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Aan onze abonnees op de F.D.C, kunnen wij mededelen, dat wij op veler verzoek 
nu ook naast Ned. en O.R. kunnen leveren de nieuwtjes van Indonesia, zegels en 
F.D.C Gratis onze condities voor een abonnement. Per 15 ok t . de nieuwe F.D.C. 
van de Ned . Antillen met de afbeelding van de waterdistillatie-inrichting op Aruba 
i f 1,10 per stuk 

F.D.C. Suriname. Thalia f 4,25 
F.D.C. Ned. Anti l len. Vogels 1958 f 3,— 
F.D.C Radio f 1,10 
F.D.C. ,, ,, Monumenten f 3,15 
F.D.C. Ned. Nv/ Guinea Sterrengebergte., f 1,30 
F.D.C Bloemen p. 15 nov. f 1,75 
F.D.C. Europa 1958. Compleet zonder Ned. f 9,50 
F.D.C. Europa 1959. Idem f 5,50 
F.D.C, van Nederl., België, Lux., Italië, Ca

nada, Amerika, Turkije met Navoze
gels en Zv^itserland met de eenwor
ding, samen T 13,50 

Europazegels 1959, compleet zonder 
Nederland f 3,90 
K.L.M.-vlucht A'dam-Tokio enBiak f 2,— 

A'dam-Tnpolis ƒ 0,75 
A'dam-Saigon f 1 , — 

K.L.M.-vlucliten. 10 diverse f 10,— 
F.D.C, van Nederland 10 diverse f 3,50 
150 speciale gelegenheidsstempels van Ne
derland op briefkaarten f 15,— 
Stockboeken 
18x21 cm, 16 bladen f4,95, 3stul<s f 1 3 , — 
23x31 cm, 8 bladen f3,95, 3stuks f l O , — 
Catalogus 1960 Nederl en O.R f 2,75 

, „ Veren. Europa f 1,10 
Indonesia f 1,25 

Steeds bijna alle F D C van Nederland in voorraad Een mooie collectie brieven en 
kaarten van Zwitserland ter beschikking 

Gaarne zenden wij u elke maand of eens in de 2 maanden onze rond-
zendboekjes van Nederland en O.R. Zonder verplichting tot aankoop. 
Onze prijzen zijn zeer scherp 

BOL IN PO!$TZEG£L!§ 
YERSEKE GIRO 2 2642 TELEFOON 01131-308 

POSTZEG&LVEILINGEN 

EEN ZAAK VAN VERTROUWEN!!! 

Dat ondervonden w e e r honderden inzen
ders en kopers in onze 228e postzegelvei-
iing, die m e t 4 z i t t ingen op 1 en 2 ok tober 
j . l . plaatsvond. Bijna 1900 kavels verwis
selden weer van eigenaar. Ruim 40 jaar 
ver t rouwen van kopers en verkopers, één 
van de vele redenen waarom onze inter 
nationale veilingen zo succesvol zijn. O n z e 
condities zijn veelal gunstiger dan u denkt ! 
Stelt u zich eens m e t ons in verbinding, 
het verplicht u to t niets. 

Voor onze komende veilingen kunt u t e 
allen tijde inzenden, elke dag van 10-15 uur. 
Gaarne wi l len wij u bezoeken om de ver
koop van uw collectie te bespreken en 
zonder enige verpl icht ing advies te geven. 
Dat had u eerder moeten weten! 

VEILEN MET SUCCES? RIETDIJK N.V. HET ADRES! 

J. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
Telefoon 070-117020 — Giro 420875 — Lange Poten ISA 

De REPUBLIEK VAN TOGO maakt de uitgave van volgende aantrekkeli jke series Herden
kingspostzegels bekend : 

•JOGOJ [IO.QÖÜJ 

RODE KRUIS UITGAVE 
Ter ere van het Rode Kruis van Togo en van het In
ternationale Rode Kruis : 

20 + 5 Fr., 30 + 5 Fr. en 50 + 10 Fr. 
Deze kleurr i jke postzegels, naar ontv^erpen van Wi l l ie 
W. Wind , Chicago, zijn ook in afzonderlijke velletjes 
uitgegeven; ieder velletje bevat vier zegels van een 
zelfde waarde, alsmede een randschrift ter ere van het 
Rode Kruis. Velletjes getand en ongetand. 
Eerste dag : 17 ok tober ; uit verkoop na ongeveer 2 
maanden. 

T O G O P H I L A T E L I C A G E N C Y 
91 WALL STREET - NEW YORK 5. 

UITGAVE TER GELEGENHEID 

VAN DE DAG DER 

VERENIGDE NATIES 

Togo eert de Verenigde Na
ties, onder wier beheerschap 
Togo vóór haar onafhanke
li jkheid werd geregeerd. Het 
ontwerp van de kunstenaar der V. N. Claude Bottiau ver
toont de beroemde schildering In het Paleis der Naties. 

Waarden : 15, 20, 25, 40, en 60 Fr. 
Dag van u i t g i f t e : 24 ok tober ; u i tverkoop na ongeveer 
2 maanden. 

Deze zegels worden door de Togo Philatelic Agency aan 
alle bona-fide postzegelhandelaren in alle delen der 
wereld verkocht, en verzamelaars worden vriendelijk 
verzocht zich met hun gebruikelijke handelaar in ver
binding te stellen 



Neem uw zegels onder de loep met de 

ORIGINAL LIGHTHOUSE 

FLASH MAGNIFIER 
Deze loep met batterijverlichting geeft door zijn 
dubbele lens een haarscherp en onvertekend 
beeld 
Model 78 7x vergr 30 mm beeldopp / 8,45 
Model 108 10x vergr 30 mm beeldopp f 9,45 
Model 88 5x vergr 50 mm beeldopp / 19,90 
Prince Magnifier enkele lens 5x vergr f 2,75 

J 6,50 
/ 6 , -

T.O.C. FLASH MAGNIFIER 
lOx vergr 25 mm beeldoppervlak 

7x vergr 25 mm beeldoppervlak 
Prijzen inclusief batterij 
Waar niet verkrijgbaar v^ende men zich tot on
derstaand adres, waarna de apparaten u worden 
toegezonden Zending franco rembours, dan wel 
na ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze 
Postrekening 66 37 64 
Indien niet naar genoegen ontvangt u - bij franco 
terugzending binnen een week - uw geld terug 

HANDELSONDERNEMIKG HONLI 
Mr Sixlaan 34 - Amstelveen • tel 029M-4570 

Voor de handel aantrekkelijke korting 

Kutci WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES • LOSSE ZEGELS • P A K K E T T E N • M E N G S E L S 

K I L O G O E D 
Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika 
kopen WIJ geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld Momenteel wensen wij m het bijzonder te kopen 

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

e L O S S E P O S T Z E G E L S Aantrekkelijke goedkope 
soorten 

e 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 middelgepriisde en hogerge-
prijsde zegels in series 

^ Z:^ Zend ons a u b utv aaHbtettingblijftl, du 
«—** onze directe en nauivkeurigc nanditcht tat lieltttcn 

\ RU OP AA'WRAAC Ome nieuwe inkoop prijstij-<l 

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 R R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

Verkoop aan Amenka's grootste en best bekende importeur 

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

CATAIOCUE 
l> T M8K! M> ri 
rVtllT II TELLIER 

J uist ver SC he ne n 

De catalogus 

YVERT & TELLIER 1960 
(64e editie) 

N o t e r i n g e n in d e n i e u w e f r a n c s 

B A N D I F R A N K R I J K & O . G . F 3,75 

B A N D II E U R O P A z o n d e r F R A N K R I J K & O . G . F 13 25 

B A N D III O V E R Z E E F 17,30 

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE P O S T Z E G E L H A N D E L A R E N of bi j de agen ten : 

Fa. J. C. AUF DER HEIDE 

Fa. J. L. V A N DIETEN, 

SURINAMELAAN 31 HILVERSUM Telefoon 4323 
N -Z VOORBURGWAL 151 - AMSTERDAM - Telefoon 222186 

A N N A PAULOWNASTRAAT 58 - DEN HAAG - Telefoon 325932 



Steltzerveilingen 

■Jp Meer dan 75 veilingen 
vonden tot nu toe 
plaats 
Te allen tijde inkoop 
van vvaardevolle 
verzamelingen. 

I N FRANKFURT/M. 

Rudolf Steltzer, 
Frankfurt /M. 

Gr. Friedberger

strasse 32 

Sedert vele jaren bekend om zorgvul

Jige beschrijving en eerste klas mate

riaal. Inlevering waardevolle losse zegels, 
series en verzamelingen te allen t i jde 
mogelijk. Gratis catalogussen voor se

rieuze gegadigden. 

ONTDEKT 
de 12 op 10 et. Nederland met KOPSTAAN DE opdruk. 

Hiervan Is thans ook een vel gevonden. 
Deze zeer Interessante variëteit kan ik 
U aanbieden voor: f.325,

Idem met lange voet (hiervan bestaan 
slechts 10 stuks) f. 475,

H. KOOPMAN 
N.Z. VOORBURGWAL 3 U 
AmsterdamC  Tel. 33473 
P O S T G I R O 5 1 3 4 2 7 

1IV H O u n 

van dit nummer 

Medewerkers plaquet te 287 
De Nedirlandse dis t r ibut iekantoren 288 
Nederland 293 
Ned. Nieuw Guinea 293 
Nederl . Antillen 293 
Jeugd en postzegels 294 
Luchtpost 294 
Boekenplank 295 
Stempels 296 
Agenda 296 
Verzamelt u ook Neder land en O.G.? 297 
Zegels in bijzondere samenhang 298 
Nieuwe uitgiften 304 
Raad van Beheer 307 
Bonds en verenigingsnieuws 308 
Tentoonstell ingen 313 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vlerlinglistraat 9, Amsterdam Slotervaart. Tel. 134058 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante beto/ing. 

Bezoek U gaarne thuis. 

ROBSON LOWE LTD. 
50 PALL MALL 

LONDON, S.W.I. 
Geachte lezers. 

De veiling van Nederland op 28 oktober vindt grote belangstelling van het vaderland en elders. Deze mooie ver
zameling van de uitgiften 1852 en 1864 welke vorige maal door mij werd beschreven verdient deze belangstelling 
en de veiling op 28 oktober belooft een van de belangrijkste te worden welke wij dit seizoen hebben gehouden. 
De catalogus is nog verkrijgbaar voor de prijs van 2/6d. en bevat vele gekleurde platen. 

O p 4 november veilen wij een verzameling GrootBrittannië, welke vol zeldzaamheden is, waarbij 1840 ad., 
ongebruikte paren; 1854 en 1856 id. ongetand, gebruikt; 186479 i^ . plaat 77 ongebruikt en gebruikt (op een stuk 
gezamenlijk met de 4d.) en 2d. plaat 9 ongetand, gebruikt; 1865 gd. plaat 5 ongebruikt en lod. gebruikt; 186780 
6d. plaat 6 en lod. plaat 2; 1882 5/ , lo/ en £1 ongebruikt; 1910 2d. prune, ongebruikt. 
De zeldzame „LR. Official" opdrukken bevatten de 188590 £ 1 purperbruin, ongebruikt en de 1892 £1 gebruikt, 
met weggelaten punt achter de „ R " . Deze catalogus die eveneens vol is van gekleurde afbeeldingen, kost 5/. 

18 november ziet een veiling van Brits WestIndië en vervolgens op de 25ste een van Brits Azië en Brits NoordAmerika. 
Deze veilingen bevatten vele zeldzame en interessante stukken van Britse bezittingen, in het bijzonder van 
Barbados, St. Vincent, Trinidad, Ceylon, Hong Kong, India, Malaya, Palestina, Brits Columbia, Canada, 
Newfoundland en Nova Scotia. 
De catalogi kosten 2/6d. 

Verdere veilingen in december bevatten verder GrootBrittannië, een algemene veiling te Bournemouth en 
Buitenland, maar daarover zal ik u volgende maand verder berichten. 

