heeft interesse in goedkope aan
bieding NEDERL POSTFRISSE COM
PLETE SERIES na 1945, alsmede nieuwe 
uitgifte België Frankiijk P v d Wa 
tering. Parallelweg 108 ,,R.ooscnhof", 
Bergen op Zoom 

Te koop Collectie EUROPA, incl Ned 
en O R (veel postfiis), cat waarde 
115 000 franc 4 albums en 4 stockboe-
ken Pnjs ƒ 300,— C W Visser, Lijs-
terbeslaan 54, Delft 

Zichtztndtngcn ENGELSE KOLONIËN. 
Meer dan 100 boekjes beschikbaai, met 
vele bet t le zegels, meiendeel klassiek, 
laag uitgepnjsd Bij de aanvang van het 
nieuwe seizoen beginnen met een zicht-
zending van B de Blieck, Busken Huet 
straat 5-11, Amsterdim, telefoon 128815 

Te koop gevraagd BUNDELS NEDER
L A N D , ook samenstellingen Geef de 
hoogste prijzen aanbiedingen K Kohle, 
Westho\enplein 75 Den Haag 

Bod gevraagd op COMPLETE SERIE 
SURINAME 200 jaar zending op env 
met eerste dag afstempeling \i L 
Meijei Melis Stokehan 612, Den Haag 

200 VERSCH WERELD ƒ 0,87, 500 
versch f 2 60 1000 \ersch ƒ 5,60 
500 Europa / 3 60 1000 -versch ƒ 8,10 
franco utt mi(n doubletten D \ a n 
Ommen, Popuhcrenlaan :>, Epe, gironr 
897856 

T e koop ge\ raagd N E D E R L A N D Zo-
mersenes 1949 t ' m 1953 postfr en gebi 
p 10 of IQO series pei sooit Aanbie 
dingen met pnjs aan R Kormos lid 
N V P Vooibu ig Pi Mariannelaan 152 
Tel Den Haag 98732» 

LUCHTPOST 
rondzending 
veiling 
nieuwties 

DE VLIEGENDE HOLLANDER 
Lidmaatsch f 4 75 INCLUSIEF 

MAANDBL AERO PHILATELIST 
Wapserveenstr 207 — Den Haag 

Ik ruil complete series Rusland p f of gebr 
Nederland en de gehele wereld 
Brieven aan (Engelse taal) 
Israiler P.O Box 583, General Post Office, 

tegen ongebruikte 

Moskou USSR. 

series van 1 

Verzamelt U 
Kunst, Religie of andere 

M O T I E V E N ' 
Dan IS ook Uw plaats tn 1 

„De Beeldphilatelist" 
A//e inlichtingen F F Venema 1 

Zeecroft 9, Wijk aan Zee 1 

Uw adres voor 

Postzegelrondzendingen 
IS 

N. H. Went ink 
Geraniumstraat 2 
Postbus 2 2 3 
Hilversum 

Reet i f i c a t i e 
In de annonce van Postzegelh 

Bergselaan 225B Rotterdam, 

dingen Ned. Indie voor de 

f 2.50 vermeld, hetgeen echter 

andel J. C. 

werd onde 

no's 239/40 

moet zijn 

Renzen, 1 

r aanbie- 1 
als prijs j 

f2.10. 

MEDEDELING 
Om onnodige correspondentie te vermijden vestigen wij er de 
aandacht onzer lezers op, dat ingevolge een besluit van de 
Raad van Beheer in de rubriek KLEINE ANNONCES uitslui
tend advertenties geplaatst kunnen worden van leden dei 
aangesloten verenigingen 
Deze annonces kunnen niet onder nummei worden opgeno
men en dienen derhalve volledig naam en adres van de stel
ler der advertentie te vermelden 

Adm Ned maandbl v PHILATELIE 

Wij verzoeken 
onze adverteerders beleefd doch dringend de tekst voor adver
tenties steeds zodanig aan ons te doen toekomen dat deze de 
eerste van de maand in ons bezit is Voor opdrachten die na die 
datum in ons bezit komen kunnen wi j geen plaatsing garanderen 

SURINAME 
4 Koning, ongebruikt 
9 Koning, 20 et , ongebiuikt 
11 Koning, 30 et , ongebruikt 
12 Koning, 40 et , ongebruikt 
13 Koning, 50 et ongebruikt 
15 Koning 2V2 gid , ongebruikt 
21 ongebruikt 2 ' / ' et opdruk 
21 ongebruikt, 2' s et opdruk, 

tanding 12'A/12 
30 ongebruikt 10 et op 15 et 
32a ongebiuikt 10 et op 25 et 

ultiamarijn 
32a gebruikt , 10 et op 25 et 

ultramarijn 
34/36 Hulp-uitgifte gebiuikt 
40 ong , 50 op 2V2 gId Koning 
60/64 Kroontjes opdi , ongebi 
62 Blokje van \ ier gebiuikt 
59a Tête beehe ongebruikt 
69/103 serie ongebruikt 