Uw, 
Maryjean Picton 

Wanneer ingegaan wordt op deze advertentie vermeldt dan a.u.b. het Nederlandsch Maandblad voor Philatehe. 
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ederlandsch maandblad voor 

Philatelie 
Wasrin opqenomen „DE PHIUTEUST" 

Correspondentie over het blad naar 

HOOFDREDACTEURADMINISTRATEUR 

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

Correspondentie over ADVERTENTIES: 

BOOM-RUYGROK N V. 

Ged. Oudeqracht 138 - Haarlem 

Telefoon 17450 (4 lijnen) - Postqiro 37758 

RAAD V A N BEHfcER 

Secr. Godel indeweq 44 - Naarden 

Penninqmeester: Hyacintplein 5 - Breda 

Giro 344900 

Verschijnt de vijft iende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 

Gratis voor de leden 

van aanqesloten vereniqinqen 

/oor niet aanqeslotenen (b i j vooruitbetal inq) 

franco per post per jaar ƒ 10,—. 

Afzonderlijice nummers lopende jaar 
en voorafqaande jaar ƒ 1,—. 

Nummers van vor iqe jaarqanqen, 

voor zover voorradiq 

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

)6e jaargang - okt. 1959 (422) 

Maandblad-
niedeiverkersiplaquette 

De Maandbladmedewerkersplaquette, die uitgereikt kan 
worden aan diegenen, die langdm ig en/of verdienstelijk mede
werken tot instandhouding van ons Maandblad, werd in de 
vergadering van de Raad van Beheer op ig september ig^g 
uitgereikt in 

GOUD aan de Heren 

^HVER aan de Heer 

BROMS aan de Heer 

JAN P OU LI E 
H.P. van LENTE 
JOH. SPOORENBERG 

A.J. UTLEN 

Jh>. G. A. de BOSCH KEMPER 
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De Nederlandse distributiekantoren 

I » I I - I » 5 o 

STEEG G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P; 1-6-1906. Geschreven distributie 
Steeg 1843-1849 bekend, zw.i.a. 
JvL 1823: Spoedig vonden wij ons aan den ingang van het bosch van IVIiddachten 
en doorkruisten het aangenaam bosch. Ras waren wij aan het kleine herbergje dat 
onder Rhederoord ligt (het huidige Hotel De Engel, P. C. K.), waar wij ons goed 
achterlieten en de stellte beklommen, die naar deze plaats, aan Mejuffrouw 
Brantsen behoorend, geleidt. Dezelve is zeer ouderwetsch aangelegd, doch munt 
uit in fraai en zwaar geboomte: onder anderen zagen wij een beukeboom met 
14 armen, die van binnen hol en altijd vol water is. Vervolgens aten wij eenige 
ponden kersen aan het herbergje en dronken karnemelk, waarna wij verder op
wandelden. Nu zagen wij een groeten waterafleider tegen den weg geplaatst, die 
het daarop staand water, dat te voren geheele brokken afspoelde, in den IJssel 
voert. 
T. 564; Tot de gemeente Rheden, waaronder ook de dorpen Elkom, Dieren, Span
keren, en de buurtschappen Wordt-Rheden, Redersteeg, Middagtersteeg, Havikker-
waard, Fraterwaard en Laag-Soeren gerekend worden. Het fraaije dorp Rheden 
telt in zijn kom ongeveer 1000 inwoners. Van hier wandelen wij door de zoo
genaamde Steeg, eenc alleraangenaamste buurtschap aan den straatweg gelegen, 
met fraaije huizen. De bevolking vindt meest zijn bestaan in den landbouw en in 
den arbeid op buitenplaatsen (het landgoed Heuven, het uitstekend schoone buiten
goed Rhederoord, het Kasteel Middagten, e.a.). 

STEENWIJK Ov. D: 1811, 1848, 1849, P: 1-9-1850. Stempel S/Heereveen^ dodende 
op distributie S(teenwijk) van postkantoor Heerenveen, 1821-1822^ zwart, v. Naam
stempel Steenwyk. 1831-1836, rood, a., rond stempel Steenwyk J837-1850, rood, a. 
JvL 1823: Wi.) wandelden van Meppel in twee uren door de korenvelden naar 
Steenwijk, dat door deszells geweldig hooge wallen een schrikbarend aanzien 
heeft. Aan 't postkantoor vonden wij brieven. Van Hogendorp had voor 4 jaren de 
stad zeer in verval gevonden, doch nu scheen de nabijheid van Frederiksoord er 
eenig vertier aan te hebben gegeven, want overal was men bezig huizen te bouwen 
en alle winkels waren met menschen volgepropt. 
1824: Steenwijk bevat 1800 inwoners, die voor het grooter deel in den akkerbouw 
de bron van hun bestaan vinden. 
T. 654: De plattelandsstad Steenwijk is niet groot, maar geregeld en net gebouwd, 
heeft eene vierkante ruime, zeer fraaije markt. De vestingwerken zijn geheel ver
vallen, maar de hooge wallen zijn neg aanwezig. De stad telt ongeveer 4000 in
woners, die van den landbouw, handel in granen, turf, steenen, hakhout enz. 
bestaan en bevat tevens 5 leerlooijerijen, 1 lijmkokerij, 8 tabakskerverijen, eenige 
weverijen en bezemmakerijen, 2 houtzaagmolens, enz. 

STELLENDAM Z.H. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geen kenteken 
distributie Stellendam bekend. 
T. 351: Het dorp Stellendam bevat 800 inwoners, die van den landbouw leven. 
Stellendam ontleent zijn naam aan den dam, die door de Stellegors werd aangelegd 
en waardoor de eilanden Goedereede en Overflakkee in 1751 aan elkaar werden 
gehecht. Vervolgens werden onderscheidene aanwassen en polders ingedijkt en 
daardoor de verbinding geheel tot stand gebragt. 

STOLPERBRUG N.H. Het distributiekantoor heet in 1848 en 1849: Schagerbrug of 
DE STOLPEN. Schagerbrug werd in 1854 eerst brievenbus en in 1858 hulpkantoor 
(hh). Stolperbrug werd H: per 1-9-1850 (h), 1853 (hh) en 24 december 1858 opge
heven, waardoor wederom Schagerbrug in de plaats kwam als hulpkantoor. Zie 
ook distributie Schagerbrug. Stolperbrug werd toen wisselplaats en bestelhuis. 
Stempel distrib. Stolperbrug 1846-1850 bekend, door het hulpkantoor na 1852 nog 
gebruikt, ook op zegel. 

^ ^ 

HEEREVEEN 

STEENWYK 

\BRÜG. 
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door P C. KORTEWEG 

'C' 
mj -C^'iytr Kfv^ \ t 

/cf^.c^^cC**'^' 

TTRSCHELLINC 

118 ^Jr:rL 
TEXEL TEXEL 
V. 118 R TEXEL 
TEXEL ^£XED 

SUSTEREN L. 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geen Itenteken distributie Susteren 
bekend. 
T. 508: Susteren is een plattelandsstadje, dat niet veel bevalligs heeft, maar zeer 
oud is. Het bevat in de kom ruim 1100 inwoners, ofschoon de geheele gemeente 
met het dorp Dieteren er ongeveer 1900 bevat, wier hoofdbestaan de landbouw is. 

TERBORGH G. D: 1848-1849, P: 1-9-1850. Geschreven distributie Terborgh 1847-
1849 bekend, zw.i.a. 
T. 592: Het zeer aangenaam tusschen het geboomte gelegene plattelandsstadje 
Ter-Borg telt ruim 1000 inwoners, die van den landbouw leven. Er is eene belang
rijke ijzergieteiij. 

TERHEIDEN N.B. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geschreven Terheiden 
circa 1845 bekend, zw.i.a. 
T. 440: Het dorp Terheijden, waarvan de gemeente met het dorp Wagenburg ruim 
2S00 inwoners telt, die van den landbouw leven. Er is goed wei- en zaailand, met 
eenig moeras, waaruit goede turf gehaald wordt. Men vindt er 4 leerlooijerijen, 
2 bierbrouwerijen, 1 olie- en 2 korenmolens. Het dorp zelf is ruim en luchtig 
gebouwd, voornamelijk uit eene zeer breede, met boomen bezette, straat bestaande. 

TERSCHELLING N.H. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-7-1882. 
Geschreven distributie Terschel(ling) 1820-1833 bekend, zw.i.a. Klein rond stempel 
Terschelling 1835, rood, a., groot rond stempel 1835-1836, rd., a. Naamstempel 
Terschelling, 18U-1813, zwart, a. 
1824: 1700 inwoners, die van de vischvangst, de scheepvaart en den landbouw 
bestaan. 
T. 90: Het eiland heeft eene bevolking van 2800 zielen, die in dorpen Midsland, 
Hoorn en Westerschelling verdeeld zijn. 

TEXEL N.H. Postkantoor van 1811 tot ± 24-5-1814, daarna distributiekantoor en 
bekend van de opgaven 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850, P: 1-7-1861, de naam geldende 
voor het hele eiland, met den Burg als postkantoor. Geen kenmerk van distributie 
mei 1814-1816 bekend. Daarna kwamen de Franse departementsstempels weer in 
gebruik: P.118 P./TEXEL reeds in 1816 tot 1831 zwart, a. en rood 1833-1834, a. 
Voorts dep.stempel 118/TEXEL zwart 1824-1831, a. en idem rood 1833-1843 a. 
In 1843 kapte men het nummer 118 van 118/TEXEL en gebruikte sedert dien 
stempel TEXEL met braam voor de ongefrankeerde brieven voor distributie Texel 
tot 1850. Het hulpkantoor gebruikte dezelfde oude stempel TEXEL maar zonder 
braam weer van 1852-1858 zwart en rood, ook op zegel. Tenslotte versleten tot 
stempel TEXED. 
1824: Het heele eiland telt 4000 inwoners en bezit een zoetwaterput tot gerief van 
inwoners en zeelieden. Het Schild heeft een zeer goede reede. 
1830: De inwoners fokl^en er vele schapen en maken van de melk hunner kudde 
eene soort groene kaas, die men Texelsche kaas noemt. De bevolking des eilands 
beloopt tusschen de 4000 en 5000 zielen. 
T. 89: Texel, in 1629 met de Noordwaarts liggende schor Eijerland verbonden, 
bevat ruim 6000 inwoners, die in het vlek den Burg, en de dorpen den Hoorn, 
Koog, Oostereind, Oudeschild, de Waal en de Cocksdorp (in 1829 gebouwd) en over 
eenige kleine gehuchten verdeeld zijn en grootendeels van landbouw, veefokkerij, 
visscherij en scheepvaart leven. Het is bijzonder bekend door zijne schapen, van 
wier melk men de vermaarde Texelsche kaas vervaardigt. Texel drijft overigens 
nog eenen uitgestrekten handel in oesters. Den Burg heeft in zijne nabijheid eenen 
voortreffelijken put van zoet water. De hoofdplaats is Burg, een zeer fraaij gelegen, 
goed beplant vlek, met ruim 1400 inwoners. 

tn 



TWELLO G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P : 1-7-1910. Geschreven distributie 
Twello, omstreeks 1849 bekend, zw.i.a. 
T. 584: De gemeente Voorst omvat de dorpen Wilp, Twello, Terwolde en Nijbroek. 
Het dorp Twello bevat in de kom ongeveer 1250 inwoners er. is door zijne vele 
aanzienlijke huizen, de in de omtrek liggende landgoederen, aangename wande
lingen en schoone gezigtspunten, een bezoek overwaardig. 

UDEN N.B. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), F; 16-5-1900. Geen kenteken distributie 
Uden bekend. 
T. 484: De uitgestrekte gemeente Uden bevat niet minder dan 5800 inwoners. Zij is 
verdeeld in 5 wijken, elk van welke weder gehuchten onder zich heeft: De Straat, 
het eigenlijke dorp Uden (1800 inwoners in de kom), Lage Broekwijk, Zandberg, 
de Hoevensche Wijk en Volkel. Uden is door zijne heerlijke wei-, bouw-, en bosch
landen zeer bloeijend. Er bestaan ook eenige fabrieken: 4 leerlooijerijen, 4 bier
brouwerijen, 2 steenbakkerijen, 1 mouterij, verscheidene molens. Het is een fraaij 
dorp. 

UITHUIZEN Gr. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1855 (hh), F; 1-11-1885. Groot 
stempel Uithuizen 1842-1844 bekend, rood, a. Klein stempel Uithuizen distributie 
1845-1846, rood, a. 
JvL 1823: Beide zijden van de weg waren bezoomd met boerenplaatsen, alle zoo 
groot als die wij gezien hadden. Men moet ze bezocht hebben om er zich een denk
beeld van te maken. Op elk huis waren bliksemafleiders. 
1830: Het groote dorp Uithuizen, aan de trekvaart naar Groningen, is zeer lang en 
uitgestrekt. 
T. 712: Uithuizen is eene belangrijke en welbebouwde plaats en een der grootste 
dorpen van Hunsingo. Het bevat met 2 gehuchten ongeveer 3000 inwoners. 

ULRUM Gr. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850. Geen kenteken distributiekantoor bekend. 
JvL 1823: Te half vijf waren wij reeds op marsch en wandelden over een klei-
achtigen grond over Ulrum naar Leens. Ulrum is een groot en bloeiend dorp. 
T. 714: Het aanzienlijke dorp Ulrum, de hoofdplaats eener gemeente, die uit de 
dorpen Ulrum, Vliedorp, Niekerk, Vierhuizen en Zoutkamp en een groot aantal 
gehuchten en polders bestaat en 2800 inwoners heeft. Ulrum is op 2 wierden ge
bouwd en heeft in de kom 900 inwoners. 

VAASSEN G. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), F; 1-11-1909. Geen kenteken 
distributie Vaassen bekend. 
T. 581: Vaassen telt 650 inwoners en met onderhoorige buurten 1500 zielen, heeft 
1 koper-, 15 papier- en 2 korenmolens. " 

VALKENBURG L. Tijdens de Belgische Bezetting distributiekantoor geworden per 
1-10-1836 en ontving de distributiestempel Fauquemont, werd postkantoor per 
1 april 1838 en ontving stempel Fauquemont 36b (blz. 89, „300 Jaar Postmerken"), 
bleef postkantoor na het scheidingstractaat en ontving stempel 42 (blz. 114) 
voor ongefrankeerde brieven met stempel Franco nr. 33 (blz. 130), voor gefran
keerde brieven, werd hulpkantoor 1-9-1850 (hh) en tenslotte weer P: 16-5-1882. 
Geen distributiekantoor Valkenburg bekend. 
1819; Een dorp van zeer oude afkomst, 300 inwoners. 
1824: Idem, idem, idem. 
T. 504: Het vlek Valkenburg, vroeger een stadje, ligt alleraangenaamst in een dal 
aan de Geul, zoo dat het om zijne schilderachtige omstreken vele vreemde be
zoekers tot zich trekt. Het bevat slechts 740 inwoners, die van landbouw en veeteelt 
bestaan, doch men vindt er ook een paar kleine fabrieken, met eenen kruidmolen. 

VALKENSWAARD N.B. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P; 1-2-1893. 
Geen kenteken distributie Valkenswaard bekend. 
T. 459: Valkenswaard met gehuchten 1200 inwoners, een fraaij dorp met 420 in
woners in de kom, 5 leerlooijerijen, 2 bierbrouwerijen, 2 lijmziederijen, 2 olie
molens, 1 watermolen. 

VARSSEVELD G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1856 (hh), P: 1-8-1901. Zeer on
regelmatig stempel distributie Varsseveld 1849-1850 bekend, zwart, a. 
JvL 1823: Dwars door de heiden kwamen wij te tien ure aan Breedevoort, eene 
leelijke stad midden in breede moerassen liggende. Hier stelde Van Hogendorp 
mij voor advokatenborrel te maken, waartoe ik, hoewel Ik dien drank niet bemin, 
uit inschikkelijkheid mijne toestemming gaf. Hij maakte denzelven zeer goed: uit 
gezelschap dronk ik drie groote glazen, na de eieren zeer duur betaald te hebben. 
In 't wandelen merkte ik dat de brandewwijn bij mij meer werking had dan ik wel 
verlangde en zag ook dat Van Hogendorp met met zijne gewone deftigheid l i ep . . . . 
Als gejaagd liejien wij verder door een fraai land vol boschaadjen naar het groote 
dorp Varsseveld, waar wij thee dronken en ik wat bekwam. 
T. 593: Groot en welvarend is Varsseveld, dat met eenige buurtschappen 3600 in
woners telt, waarvan omtrent 1000 in het dorp zelf wonen. 
VEEN N.B. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Stempel 'Veen? (11-4-1850, grijsgroen, 
v.) bekend. 
T. 445: Langs den Maasdijk van Woudrichem naar Heusden, een afstand van 4 
uren, liggen verscheidene deels zeer bevallig tusschen geboomte gelegen dorpen 
als het zeer oude Rijswijk (500 inwoners), Giessen (430 inw.), Neer- en Op Andel 
(tezamen ongeveer 700 inw.), Veen (900 inw.), Wijk (1230 inw.) en Aalburg (400 
inw.). 



VEENDAM Gr. Postkantoor per 1-7-1847. Indien distributiekantoor geweest, dan 
nä 1823 opgericht. Geen kenteken distributie bekend. 
JvL 1823; Veendam, dat een vervolg van De Wildervank is en met dezelve 6400 
zielen bevat, is nog dichter bebouwd. Er staan fraaie en groote huizen, welke door 
hunnen nieuwheid vooral uitschitteren. 
T. 695: Veendam is een fraaij en groot dorp met 5600 inwoners, ofschoon de ge-
heele gemeente met onderhoorige gehuchten omstreeks 8700 hielen bevat, die van 
landbouw, handel, scheepvaart en fabrieken bestaan, tellende men er 12 scheeps-
timmerwerven, touwslagerijen, blok- en zeilmakerijen, grof smederij en, houtzaag
molens, steen- en pannenbakkerijen, 2 leerlooijerijen, enz. Meer dan 200 kof- en 
smakschepen behooren in deze gemeente te huis. 

VEENENDAAL U. D: 1848. 1849, H: 1-9-1850 (hh), P; 1-5-1865. Stempel 'Veenen-
daal' 1848-1850 bekend zwart, a. In 1849 rood, v 
T. 570. Veenendaal, 2 uren N.N.W. van Wageningen, temidden van veenland en op 
de grenzen der provincie Utrecht, met 1700 inwoners, die meest hun bestaan vin
den in de wolkammerij. 

VEERE Z. P; TER VEERE tot 20-2-1818, D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geen 
kenteken distributie Veere bekend. 
JvL 1823: Veere, welke stad alle kenteekenen draagt van het diepste verval. 
1824: Eene eenigszins versterkte stad, telt 1900 inwoners en voert eenen sterken 
handel op Schotland. 
T. 379: Het vervallene Veere, met het gehucht Zandijk-Binnen, nog geene 1000 
inwoners bevattende. Zij wordt ook Vere, ter Vere en Kampveer genoemd. De niet 
groote stad heeft 2 water- en 2 landpoorten en wordt door de haven in 2 zeer 
ongelijke gedeelten verdeeld. 

VELP G. D: 1823, 1848, 1849, P; 1-9-1850. Geschreven distributie Velp circa 1849 
bekend, zw.i.a. 
JvL 1823: Een half uur lang, van de Steeg komende, was de weg open en zonder 
lommer, tot wij langs Biljoen kwamen. Te Velp dronken wij rhum met water en 
suiker en wandelden den heerlijken weg weder op, trokken daarop Arnhem door 
en bevonden ons te half vijf aan de herberg „De Zon", buiten de Rijnpoort, waar 
wij onze koffers en valiezen vonden. 
1824: Wij raden den reiziger na Arnhem te hebben bezocht een uitstapje naar 
Velp, Billioen, Beekhuizen, Angelenstein en Rozendaal te doen. 
T. 561: Het bloeijende dorp Velp, dat vóór nog slechts een halve eeuw uit eenige 
weinige, aan den grooten weg verspreide woningen bestond, maar thans tot eene 
aanzienlijke plaats is aangegroeid. Nog dagelijks wordt het reeds zoo bevallige 
dorp door nieuwe woningen verfraaijd, die de rijke vreemdelingen uit Holland 
hier doen oprigten, om in deze schoone landstreek zich bestendig te vestigen, of 
er tenminste het schoone jaargetijde door te brengen. Deze toevloed is zelfs zo 
groot, dat er des zomers gebrek aan woningen is en het weleer zoo nederige dorp 
alsdan in toon en levenswijs in eene stad is herschapen. 

VIANEN Z.H. D: 1823, P: 1-3-1847. Geschreven distributie Vianen 1827—1846 be
kend, zw.i.a. 
1824: Vianen, aan de Lek gelegen, telt 1800 inwoners en bloeijt voornamelijk door 
den vlasbouw en het kweeken van appelen. 
1830: 2400 zielen. 
T. 307: De stad Vianen aan den straatweg, 2 uren ten Zuiden van Utrecht, die 
vandaar naar Gorinchem loopt, is zeer regelmatig in het vierkant gebouwd en 
bevat 2900 inwoners, meestal van den landbouw levende. 

VIERLINGSBEEK N.B. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Aanvraag tot in gebruik-
name van distributiestempel Vierlingsbeek aan postkantoor Grave dd 29 oktober 
1846 bekend en met datum op brief gebruikt bekend in januari en febr. 1847, zw.a. 
T. 482: Vierlingsbeek, Groeningen en Vortum, tezamen 1420 inwoners, 2 olieslage
rijen en 1 bierbrouwerij bevattend. 

VLIELAND N.H. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P; 1-5-1894. Geschre
ven distributie Vlieland 1816—1845 bekend, zw.i.a. ; 
1824: Vlieland wordt rondom door vri] hooge duinen beschut. Het bevat thans 
een dorp. Oost-Vlieland genaamd met 600 ä 700 inwoners, die voor het grooter deel 
loodsen en visschers zijn. 
T. 90: Het eiland telt omtrent 700 inwoners, die meestal van het loodswezen en 
eenige visscherij bestaan. Het geheele eiland bestaat uit zandgrond en is rondom 
het dorp, alleen vruchtbaar. 

VOLLENHOVE Ov. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geschreven Voll(enhove) 
1836—1840 bekend, zw.i.,a., geschreven vollenhove 1843—1845, zw.i.,a. 
JvL 1823: Te 2 ure kwamen wij te Vollenhove en stapten buiten de poort aan de 
herberg af. De kastelein en zijn vrouw maakt duizend plichtplegingen jegens ons, 
hoe zij ons toch zouden opwachten, niet begrijpende hoe men te Vollenhove kwam, 
dat geene plaats van doortocht was en waar niemand kwam, die er niet opzettelijk 
wezen moest. 
Hoe meer wij Vollenhove naderen, hoe beter het land werd, vooral de buitendijk-
sche gor, die bij de acht voet breedte, onaangezien de lengte, verkocht en ver
huurd wordt. Verder gereden trokken wij schoone heere-goederen met prachtige 
opiijlanen en zware bosschen voorbij. 
1824: Vollenhove telt 1000 inwoners, die eenen vrij aanzienlijken handel in vee. 
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VOORSCHOTEN 

(^»i^^éc^ 

granen en visch drijven. Men vindt in deszelfs omstreken verscheidene bouw 
vallen, waaraan de tand des tijds heeft geknaagd. 
T. 631: Gemeente Ambt Vollenhove bestaat slechts uit eenige buurtschappen, dit 
ongeveer 1600 inwoners tellen. Het stadje Vollenhove was voorheen de hoofdplaats 
van het landschap Vollenhove. Het is een zindelijk gebouwd stadje van een lang
werpig vierkante gedaante, met fraaije huizen en eene bevolking van 1600 inwo
ners, waaronder eenige adellijke geslachten, wier landgoederen haar groote be
valligheid schenken. De bestaansmiddelen zijn veeteelt, visscherij, een bokking
rookerij; er is ook een calicotfabriek en een katoenweverij. 