JAC ENGELKAMP BIEDT AAN 
104/110 Jub 1923 ongebiuikt 85,— 

ƒ 6,5C 115/l i r opdruk, ongebruikt 14,— 
12,— 118/126 Gew Jub , ongebiuikt 17,— 
12,— 137/140 Weid 1928 ongebruikt 7,— 
10,— 141/144 Weid 1929, ongebruikt 9 — 
10,— 146/149 Weid 1931 ongebruikt 7,75 
40,— 151/156 Weid 1935 ongebruikt 7,50 

110,— 167/178 Sluier serie ongebiuikt 25 — 
197'199 Spitfire seue ongebruikt 16,— 

145,— 202 205 \ 1 p 23 Rode Ki ong 22 50 
22,50 220 243 Amciiean Bink Note 

ongebiuikt 63,— 
200 — 257/27J Kon W'ilh serie ong 10 — 

280 283 Kankerbestiijding ong 8,— 
309 311 Stadion ongebruikt 11,— 
V i p 8 14 D O X ongebiuikt 160 — 
v i p 18 5 gld gl oen ongebr 310,— 
v i p 24/26 opdiukken serie, ong 26 — 
P o i t 15/16 type Hl ongebiuikt 65 — 
Pol t 36 46 serie ongebruikt 35 — 

150,— 
17 — 
65 — 
77,50 

120 — 
21 50 
60,— 

Te koop gevraigd postregelveryamelingen U ontvangt direct geld Geef uw post 
7egelver7ameiing nooit uit hinden maar verkoop de verzameling wiar u bi| bent 

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

Te koop groot FDC-album met 78 stuks FDC's en vliegbrieven, 
WO 9 FDC's VAR Palestina Gaza (o a Human Rights) en 69 FDC's 
Israel, w o luchtpost 1 6 ea Pracht kwaliteit Samen f 150,— 
Specificatie op aanvraag J. de Swart , Slagdijk 4, Vrouwenparochie, Fr, 

G R A T I S 

erhalt jeder Sammler meine Preisliste über Italien Triest A u B 
Portugal, Griechenland und andere Europa-Lander 

E Ercigoj, Via dei Capuano 10, Trieste 

PORTUGESE KOLONIËN 
Een lid van de Ned Ver. en van de „Royal" Londen wensc 
zi)n verzameling Port Kol in Afrika te verkopen (t/m 1925) 
Waarde circa Frs 900 000 Yvert 1959 gedeekeliik ongebruikt Aan 
trekkelijke collectie omvattende 20 landen waarvan vele compleet 
Schaubekbladen Uiterste pnjs F 2 150,—. 

Brieven onder nr Ph 358 aan Boom Ruygrok N V Haarlem 

Zoekt u goede zichtzendingen ? 
RONDZENDDIFNST ,,NOORD" vooiziet in een behoefte, 
welke m 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 wi] een uitgebreide 
keuze U vindt m onze rondzendingen uitsluitend eerste 
kwaliteit zegels Onze zichtzendingen zijn zowel geschikt 
voor de beginner als voor de vergevorderde verzamelaar 
Ook Uw MANCOLIJSTEN verzorgen 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 , 
Turkije, Japan, China, Midden-Oosten Perzie, Irak, Jor
danië, Libanon, Israel, Ethiopië, Noord- en Zuld-Amerika, 
enz enz 
Wij zijn steeds kopers voor verzamelingen In goede kwa
liteit 

RONDZENDDIENST ,,NOORD Postbus 249 

Groningen 

file:///ersch
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nieuwe 
boekjes! 
Als U ons vandaag nog een kaartje zendt, kunt U keus maken 
uit het volgende: 

UITZOEKBOEKJES 
met zegels der gehele wereld ä 3 cent per stuk 

UITZOEKBOEKJES 
met zegels der gehele wereld a 5 cent per stuk 

Hierbij vindt U prachtige en werkelijk schaarse zegels. 

Verder: 

Nederland en Overzeese Gebieden, Duitsland, 
Frankrijk, enfin, alle Europalanden. 
Prachtige collecties Overzee, Engelse koloniën 
enz. enz. 