VOORBURG Z.H. D: 1811, 1823 H: 191850 (h), P; 151882. Geen 
kenteken distributie Voorburg bekend. 
1819 een oud en vermakelijk dorp, met 1650 inwoners. 
1824. Het dorp Voorburg, van Delft komende ter rergter hand latende liggen, komt 
men aan den Haag. 
T. 202 Voorburg met zijn schoone, groote en deftige huizen, prachtige landgoede
ren bevat ruim 2500 inwoners, wier hoofdbestaan de veeteelt is. Het dorp wordt 
door gas verligt. Men vindt er 1 scheepstimmerwerf, 1 touwslagerij, 1 korenmolen 
en 1 fabriek van parfumerieën. 
VOORSCHOTEN Z.H. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 191850 (h), P; 111873. Stem
pel distributie Voorschoten 1845 bekend, rood, a. 
T. 200: Het aanzienlijke dorp Voorschoten bestaat uit eene aanzienlijke en breede 
straat, met 2 rijen lindeboomen beplant en ter wederzijde met schoone huizen en 
gebouwen bezet. Men telt er omtrent i700 inwoners, voornamelijk van den land
bouw levende, de grond is zeer vruchtbaar. Men vindt er ook 2 kalkovens, 1 touw
slagerij en 1 korenmolen. Het dorp heeft op den 18 Julij jaarlijks een zeer be
langrijke, sedert eeuwen vermaarde, paardenmarkt, die veel vertier geeft. 

VOORTHUIZEN G. D: 1848, 1849, H: 191850 (hh). Geen kenteken D: bekend. 
T. 570: Een zeer oud en tamelijk fraaij dorp met vele goede huizen, met 1500 
inwoners, waarvan bijna 600 in de kom. 

VORDEN G. D: 1848, 1849, H: 191850 (hh), P; 16111912. Geschreven distributie 
vorden 1814, 1820—1849 bekend, zw.i.,a. 
T. 595; De gemeente Vorden met 4 buurtschappen en een aantal aanzienlijke land
goederen en kasteelen, heeft ongeveer 3000 Inwoners. Het dorp Vorden met 650 in
gezetenen ligt aan de Vordensche beek. 
VREELAND U. D: opgericht 19121848, 1848. 1849, als 's GravelandVreeland. 
H: 191850 (h), 1862 (hh). Zie ook 's Graveland. Geen kenteken distributie Vree
land bekend. 
1830: 500 inwoners. 
T. 133: Het dorp Vreeland met 650 inwoners is eene vermakelijke en aanzienlijke 
plaats, waar veel levendigheid heerscht door de belangrijke vaart van Utrecht 
naar Weesp, Muiden, enz. De omstreken zijn even prachtig en schoon als te Loenen 
en men heeft er eene openbare wandelplaats met sierlijk beplante lanen, beseh
en waterpartijen en vergezigtcn. 
VREESWIJK U. D: 1823, 1848, 1849, H: 191850 (hh), P: 181886. Geen kenteken 
distrib. Vreeswijk bekend. 
JvL 1823: Veel brengt binnen Utrecht eene zekere provinciale belasting op de 
sterke drank op: in Zeyst onder anderen in den tijd van drie maanden ,/ 1100,—; 
dit veroorzaakt dat in de meeste dorpen geen personele omslag meer bestaat. Na 
eene schandelijk dure rekening ontfangen te hebben en ons goed op de diligence 
te hebben besteld, plaatsten wij ons te zes ure in de schuit naar Vianen. De weg 
■was vrij en is ieder bekend, ook zoude ik er voor deze reis niet veel nieuws van 
verhalen, daar ik mij dadelijk op een bank gelegd en tot dezelver aankomst gerust 
geslapen heb. Te Vreeswijk was men druk aan 't werk met een nieuwen Sluis 
tegen den Lek. Door deze vaart wordt Utrecht twee malen daags van versch water 
voorzien. 
1830: 650 inwoners. 
T. 158: Vreeswijk is een der levendigste en welvarendste dorpen van ons vader
land, ook wel korter De Vaart genoemd. Het dorp bevat ruim 1200 inwoners, die 
meest door de scheepvaart en den doortogt hun bestaan vinden. Ook vindt men in 
den kom vele herbergen. 
VRIES Dr. D: 1823, 1848, 1849, H: 191850 (hh). Geen kenteken Distributie Vries 
bekend. 
T. 675: Een zeer welvarend dorp, dat met een tiental gehuchten eene gemeente 
van 1800 zielen vormt, waarvan 440 in de kom van het dorp zelf wonen. 

ONDEBDENDAM 
OOSTZRHOUT 

^ 

Hierbij gaan nog de afbeeldingen van de nog niet afgedrukte stempels der Dis
tributiekantoren : 
ONDERDENDAM Gr., „300 jaar Postmerken", blz. 102, tekst blz. 227 Nederl. 
Maandblad voor Philatelie nr. 8, 1959, alsmede 
OOSTERHOUT N.B. idem blz. 102, idem blz. 227 nr. 8. 
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Etsing en plaatnummers: 
Gedurende het tijdvak 1 mei t/m 15 september 1959 werden 

de volgende etsing- en plaatnummers gebruikt: 
Frankeerzegels: 
1 cent, cijfertype van Krimpen, etsingnr. LR5 
4 cent, cijfertype van Krimpen, etsingnr. LR 27, LR 28, 

LR 29, LR 30 
12 cent, type Kon. Juliana, Hartz, etsingnr. LR 8, LR 9 
25 cent, type Kon. Juliana, Hartz, etsingnr. LR 9 
36 cent, type Kon. Juliana, Hartz, etsingnr. LR 4 
ƒ 1,—, type Kon. Juliana, Hartz, plaatnr. 22, 23, 24 

(nrs. 20 en 21 verschijnen niet, zijn afgekeurd). 

Europazegels Nederland 1959: 
12 cent, L en R, geen nummer 
30 cent, L en R, geen nummer 

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 
Sociale Zorg-zegels. 

Op 15 november 1959 zal in Nederlands Nieuw-Guinea een 
serie van 4 toeslagzegels worden uitgegeven met afbeel
dingen van inheemse bloemen. De opbrengst van de toeslag 
zal komen ten bate van sociale zorg. 

De waarden en voorstellingen zijn: 
5 c + 5 c Tecomanthe dendrophila (Bignoniaceae) 

ondergrond karmijn -|- groen en rose 
10 c + 5 c Dendrobium d'albertisië (Orchidaceae) 

ondergrond olijf groen + geelgroen, wit en rose 
25 c + 10 c Rhododendron zoelleri (Ericaceae) 

ondergrond oranjerood + oranjegeel en 
donkergroen 

30 c + 10 c Boea urvillei (Gesneriaceae) 
ondergrond violet + paars en donkergroen 

Verdere bijzonderheden: 
De zegels zijn ontworpen door de heer P. Wetselaar te 

Haarlem, die ook de tekst en de waardecijfers tekende. 
Uitvoering in koperdiepdruk door de firma Joh. Enschede 

en Zonen te Haarlem. 
Geen watermerk; arabische gom; beeldformaat 24 x 30,4 

mm; zegelformaat 27 x 33,4 mm; kamtanding 12V2 : 13'i; 
gedrukt in vellen van 100 zegels (10 x 10). 

Ter gelegenheid van deze uitgifte zullen eerste dag-
enveloppen worden uitgegeven, voorzien van een bloem
motief in 4 kleuren, in een formaat van ongeveer 19 x 10 
cm, waarvan de netto opbrengst eveneens komt ten bate 
van sociale of culturele zorg. De prijs van deze enveloppe 
bedraagt ./ 0,50. 

De bijzondere zegels, welke op deze eerste dag-envelop-
pen worden geplakt, zullen worden vernietigd met een spe
ciaal stempel, waarin ook dit jaar de datum van eerste 
uitgifte zal zijn opgenomen, zodat ze in aanmerking komen 
om te worden opgenomen in de speciaal catalogus voor 
Nederl. en O.G. 

Evenals het vorige jaar zal ook nu de Filatelisten Vereni
ging Nederlands Nieuw-Guinea te HoUandia haar tussen
komst verlenen voor de toezending van fdc's en losse af
gestempelde Sociale Zorg-zegels. De postfrisse zegels kun
nen in Nederland aan de filatelistenloketten worden ver
kregen. 

Bestellingen kunnen worden opgegeven aan de Filatelis
ten Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea, HoUandia-Haven 
onder de navolgende voorwaarden: 
a. de prijs van 1 fdc voorzien van 1 serie Sociale Zorg-

zegels bedraagt ,/ 1,50 in Ned. Nw.-Guinea-guldens; 
b. bestellingen op te geven op het strookje van een inter

nationale postwissel; zonder vooruitbetaling vindt geen 
toezending plaats; 

c. bij bestelling van minder dan 5 fdc's geschiedt de toe
zending zonder verdere kosten voorzien van adres per 
niet aangetekende luchtpost; aangetekende toezending 
van deze enveloppen kan niet worden verzocht; aange
zien dit teveel werk met zich brengt; 

d. bij bestelling van 5 of meer fdc's vindt aangetekende 
verzending per luchtpost plaats in één of meer extra 
omslagen, waarbij de fdc's niet van een adres zullen 
worden voorzien; 

e. bestelling van losse afgestempelde series kan geschieden 
tegen overmaking van ,/ 1,— per serie onder bijvoeging 
van ./ 0,40 voor aangetekende verzending per luchtpost 
per zending. 

Vroegtijdige bestelling met inachtneming van bovenstaan
de regels verzekert u van toezending per eerste gelegen
heid na 15 november a.s. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Monumentenzorg-zegels. 

De op deze zegels afgebeelde gebouwen staan alle op Cura-
gao en zijn de volgende: 
6 c + l'/-> c landhuis Zeelandia 
7V.' c -|- 2V-> c oud huis langs het Waaigat (Fam. de Sala) 

15 c + 5 c oud huis op het Molenplein (Fam. Boom) 
22V2 c + 7V-2 c oud huis nabij Scharloobrug, genaamd „de 

vijf zinnen" 
25 c + 7V2 c landhuis Brievengat 

Waterdistillatie-inrichting zegels. 
Dienstorder H 527 d.d. 17 september jl. van de Neder

landse PTT meldt: 
Bijzondere Antilliaanse postzegel met de afbeelding Tan de 
waterdistillatie-inrichting op Aruba. 

1. De postadministratie van de Nederlandse Antillen zal 
binnenkort een bijzondere postzegel (zonder bijslag) uit
geven ter gelegenheid van de ingebruikneming van een wa
terdistillatie-inrichting op het eiland Aruba. 
2. Aan de postkantoren, waar een loket voor de verkoop 
van postwaarden aan verzamelaars is opengesteld — zie art. 
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15 van de Postgids — zal door het hoofd controle post-
waarden een hoeveelheid van deze zegels worden toegezon
den. Eventueel meer benodigde exemplaren kunnen bij dit 
hoofd worden aangevraagd. 
3. De esthetische verzorging van deze zegel geschiedde door 
de heer P. M. van Lienden te Haarlem, die ook de tekst 
en de waarde-aanduiding heeft getekend. 
4. De frankeerwaarde is 20 cent (Antilliaanse munt); de 
verkoopprijs hier te lande bedraagt 40 cent (Nederlandse 
munt). 
5. De zegel is gedrukt in de kleuren blauw en geel (roto
gravure) bij de N.V. Joh. Enschede en Zonen, Grafische 
Inrichting te Haarlem. Zegelgrootte: 36 x 25 mm; beeld
grootte: 33 X 22 mm. 
6. De zegels mogen — rekening houdende met de open
stellingstijd van de filatelistenloketten — van 16 oktober 1959 
af worden verkocht. Het einde van de verkooptermijn zal 
nader worden bekend gemaakt. 

Wij kunnen hieraan nog toevoegen, dat de ontwerpfoto voor 
dit zegel werd vervaardigd door de amateurfotograaf 
A. Carpay. Eerste dag-enveloppen en stempel zullen hier
voor verschijnen. 
Statuutdag-zegel. 

Ter herdenking van de 5de verjaardag van de bevestiging 
van het Statuut voor het Koninkrijk door H.M. de Koningin 
op 15 december 1954 (dus thans het eerste lustrum) zal 
op 15 december a.s. een speciale postzegel worden uitge
geven. Op dit zegel zal de nieuwe Antilliaanse vlag in heral
dische kleuren worden afgebeeld. Aan het ontwerp van deze 
vlag wordt nog gewerkt, maar is bijna gereed en zal een 
landsverordening aan de Antilliaanse Staten worden voor
gelegd tot vaststelling van deze vlag. 

Snipvlucht-herdenkingszegels. 
Er bestaan plannen voor de uitgifte van een herdenkings

zegel tegen het einde van het jaar ter herinnering aan de 
eerste vlucht naar West-Indië met het vliegtuig „Snip", wel
ke op 15 december 1924 uit Nederland vertrok. 
Monseigneur Niewindt-zegel. 

Ook schijnen er plannen te bestaan tot uitgifte van een 
postzegel ter herdenking van Monseigneur Niewindt, Aposto
lisch Vicaris van de Ned. Antillen, die zich in zijn vrije 
tijd vooral verdienstelijk heeft gemaakt door zijn ijveren 
Toor de afschaffing van de slavernij. 

Jeugd en postzegels 

„Verzamelen eist geduld en kennis", is een be
kend gezegde van Frederik de Groote. Het geduld 
om een verzameling bijeen te brengen hangt gro
tendeels van de jeugd zelf af, maar van „de ken
nis" hoe men een verzameling, en wat daaraan 
vast zit, moet samenstellen zijn zij grotendeels af
hankelijk van oudere verzamelaars. 

De „Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk 
in Nederland" tracht hen op allerlei wijzen van 
deze kennis op de hoogte brengen, o.a. door de uit
gifte van een jeugdblad „de Posthoorn", jeugd
bijeenkomsten enz. Op de jeugdbijeenkomsten 
wordt veel gebruik gemaakt van een catalogus. 
Niet ieder jeugdlid is echter in staat zelf een ca
talogus aan te schaffen. Wij doen dan ook een drin
gend beroep op u om uw oude catalogi, nu er 
één dezer dagen de nieuwe verschijnen, niet weg 
te werpen maar deze aan onze „Stichting" te 
geven. 
Wilt u eens kijken of u nog iets voor ons heeft? 
Alle oude catalogi, andere lectuur of postzegels 
zijn welkom. 

U kunt alles sturen aan de heer G. J. Busman, 
Maclaine Pontstraat 8, Alkmaar (Rotterdammers 
kunnen deze eventueel afgeven bij de administra
tie van „de Posthoorn", Tollensstraat 96b, Rotter
dam 11). 

Mogen wij op uw medewerking rekenen? Bij 
voorbaat onze dank. 

DUITSE BONDSREPUBLIEK. 
Lufthansa. 

Op 24 mei j.l. opende de Lufthansa de luchtlijn Hamburg 
- Keulen - Frankfurt - Geneve - Nice v.v. (LH 156/157). Wij 
zagen een stuk van de terugvlucht Nice - Frankfurt, VS Nice 
24.5.1959-12H15 en AS Frankfurt Flughafen 24.5.1959-23. Spec, 
maatschappijafstempeling in violette kleur (rechthoek) 
„Embleem Lufthansa / Lufthansa / Vol Inaugural Ie 24 mai 
1959 Ligne LH 156/157" en rechts daarvan een routekaar
tje Hambourg - Cologne - Francfort - Geneve - Nice. 

Ook zagen wij een speciale kaart van de etappe Geneve -
Frankfurt; VS Geneve Aéroport 24.V.59-19 en AS Frank
furt Flughafen 24.5.59-23 en spec. 4-regelige maatschappij
stempel in blauwe kleur (Kaststempel): „Lufthansa / Lig-
nes Aériennes AUemandes / Escale: Geneve - Cointrin". 

Op 25 mei j.l. had de Ie terugvlucht Barcelona - Frank
furt plaats (zie heenvlucht in ons juli-nummer, blz. 217); 
spec, enveloppe en maatschappij-stempel in violette kleur: 
„Embleem Lufthansa / Primer / Vuelo / Barcelona / 
Frankfurt Main / con / Metropolitan / Lufthansa / 25 / Ma
yo / 1959". VS. Barcelona 25 May 59-12 M en AS Frankfurt 
Flughafen 25.5.59-23. 

Luposta. 
Op 22 augustus J.l. werd de luchtpost van de Luposta 

naar Wenen, die met een lijnvliegtuig van de Lufthansa 
werd vervoerd, voorzien van een spec, afstempeling in groe
ne kleur (maatschappijstempel): „Köln / Bonn - Frankfurt 
- Wien / am 22. August 1959" met embleem Lufthansa en 
omlijsting. VS. (off. poststempel) Köln Luposta / afb. Vic-
kers Viscount 814/20.8.59-19 en AS Wien 101/22.8.59-15. 

Op 21 augustus j.l. kreeg de luchtpost van de Luposta, 
die door de Sabena van Düsseldorf naar Brussel werd 
vervoerd een spec, afstempeling (maatschappijstempel) in 
rode kleur: „Sabena / Düsseldorf - Brüssel / am 21. August 
1959 / afb. vliegtuig". VS Spec. Luposta afstempeling 
als hierboven omschreven, doch thans met datum 21.8.59-19. 

Op 30 augustus j.l. had een rondvlucht per helikopter boven 
Keulen plaats, waarmede ook post werd vervoerd. VS 
Köln Luposta 1959/30.8.59-19 / Deutscher Aero-Philatelisten 
Club e.V. en 2 spec, (privé) afstempelingen. Wij geven hier
bij een verkleinde afbeelding van deze brief. 
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Duitse Demokratische 
Republiek. 

Luchtpost van de „Leipziger 
Herbstmesse" (30.8-6.9.1959) 
kreeg dit jaar een nieuwe spec. 
afstempeling Flughafen Leip
zig. Wij geven hierbij een ver
kleinde afbeelding van deze 
afstempeling. 

L E I P Z J o . 

^ ' G E R 
m 

FRANKRIJK. 
Straalvliegtuig-post. 

Op 23 mei j.1. had de Ie vlucht van een Cornet IV van de 
Argentijnse luchtvaartmaatschappij „Aerolineas Argenti-
nas" Parijs - Buenos Aires plaats. VS. Paris Aviation 23-5-
1959-18H en AS (maatschappijstempel in violette kleur): 
„Aerolineas Argentinas/25 de Mayo 1959 / Buenos-Aires". 
Bovendien dragen de stukken een spec, afstempeling in 
violette kleur (5-regelige kaststempel): „Première Liaison 
Aérienne / par Cornet IV / Paris - Rio - Buenos Aires ' 
par Aerolineas Argentinas / 23 mal 1959". 

ITALIË. 
Op 1 juni j.1. had de Ie vlucht van de „Air France" met een 

Caravelle-vliegtuig plaats op de route Rome - Nice. VS. Roma 
Ferrovia / 1.6.1959-15 / Reparto Posta Aerea en AS Nice 
1.6.1959-19H15. Spec, maatschappij-afstempeling in rode 
kleur (kaststempel): „Premier Vol Caravelle / 1 juin 1959 / 
Air France Rome-Nice". 

SKANDINAVIË. 
Op 20 mei j.1. had het Ie luchtpostvervoer door de SAS 

met een Caravelle-vliegtuig plaats op de route Kopenha
gen - Khartoum. Spec. afst. in rode kleur (éénregelig): 
„Copenhagen - Khartoum". VS. Kopenhagen 20.5.1959-10.35, 
geen AS. Postvervoer had ook plaats vanuit Oslo en Stock
holm. 

AUSTRALIË. 
Op 29 juli j.1. had het Ie luchtpostvervoer door de „Qantas" 

met een Boeing 707 plaats op de route Sydney - Fiji -
Honolulu - San Francisco. Spec, enveloppen met afbeelding 
van de route en spec, afstempeling (off. poststempel) m 
zwarte kleur: „Inauguration Qantas Boeing Jet Service / 
Sydney, Aust. / 29 July 59 met afbeelding vliegtuig". AS 
San Francisco Jul 29-1959-7PM. 

De stukken van de terugvlucht San Francisco - Sydnev 
dragen VS S.Fr. Jul 31-1959-10.30PM en AS Sydney 2 Aug. 
1959-3.30PM. Geen spec, afstempeling, wel spec, enveloppen, 
(als voor de heenvlucht). 

ISRAËL. 
Ballonpost. 

Op 8 september j.1. had te Tel-Aviv de Ie ballonopstijging 
met postvervoer plaats door het echtpaar Boesman, ter 
gelegenheid van de aldaar gehouden Jubileum-Tentoonstel
ling. Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding van een 
met deze vaart vervoerde speciale enveloppe met spec, 
post-afstempeling van Tel-Aviv. 

JAPAN. 
Een „Super-Starliner" van de „Air France" opende op 

17 mei j.1. de luchtverbinding Tokio - Hamburg via de 
Noordpoolrcute. Spec, afstempeling (maatschappijstem
pel):" Inauguration Liaison Aerienne Transpolaire / Tokyo 
- Hamburg / par / Super Starliner / 17 May 1959 / Air 
France". (Ovaal stempel in rode kleur). VS. Tokyo 17.V.59-
10-12 en AS Hamburg - Flughafen 18.5.59-11. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
Op 20 juli j.1. had de Ie vlucht van de P.A.A. met een 

straalvliegtuig plaats tussen New York en Buenos Aires. 
Spec, afstempeling in blauwe kleur: „Afb. straalmotor 
met routekaart / First Jet Clipper / Flight between / 
New York and / Buenos Aires". VS. New York Jul 20-
1959-7AM en AS Buenos Aires 21 Jul 1959. 

Op 20 augustus j.1. had de le vlucht van de P.A.A. met 
een Boeing 707-straalvliegtuig plaats van San Francisco 
naar Londen via de poolroute. Spec, afstempeling in wijnrode 
kleur (rechthoek): „First / PAN AM / Intercontinental 
/ Jet Clipper / afb. vliegtuig / Air Mail / San Francisco to 
London". VS San Francisco Aug. 26-1959-9AM en AS (maat
schappijstempel): P.A.A. / Aug 27 1959 / London. 

Voor Boeing 707 Qantas-vlucht San Francisco - Sydney zie 
onder Australië. 

BOEKENPLANK 
BENCO ISRAEL CATALOGUS. Uitgave A. van Amels-
voort, St. Annaplein 7, Tilburg. Prijs ƒ 2,—. 

Dit Nederlandse werkje, behandelende de zegels van Is
raël brengt Nederlandse prijzen voor zegels met en zonder 
tab en zegels op eerste dag-couverten; voorts de vertaling 
in het-Nederlands van de op de tabs voorkomende teksten, 
alsmede een opgave van de nummering der zegels t.o. 
van andere catalogi. Het geheel beslaat 60 bladzijden van 
11 X 19V2 cm. De namen van samensteller en medewerkers 
garanderen een serieus werk. 

CATALOGUE DES TIMBRES-POSTE YVERT ET 
TELLIER 1960. 64ste uitgave van Yvert et Tellier, 37 
rue des Jacobins en het huis van wijlen Theodore 
Champignon, 13 rue Drouot, Parijs. 

Deel I. Frankrijk en Franse gemeenschappen, Noord-Afri-
ka, Andorra, Monaco en Saar. 416 blz. 
Prijs: 390 Fr. + 60 Fr. porto. 

Deel II. Europa. 966 blz. 
Prijs: 1490 Fr. + 135 Fr. porto. 

Deel III. Afrika, Amerika, Azié, Oceanië. 1358 blz. 
Prijs 1990 Fr. + 135 Fr. porto. 