Geeft IJ ons even op voor welke landen ü interesse hebt. Er is nog onnoemelijk 

veel materiaal in voorbereiding 1 

1 H. FIORA VI's pos tzege lhande l 

PRIMULASTRAAT 19, 

Afdeling Z I C H T Z E N D I N G E N 
(onder leiding van de heer I. J. Mark) 

'SGRAVENHAGE  POSTGIRO 41511 t.n.v. I. J. Mark  TEL. 362348 

1 Mee ft U 'm postaeffolmanie ? JDan ntet spoed naar FIO H A JV M I 
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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
ROKIN 58 AMSTERDAM-C TELEFOON 30261-42380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

Inzendingen dagelijks 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot 
verleend 
In onze eerste najaarsveiling, die van 7 t / m 10 oktober a.s. 
wordt gehouden, komt op velerlei gebied zeer belangrijk ma
teriaal ten verkoop, w.o. met name ook In de zeer uitgebreide 
afdeling NEDERLAND & O.G. t a l r i j k e z e l d z a a m h e d e n 
en bij EUROPA en OVERZEE vele topnummers en -series, 
die slechts bij uitzondering op de markt komen. Van vele lan
den waardevolle collecties en talrijke zeer interessante 
landenrestanten, afkomstig uit diverse I m p o r t a n t e w e 
r e l d v e r z a m e l i n g e n , die ons ten verkoop werden toe
vertrouwd. 

Voor serieuze gegadigden, die nog niet met ons in relatie mochten 
staan, hebben wij nog een beperkt aantal catalogi gereserveerd, 
die op aanvraag gratis verkrijgbaar worden gesteld. 
INZENDING: Met de uitkaveling van het vele belangrijke materiaal, dat 
voor onze tweede veiling in het nieuwe seizoen werd ingezonden, hebben 
wij reeds een aanvang gemaakt. Voor deze i m p o r t a n t e v e i l i n g kan 
nog to t omstreeks 15 oktober a.s. beter materiaal worden toegevoegd. 

'̂ töEimistd 

YVERT 1960 verschenen 

deel I Frankrijk f 3,75 
deel II Europa f 13,25 
deel III Overzee f 17,30 
Compleet f 34,30 

Uw oude Yvert wordt voor redelijke prijs In betaling 
genomen. 

Steeds te koop gevraagd 
verzamelingen, partijen, massagoed en kilowaar. DIRECT GELD 

POSTZEGELHANDEL G. V A N DER EIJNDE 
Petristraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) - Giro 498361 - Tel. 31082 

Te koop gevraagd: 

Verzamelingen \ 
Parti jen ( Postzegels 
Betere losse ) 

Loepen met haodvat ƒ 2,25, ƒ 3,25, 
ƒ 4.75, ID etui ƒ 1.50. 3-delig ƒ 2,95. 
Blanco albums met 100 bladen in 
schroetband f 5,50. ƒ 7,50 en 
ƒ 12 , - . 
Vraagt toezending gratis priisliist 
Schaubek albums 

ALBUMS 
Nederland (O.G.) (excels.) ƒ 8,— 

Bondsalbum K 11 , 8,50 
„Holland" album , 15,— 
Alsv binnenschrceven . . „ 16,— 
„DAVO" album , 22,50 

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

Insteckboekies ƒ 0,60, ƒ 0,90, 
ƒ ) , - , ƒ 1,50, ƒ 2 , - ƒ 2,50. 
f 3,50. ƒ 4.90, ƒ 7,25. 

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

H A G A ' S POSTZFGELHANDEL 

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

VerzameUngen en partijen 
te koop gevraagd door: 

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

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betaling. 

Bezoek U gaarne thuis. 

Een NIEUW KANTOOR 
met prachtige NIEUWE boekjes 

tegen NIEUWE prezen 
van praktisch alle landen, o.a. ENG. KOLONIËN, FRANSE 
KOLONIËN, USA en niet te vergeten NED. & O.R. en 
ZUID-AMERIKA. 
Laat u dit niet voorbijgaan en laat het als proef bij u thuis 
bezorgen. 
Niemand zal spijt hebben met ons in relatie te treden. 
Minimum uitname per zending f 10.— (ook per 2of 3 maanden). 
Aangeboden: Frankrijk Bloc nr 3PF i f 15.— (meerdere 

voorradig). 

Wegens drukte momenteel geen mancolijsten. 

FA. H. OVERDUIN 
Specialisten in zicht zendingen 

VERL. K O L O N I E W E G t 
SOEST-ZUID 

l' < DRUK BOOM-BUYCROK NV - HAABlBV 