De 3 delen te zamen: Prijs 3870 Fr. + 225 Fr. porto. 
Als bijzonderheid valt ditmaal in de eerste plaats te mel

den, dat de prijsnoteringen in de catalogus in de nieuwe 
(zgn. zware) Franc zijn aangegeven, zodat de prijzen nauw
keuriger konden worden aangeduid door het gebruik van 
centimes. Dit wil niet zeggen, dat de prijzen der vorige uit
gave gewoon door 100 zijn gedeeld, want alle prijzen zijn 
opnieuw bekeken en bewerkt. Ook de indeling is hier en daar 
gewijzigd, b.v. zijn de zegels der oude Kerkelijke Staat thans 
opgenomen bij de Oud-Italiaanse Staten en zijn de zegels 
van Vaticaan in een zelfstandig hoofdstuk ondergebracht. 
Alles bijeen een zeer belangrijke vernieuwing van dit be
langrijke werk. 

ZüMSTEIN EUROPA KATALOG 1960. 43ste uitgave van 
Zumstein & Cie (Inh. Ketsch & Co, Marktgasse 50, Bern. 
Prijs Zwfr. 18,50 (met registerinsnijdingen Zwfr. 20.—). 
Alleenvertegenwoordiging voor Nederland: J. L. van 
Dieten, Anna Paulownastraat 58, Den Haag. 

Deze uitgave in roodlinnen band met blauwe opdruk om
vat 1480 blz. met bladspiegel 10,5 x 18,2 cm en twee kolom-
mendruk. Meer dan 18500 afbeeldingen en plm. 120.000 
prijsnoteringen werden hierin verwerkt Reeds jaren be
hoort deze catalogus tot de belangrijke internationale wer
ken op dit gebied en steeds meer wordt zij als basis ge
bruikt bij aan- en verkoop. Ditmaal weer vele prijswijzigin
gen, voornamelijk verhogingen der prijs betreffende, vooral 
wat de zegels van Vaticaan betreft. Wegens de grote vraag 
is spoedige aanschaffing gewenst. 
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Redacteur: 
A van der Willigen, 
Laan van Poot ^9A, 
's-Gravenhage 

NEDERLAND. 
Bootstempels. 

De poststukken van de eerste reis van het ss. „Rotter
dam" kwamen op 2 oktober weer in ons bezit. Zij zijn in 
Amerika bij aankomst aan de achterzijde met een New 
Yorks machinestempel voorzien en dragen aan de voorzijde 
bovendien een handstempel New York N.Y. Paquebot, beide 
van de dag van aankomst: 11 sept. 1959. 

Merkwaardig is, dat het speciale stempel van de eerste 
reis, dat niet op de zegels is afgedrukt, in zwarte kleur is aan
gebracht op de tevoren naar Rotterdam gezonden stuk
ken, maar dat van de werkelijk aan boord geposte stukken 
een deel dit speciale stempel in blauwe kleur draagt! Bo
vendien was het postagentstempel voor deze laatste stuk
ken gedateerd ll.IX.59.10 (het uur van aankomst), ter
wijl de andere stukken als datum 3.IX.59.3 (het uur van 
vertrek) droegen. 

Wij achten deze kleine verschillen echter alleen van be
lang voor speciaalverzamelaars van scheepspoststukken en 
zouden niet willen nalaten namens de verzamelaars te de
zer plaatse onze erkentelijkheid jegens de directie van de 
HoUand-Amerika-Lijn uit te spreken voor de royale mede
werking bij het verkrijgen van een aardig souvenir van 
deze eerste reis. 

Gelegenheidsstempels. 
Binnen een tijdsverloop van één maand hebben de Hout-

rusthallen te 's-Gravenhage twee tentoonstellingen, speciaal 
voor dames gastvrijheid verleend en op beide tentoonstel
lingen was een tijdelijk postkantoor met speciaal stempel, 
maar zonder speciale aantekenstrookjes, gevestigd: 11-17 
sept. Internationale tentoonstelling „Droom der Vrouw" en 
29 sept. - 9 okt. 77e Damesbeurs van de Dameskroniek. 

Voorts kunnen wij nog een afbeelding geven van de spe
ciale stempels, gebruikt op resp. 19 september en 5 oktober 
voor de Europa-zegels en KLM-zegels, mits deze op genoem
de data, geplakt op de speciale handelaarscouverten, ergens 
in Nederland op een postkantoor zijn afgegeven. 

.^jö^S£% c,^^vE^,^ 

^ ^ G V A ^ ^ 

Bijzondere rubberstempels zijn voorts nog gebruikt op 
een tweetal tijdelijke bijpostkantoren en wel op 5 oktober 
in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam ter gelegenheid van 
een aldaar gehouden filatelistenbeurs en op 7 oktober in het 

autopostkantoor ter gelegenheid van de onthulling van he» 
Dr. Plesmanmonument in verband met het 40 jarig jubileum 
van de KLM. Van deze stempels zullen wij in het volgen
de nummer afbeeldingen opnemen. 

Machinestempels. 
In verband met het feit, dat de postidentiteitskaarten 

thans gedurende 5 (tevoren 3) jaren geldig zijn, werd de des
betreffende stempelvlag geheel vernieuwd en kwam in het 
hierbij afgebeelde model op of na 3 september in gebruik 
te Amsterdam-C.S., 's-Gravenhage, Groningen-Station, Haar
lem-Station, Leiden, Rotterdam-C.S. en Utrecht-Station. 

Voorts waren van 14 september t/m 10 oktober bijzondere 
stempelvlaggen in gebruik welke betrekking hadden op het 
40-jarig bestaan der KLM (te Amsterdam-C.S., 's-Graven
hage en Rotterdam CS.) en met tekst „Vriendschap blijft 
als u schrijft Internat. Corr. Week 4 - 1 0 okt. 1959 (te Am
sterdam CS., 's-Gravenhage, Rotterdam CS. en Groningen-
Station) Laatstgenoemde stempelvlag zagen wij eveneens 
sedert 14 september in de stempelmachines van het Giro
kantoor te 's-Gravenhage en wel in de machines, genummerd 
1, 3, 4 en 5. Helaas geven deze machines dermate fletse en 
bijna uitsluitend half leesbare afdrukken, dat zij wel nauwe
lijks door anderen dan verzamelaars ontcijferd zullen wor
den. . . . ! 

5JAARQELDIG\-<'y 
GcMAKKEUĵ .-\"cVx^ 
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n ^ E A ( C l VRIENDSCHAP BLIJFT 
fT " fti ALS U SCHRIJFT. 
%MIKiay,i INTERNAT. COP.R. WEEK 
L. '=!! J 4 -1Q OKT. 1959 

In combinatie met de Zomerzegels-stempelvlag werd te 
Tilburg op 19 mei 1959 een „overjarig" dagtekeningstempel 
gebruikt, n.l. type XIII volgens de cataloguS-v. d. Wart, 
zoais dit tussen 1938 en 1950 in de meeste stempelmachines 
in gebruikwas. 

Typenraderstempels. 
1. 10.1959. Gevestigd: Bij postkantoor Rotterdam-Delftseplein 

en postagentschap Beverwijk-Plantage. 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA. 
Gelegenheidsstempels. 

Wij danken de heer J. Gieles voor de ons toegezonden 
afdruk van een speciaal cirkelvormig rubberstempel met 
Inschrift: Manokwari / 28 aug. 1959 / Jaarmarkt / 1959. 

A g e n d a van 
F i l a t e l i s t i s c h e ge 

16-26 oktober 

17 en 24 oktobe 

26-29 oktober 

1 14-16 november 

1960 
1 9-16 iul! 

3-11 sept. 

b e u r t e n i s s e n 
intern. Filatelistische tentoon- | 
stellinq Sicilia 59 te Palermo. 1 
Veil ing R. Postema te Amster- 1 
dam. 1 
Veil ing J. L. van Dieten te 1 
's-Gravenhage. 1 
Tentoonstelling t.g.v. 10-iariq 1 
bestaan v. d. Jeugdclub der 1 
Philips PhiL Ver. te Eindhoven. 1 

Intern. Filatelistische tentoon- 1 
stellinq te Londen. 1 
Intern. Filatelistische tentoon- 1 
stelling Polska — 60 te 
Warschau. 1 
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Verzamelt u ook Nederland en O.G.? 
EMISSIE 
1891-1894 

1891-1894. Koningin Wilhelmina. 
Boekdrukgravure van de beeltenis 
door H. Raeder, naar een fotografie 
van de hoffotograaf Kamske. Gra
vure der randen E. Schilling. Zonder 
watermerk. Verschillende tandingen. 
Ontwerp der randen en boekdruk: 
Joh. Enschedé & Zonen. 

Deze emissies worden in het algemeen aangeduid als 
„Koningin met hangend haar" of nóg korter „Hangend 
haar". 

In onze onvolprezen catalogus staan drie oplagen ver
meld: 
1ste oplage 1891—1893 
oplagen 1894—1895 
Oplagen 1896—1899 
Om voor de gemiddelde verzamelaar het verschil tussen 
deze oplagen zo eenvoudig mogelijk herkenbaar te maken, 
is in de speciaal-catalogus deze indeling gemaakt naar 
kleur-verschillen, bijv. voor de 5 cent: dofblauw, dof-ultra
marijn, blauw. 

Maar volkomen terecht wordt op bladzijde 40 onder „Tin
ten" geschreven: „Het aantal tinten bij de emissie is zear 
groot. Véél meer dan hierboven tot uitdrukking werd ge
bracht. Een en ander is het gevolg van proefnemingen tot 
het drukken van analine-inktsoorten, waarmede omstreeks 
1894 werd begonnen." Wij zagen dit reeds bij de bespreking 
van de vorige emissie (cijfer-courantenzegels). 

Overigens is het nodig er de lezer hier op attent te maken, 
dat men allereerst de verschillende kleuren dient te onder
scheiden en dan pas in die kleuren de tinten! 

Pas hierbij echter op voor verkleurde zegels! Vooral 
bij rode en groene kleur. 

Stempels. 
Op bladzijde 41 wordt nog een opmerkmg gemaakt over 

de afstempeling, doch deze moet men toch wel met een kor
reltje zout nemen. Het is immers altijd mogelijk, dat zegels 
van een oudere oplage later werden gebruikt en dat betekent 
dan weer, dat zgn. groot-rondstempels per se nog geen 
bewijs zijn, dat de zegels van een latere oplage afkomstig 
zouden zijn. 

De indeling in kleuren is zeer goed bruikbaar voor een 
eerste voor-sortering, waarvan wij echter alleen gebruik 
kunnen maken indien we over een groot aantal zegels be
schikken. 

Papiersoort. 
De gebruikte papiersoorten behoren tot het Velijnpapier, 

d i. papier, dat — bekeken onder een vergrootglas — zeer 
kleine ruitvormige tussenruimten vertoont, die veroorzaakt 
zijn door de fijne, gekruiste metalen draadjes, waarop bij 

i / - . ' /u^ •"5^" <^ Z^ ^'rt..^t ^ /-eaóe t<-<c< ,-t ^ &> ̂ t / 

/ 

KxiJt /Vij-»4«,«i ' ' ^ . £>C£ . U 6 <^^ ri. 
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stempels: 
klejnrond 
grootrond 
spoorweg 
franco ( kastje ) 

de fabricage de papierbrij (pulp) is gebracht. Er is dik, dun 
en zelfs zeer dun papier gebruikt, maar de verschillende 
soorten gaan geleidelijk in elkaar over 

264 oplasen! 
De zegels van deze serie zijn gedrukt in liefst 264 oplagen. 

Herinnert u zich nu nog, dat wij eens schreven „Nederland 
compleet. . . . dat bestaat niet!"? En weet u ook nog wat 
wij over doubletten schreven? Doubletten, die bij nadere be
schouwing zullen bli jken. . . . geen doubletten te zijn! 

Alleen wanneer men over een zeer behoorlijk aantal 
van deze zegels beschikt, is hiermede een collectie op 
te zetten van kleuren en tinten, d.w.z. van verschillende 
oplagen. En op die zegels van (264!) verschillende oplagen 
vinden we dan ook nog verschillende stempels: langstem-
pels, puntstempels, kieinrond, grootrond 

Reclame en vervalsing. 
En dan over stempels gesproken: we komen nu in een 

tijd, waarin de reclame een steeds belangrijker rol gaat 
spelen. Sommige firma's wilden haar naam goed onder 
het oog van het publiek brengen en kwamen zo op de ge
dachte, dat een postzegel met een op een officieel poststempel 
gelijkend stempel een geschikte reclame zou kunnen vormen. 
Met als resultaat, dat nu nog altijd in verschillende ver
zamelingen echte zegels met een (waardeloos!) firmastem
pel aanwezig zijn. En valse zegels met valse afstempelingen! 

Kijkt uw verzameling maar eens na, misschien zit er 
wel zo'n zegel met firmastempel in! 

En wat valse zegels betreft, let u ook eens op uw 2'/i' gul
den, want van deze serie komt dit zegel voor met stempel 
't Loo . . . . maar zowel zegel als stempel zijn dan vals! Het 
postkantoor 't Loo bestond toen zelfs niet.. In zo'n geval 
kan men eigenlijk niet eens van een vervalsing spreken, 
want het is niet vervalst, maar vals! Toch treft men in 
heel wat verzamelingen deze valse „2V2 gulden, stempel 't 
Loo" aan. 

Nuttig boekje. 
Tenslotte nog dit: De Nederlandse Bond van Filatelisten 

Verenigingen gaf in het vorige jaar een nuttig boekje uit, 
waarin de uitgifte 1891 (koningin met hangend haar) wordt 
behandeld met alle bekende gegevens. Voor slechts ,/ 1,50 
kan men dit leerzame boekje bestellen bij de Beheerder der 
Bondsbibliotheek te Arnhem, doch alleen per giro 853466 
met vermelding op het strookje „BIJ" Voor „hangend haar". 
Ook kunt u de secretaris van uw verenigmg er eens naar 
vragen, want meerdere verenigingen hebben dit werkje in 
voorraad. 
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H Zwi|nenburg 

ZEGELS 
IN BIJZONDERE 
SAMENHANG 

Onder de zegels in bijzondere samenhang nemen de twee
talige zegels van de Unie van Zuid-Afrika wel een heel 
aparte plaats in. Oudere verzamelaars hebben uit het artikel 
„Rondom de Jipex-bloks" in het Maandblad van april 1948 
kennis kunnen nemen van het ontstaan dezer tentoonstellings-
blokken in 1936 en menig verzamelaar zal zijn collectie ver
rijkt hebben met een of meer dezer blokken, naast brieven 
met tentoonstellingsstempel. Het betreft hier blokken van 6 
zegels met afzonderlijke reclamestrookjes boven of beneden 
aan elk der zegels in de waarden: 

% d. groen en zwart, „springbok" en 
1 d. rood en zwart, „schip". 

Minder bekend in Nederland zijn de blokken voorkomende 
in postzegelboekjes, die uitgegeven werden in 1948. Deze 
drieshilling boekjes bevatten 2 blokken van 6 zegels van elk 
der waarden: 

% d. groen en zwart, „springbok", 
1 d. rood en zwart, „schip" en 

1% d. blauw en geelbruin, „mijntoren". 

De oorspronkelijke vellen bestonden voor elk der drie waar
den uit zeven horizontale rijen van drie blokken, door een 
vertikale blanco-tussenstrook gescheiden, terwijl de boven-
en bcnedenranden voorzien waren van reclame in doorlopen
de tekst ten dienste van de post. Die reclames zijn: 

1 — boven : 
beneden: 

2 — boven : 
beneden: 

3 — boven : 

beneden: 

4 — boven : 
beneden: 

5 — boven : 
beneden: 

6 — boven : 
beneden: 

Pack Parcels Properly. 
Verpak pakkies behoorlik. 
Registreer waardevolle briewe. 
Register Valuable Letters. 
Post Quick. 

for 
Early Delivery. 
Vroeg Vroeg. 

beteken 
Gepos Afgelewer. 
Air (embleem vliegtuig) Mail. 
The Quickest Mail. 
Lugpos (embleem) Lugpos. 
Die Snelste Pos. 
Address Letters Fully. 
Adresseer Briewe Volledig. 

Het is natuurlijk ondoenlijk al deze 63 verschillende blokken 
af te drukken en we volstaan dus met één voorbeeld van elk 
der drie waarden (afb. 1, 2 en 3). 

Onder het hoofd „Union 3s. Booklets" komt in „The South 
African Philatelist" een artikel voor van de hand van Dr. 
Alec. Kaplan. Ik kreeg toestemming het schema dat de plaat
sing der bloks in de oorspronkelijke vellen aangeeft, over te 
nemen en de bijbehorende tekst vrij te bewerken. Een woord 
van dank op deze plaats aan de geachte schrijver en de 
„South African Philatelist"! Doordat alle 63 blokken in mijn 
bezit zijn, dank zij de zeer gewaardeerde hulp en moeite die 
Dr. F. G. E. Nilant van de Universiteit van Pretoria zich 
getroostte, kan ik ter verduidelijking enkele tekeningetjes 
toevoegen. Met behulp van schema, tekst en tekeningen zal 
het de verzamelaars mogelijk zijn hun blokken te identifi
ceren. 

Voor hen, die alleen losse zegels van de Unie verzamelen, 
is het van belang te weten, dat carnetzegels van 1936 en 1948 
aanmerkelijk verschillen in kleur: 



uitgifte 1936 — springbok zwart, omlijsting groen. 
schip dof zwart, omlijsting dof rood. 

uitgifte 1948 — springbok dofzwart, omlijsting blauwgroen. 
schip zwart, omlijsting helderrood. 

Bovendien is er in de arcering van de omlijsting bij de % d 
dezer uitgifte een zeer duidelijk verschil (afb. 4 en 5). 

Bekijken we nu het schema, dan blijkt dat: 

Reclame 1 voorkomt bij de blokken 1, 15, 17 en 19, maar daar 
blok no. 15 rechts niet doorgeperforeerd is en blok no. 17 
begint met Engelse tekst, behoeven de blokken 1 en 19, 
beide aanvangende met Afrikaanse tekst een nadere be
schouwing. 

Reclame 2 hebben de nummers 2, 4, 18 en 20. Nummer 18 is 
rechts niet doorgeperforeerd, no 4 begint met Engelse 
tekst, zodat de nummers 2 en 20, beiden beginnende met 
Afrikaanse tekst nader bezien moeten worden. 

Reclame 3 treffen we aan bij de nummers 3, 5, 7 en 21. De 
nos. 5 en 7 vangen aan respectievelijk met Engelse en 
Afrikaanse tekst, zodat slechts twijfel kan bestaan of we 
met blok 3 of 21 te doen hebben, die beide rechts niet 
doorgeperforeerd zijn. 

Reclame 4 bij de nummers 6, 8 en 10. Nummer 6 is rechts 
niet doorgeperforeerd en nos. 8 en 10 vangen aan in ver
schillende tekst, dus hierbij geen twijfel. 

Reclame 5 bij de nummers 9, 11 en 13 geeft ook geen moeite, 
daar no. 9 rechts niet doorgeperforeerd is en de nos. 11 
en 13 achtereenvolgens Engelse en Afrikaanse aanvangs
tekst hebben. 

Reclame 6 hebben de nummers 12, 14 en 16. Ook hier geen 
twijfel, want no. 12 is rechts niet doorgeperforeerd en de 
nos. 14 en 16 hebben respect. Afrikaanse en Engelse aan
vangstekst. 

Bij alle drie zegelwaarden rest ons dus verschillen op te 
sporen tussen de blokken 1 en 19, 2 en 20 en 3 en 21. Die ver
schillen zijn meermalen heel miniem, hetgeen wel blijkt uit 
enkele bijgevoegde tekeningetjes. 

BLOK 1 

BLOK 2 
BLOK 3 
BLOK 19 

V2 d. BLOKKEN 
2e zegel: zwart lijntje tussen horens (afb. 6). 
3e: zegel: groene stip in de marge boven de 
balk. 
„p" van „Verpak" mist onderste haakje (afb.7). 

■ ie zegel: groene stip tussen de horens (afb. 9j. 
Groene stip onder „w" van „waardevolle". 

6e zegel: witte lijn in de balk onder „a" van 
„Postage" gebroken (afb. 8). 

BLOK 20 — 3e zegel: groene stip in de marge bij rechter 
bovenhoek. 

BLOK 21 — 2e zegel: groen streepje in de marge rechts van 
bovenste balk. 

1 d. BLOKKEN 
BLOK 1 — 2e zegel: rode stip in de marge, links van de 

krul (afb. 10). 
BLOK 2 — 2e zegel: rode stip boven „o" van „South". 
BLOK 3 — 3e zegel: stip m de marge boven stok van „k" 

van „Afrika". 

IHi^^^ P 

BLOK 19 — rode stip boven eerste haak van „y" in „Pro
perly" (afb. 11). 
Zegel 5: rode stip onder „te" van „Inkomste". 

BLOK 20 — Ie zegel: rode vlek in tweede stok van „u" in 
„Suid". 

BLOK 21 — verticale haarlijn door zegels 1 en 4. 

IV2 d. BLOKKEN 
BLOK 1 

BLOK 

BLOK 
BLOK 
BLOK 
BLOK 

4e zegel: groene punt boven kop van de toren 
onder het eerste been van de „A" van „Africa" 
(afb. 12). 

2 — 2e zegel: blauwe stip in marge links van „ f 
van „Africa". 2e zegel: blauwe stip onder „r" 
van „Africa" rechts van de torentop. 

3 — 
19 — Ie zegel: groene stip boven laatste „a" van 

„Afrika". 
20 — 3e zegel: blauwe stip in marge tegen rechter 

kaderlijn. 
21 — 3e zegel: breuk in witte lijn links onder schild 

van 1% d. 
Verzamelaars, die de kleine afwijkingen tussen de omstre

den bloknummers niet belangrijk genoeg vinden, kunnen vol
staan met opname van één van elk dezer nummers, zodat hun 
collectie dan zal komen te bestaan uit 3 x 18 duidelijk ver
schillende blokken. 

4 10. 



Naar aanleiding van het artikel onder bo
venstaand opschrift opgenomen in ons jebr.-
nummsr op blz. 57 en dat ons was toegezonden 
door de heer Mr. Ant. van der Flier te 's-Gra-
venhage, ontvingen wij een tweetal schrijven 
welke wij hierbij gaarne aan onze lezers voor
leggen. 

Gaarne maken wij van deze gelegenheid 
gebruik er op te wijzen, dat in ons eigen land, 
naar wij menen alleen in de jaren van de 
laatste wereldoorlog een Inter-departementale 
koeriersdienst heeft bestaan, waarbij eveneens 
van (gekleurde) zegels gebruik werd gemaakt. 

V J 

De „Kurierdienst"-zegels der D.D.R. 

Enige tijd geleden is het supplement verschenen van de 
Deutschland Spezial-Katalog van J. Müller. Daarin is een 
opstelling opgenomen van de verschillende in de D.D.R. 
verschenen zg. „Kurierdiensf'-zegels met een verklaring 
van de verschillende opdrukken en de gebruikte letters. 
Gezien het feit, dat deze uitstekende katalogus niet de al
gemene aandacht verkrijgt van de Duitsland-verzamelaars 
in Nederland, welke hij verdient en ook niet zo zeer in 
het middelpunt staat als de Michel katalogus, lijkt het mij 
nuttig enige opmerkingen te maken over dit hoogst interes
sante type zegels, welke in genoemd land sinds 1 oktober 
1956 in omloop zijn. 

Allereerst iets over het gebruik van deze zegels. Zij die
nen uitsluitend voor frankering van dienstbrieven tussen de 
zg. VEB's (Volkseigenen Betriebe, d.i. een andere betite
ling voor genationaliseerde bedrijven) onderling en van deze 
ondernemingen met overheidsinstanties en regeringsdien
sten, dus alleen voor binnenlands verkeer. 

Gezien dit verhoudingsgewijs geringe briefverkeer kan 
men hierin een verklaring vinden voor het geringe aanbod 
van deze zegels bij de handelaren. Deze schaarste wordt 
echter pas duidelijk indien men kennis neemt van de vol
gende bepalingen, welke van overheidswege zijn uitgevaar
digd met betrekking tot het gebruik van deze zegels. 

Op bovengenoemde wijze gefrankeerde brieven kan men 
slechts bij de post aanbieden onder overlegging van een 
speciale vergunning, terwijl het in ontvangst nemen van der
gelijke correspondentie eveneens op deze wijze dient te ge
schieden. Voorts is de ontvanger verplicht dergelijke cou
verten met zegel en al binnen 4 weken na ontvangst te 
vernietigen. 

Voor de Oostduitse verzamelaars schijnt er zelfs een ver
bod te bestaan om deze postzegels in hun verzameling op 
te nemen. Ik vermoed, dat deze bepalingen in het leven ge
roepen zijn uit angst voor sabotage of spionage. Dit ver
moeden wordt nog versterkt door het feit, dat deze zegels 
binnen betrekkelijk korte tijd uit de circulatie worden ge
nomen en worden vervangen door een ander type, terwijl 
het doel toch hetzelfde blijft. 

Sinds 1 oktober 1956 zijn tot nu toe al zes achtereenvol
gende uitgiften aan te wijzen, terwijl er momenteel weer 
een te, verwar iten is, welke dit voorjaar of uiterlijk begin 
van deze zomer in omloop zou worden gebracht. Dit ver
klaart volgens mij overduidelijk de schaarste, die de vraag 
het aanbod vele malen doet overtreffen. Wij mogen degenen, 
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die ons deze zegels kunnen leveren slechts dankbaar zijn, 
dat zij een weg hebben kunnen vinden om deze over of zo 
men wil onder het ijzeren gordijn door te brengen. De oor
spronkelijke uitgifte van oktober 1956 (Michel nr. 34-37 X 
en nr. 34-35 Y) werden gebruikt door de gehele D.D.R. 
Het onderscheid tussen de twee watermerken is betrekkelijk 
moeilijk, maar er is een gemakkelijker onderscheid, dat zon
der meer van deze zegels kan worden afgelezen. De 10 
en 20 Pf met watermerk 2 vertonen nl. in het woord Ku
rierdienst een S waarvan de onderste lus afgesloten wordt 
door een dwarsstreepje. De 10 en 20 Pf met watermerk 3 
vertonen dit niet. 

Dit onderscheid vergemakkelijkt het opzetten van een 
gespecialiseerde verzameling, vooral bij de volgende uitgif
te, welke begin 1957 werd uitgegeven. 

Men gebruikte hiervoor de 1956 uitgiften, doch voorzag 
deze van een zg. Kontrollrats-opdruk in de vorm van een 
getal van 4 cijfers, waarbij de eerste 2 cijfers het post-
district aangaven en de laatste 2 het onderdistrict. Zo geeft 
bv. 1000 het postdistrict Rostock aan, terwijl b.v. 1008 het 
hieronder ressorterende district Wismar betreft. Evenzo 
geeft 1600 Berlijn (oost) aan, terwijl de betekenis van 1607 
is Berlijn Pankow en van 1610 Berlijn VOPO (Volkspol.). 
Een volledige opgave van deze nummers kan men aantref
fen in de vermelde aanvulling van Müller. 

Op 2 januari 1958 verscheen een nieuwe serie ter ver
vanging van de hiervoor beschreven zegels, bestaande uit 
2 nummers (Michel nr. 52 en 53). De waardeaanduiding 
ontbreekt hierop, doch men treft op deze zegels naast een 
rode letter op geel fond één of twee smalle horizontale 
streepjes aan en deze streepjes fungeren hier als waarde
aanduiding (resp. 10 en 20 Pf). De letter vervangt hier de 
Kontrollrats-opdruk in dier voege, dat alleen de 15 grote 
postdistricten aangegeven worden door de letters A, B, C, 
D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O en P. 

Deze uitgifte werd gevolgd door een stel, dat wat betreft 
tekening gelijk was aan de vorige, doch de kleur van het 
papier is groen. We kunnen hier twee typen onderscheiden 
nl. met een breed lettertype en een smal lettertype voor 
wat betreft het aangegeven postdistrict. Of deze twee typen 
gelijktijdig zijn verschenen weet ik niet met zekerheid, maar 
gezien de data der afstempelingen moet ik aannemen, dat 
zulks wel het geval is. 

Deze twee uitgiften zijn gevolgd door een nieuwe type, 
welk momenteel nog in omloop is. De tekening is onver
anderd gebleven, doch de kleur is gewijzigd. Het fond is 
namelijk blauw en de letter verschijnt hierop in een rood
bruine kleur. Daar zich in mijn bezit momenteel slechts 
exemplaren bevinden met een dubbele streep (dus 20 Pf) kan 
ik niet zeggen of er van dit type ook een 10 Pf bestaat. 
Het lettertype is breed. 

Daar ook deze zegels binnenkort uit circulatie genomen 
worden, zal het ook hier een moeilijke opgave zijn voldoen
de materiaal bijeen te krijgen, teneinde een overzicht van 
deze serie te verkrijgen. 

Uit verkregen inlichtingen blijkt namelijk, dat deze zegels 
in mei of juni vervangen zouden worden door een stel op 
oranje fond. 

Als we zo de opzet van deze uitgiften bekijken, dan springt 
duidelijk een overeenkomst naar voren met de zg. hand-
stempelopdrukken, welke in de overgangstijd van de Oost
duitse geldhervorming werden uitgegeven. En juist door 
deze overeenkomst wordt men herinnerd aan het gevaar 
dat aan deze handstempels kleeft, n.1. het grote aantal ver
valsingen. Zoals men bekend mag veronderstellen, is onge
veer 80 pet. van de in omloop zijnde zegels met een hand-
stempel niet echt, daar deze stempels eerst later op de 
zegels zijn aangebracht. Deze mogelijkheid tot vervalsing 



biedt het zegel met de Kontrollrats-opdruk ook, daar er van 
de oorspronkelijke Kurierdienst- 'gels, dus zonder opdruk, 
voldoende restanten zijn, welke voor dit doel gebruikt kun
nen worden. Dit moge een waarschuwing zijn om eventueel 
aangeboden zegels met nummeropdruk in ongebruikte staat 
te beschouwen met een zeer kritisch oog. 

Het is b.v. zeer goed mogelijk, dat de D.D.R. ineens deze 
zegels op de markt buiten de D.D.R. brengt voorzien van 
een zg. massastempel, doch ik ben van mening dat deze 
zegels zeer zeker lager in waarde moeten worden aange
slagen dan de exemplaren welke echt postaal zijn gebruikt. 

Een tweede probleem is, hoe men deze zegels dient op 
te zetten, indien men er toe overgaat zich te specialiseren 
op dit gebied. 

Een eenvoudige rekensom leert ons, dat wanneer we 
dit gebied compleet hebben, we in onze verzameling zul
len hebben opgenomen: 
Uitgifte zonder opdruk: 6 stuks eventueel vermeerderd met 

een 10 Pf op geel papier, mits dit als een afzonderlijk 
nummer moet worden beschouwd. 

Uitgifte met cijferopdruk: 1302 zegels, zijnde 217 stellen van 
6 waarden. Van deze cijferopdrukken schijnen ook kop-
staande opdrukken te bestaan. 

Uitgifte geel/rood/wit: 30 stuks nl. 15 ä 10 Pf en 15 ä 20 Pf. 
Uitgifte geel/rood/groen brede letter en strepen: 30 stuks, 

zie vorige verdeling. 
Uitgifte geel/rood/groen smalle letter brede streep: 30 

stuks, zie vorige verdeling. 
Uitgifte blauw/rood/wit: vermoedelijk 30 stuks, zeker 15 

stuks. 
Aangezien zulks alleen al uit financieel oogpunt onbegon

nen werk IS, kan men b.v. volstaan met een compleet 
stel van de 15 districten voor wat betreft de cijferopdruk
ken, terwijl men de onderdistricten b.v. kan laten verte
genwoordigen door 1 zegel. 

Een probleem bij deze zegels is ook de prijsvorming, want 
gezien de verschillen in omvang der onderscheidene dis
tricten, zullen de oplagen dus van district tot district ver
schillend zijn. 

Uit het materiaal, dat ik tot nu toe heb kunnen bemach
tigen komen nl. twee districten naar voren, waarvan de 
zegels veel moeilijker zijn te verkrijgen, dan van andere 
districten, b.v. 3000 (Neubrandenburg) en 5000 (Frankfurt' 
Oder). Voorts schijnt de 70 Pf. heel weinig gebruikt te wor
den. De prijzen zoals deze in Michel en Müller worden 
aangegeven, staan echter volgens mij in generlei verhou
ding tot het werkelijke aanbod en de daar tegenover staan
de vraag. 

Ik geloof dat op grond van het voorgaande gesteld kan 
worden, dat dit een zeer interessant verzamelgebied is. 

Th. H. Hubert 
de Rijpgracht 8-III, 

Amsterdam-W2 

Betr. het interessante artikel van Mr. v. d. Flier in het 
maandblad van februari 1959 breng ik gaarne het volgende 
onder de aandacht. 
Daar ik veel interesse in dit verzamelde gebied heb, z i 
ik gaarne langs deze weg enige punten nader willen toelic.i-
ten. 
Dat iedere deelnemer aan de Z.K.D. een eigen nummer be
zit, kan best waar zijn, maar niet waar is het, dat deze onder 
dit nummer ontvangt en dat dit nummer alleen bekend is bij 
een vertrouwensman. 
Want afzender en ontvanger zijn volledig op de enveloppen 
aangegeven. De controle van de brieven berust alleen hier
op, dat de zegels niet aan het publiek of leden verkocht mo
gen worden, ook niet afgestempeld; men geeft de brief aan 
het loket af, er wordt een zegel opgeplakt en ze wordt verder 
als een aangetekende brief behandeld. 
De brief wordt afgestempeld met datum- en uuraangifte, 
waarna nogmaals ter controle aan de rugzij de der envelop 
hetzelfde stempel gezet wordt, alleen met een andere let
ter (Vertrekstempel) in de plaats van aankomst wordt hij 
opnieuw aan de rugzijde gestempeld (Aankomststempel). 
Hierbij een voorbeeld: Berlin O 17, 14.5.57,q, aan de achter
zijde hetzelfde stempel, alleen de letter q is ff geworden, 
aankomststempel Rostock L.15.5.57,q. Hierop berustte dus 
de gehele controle van afzender tot ontvanger. 
Toen hierna op 1 april 1957 (nr. 10-13) dezelfde zegels met 
getallenopdruk verschenen, was het dus niet de bedoeling 
de plaats van herkomst te weten te komen, deze was im
mers al bekend aan de stempels, evenmin was het een num
mer waaronder de brieven ontvangen werden, dit kan im
mers niet, daar het de afzender aanduidt (zie artikel). 
Neen, het was slechts de bedoeling om namaak van de 
zegels te voorkomen door de K.G.U. (Kampf gegen Untucht). 
Iedere uitgifte was een paar maanden geldig en voordat de 
K.G.U. het systeem doorhad, kwamen er weer nieuwe uit
giften. De brieven moesten dan ook vernietigd worden om 
namaak te voorkomen of het opnieuw gebruiken door ge
noemde instelling, wat ook niet veel moeite was. 
Hieruit vloeit dus voort, dat de D.D.R. verplicht is dit ver
nieuwen te blijven doen met deze zegels; vandaar de vol
gende uitgifte op 2 jan. 1958. 
(Nr. 16-17) Geel en rood, een nummer, 1 of 2 streep.ies, 
en een letter op wit papier. Deze letter was inplaats van de 
getallenopdruk gekomen welke de plaats van afzending aan
duidde en wel: A. Magdeburg, B. Potsdam, C. Cottbus, D. 
Rostock, E. Leipzig, F. Halle-Saale, G. Suhl, H. Karl-Marx-
stadt, I. Schwerin, K. Frankfurt/Oder, L. Berlin, M. Dres
den, N. Erfurt, O. Neubrandenburg, P. Gera, dus ook 
hier weer 15 Bezirken, alleen geen nummers meer. B.v. 
Berlin wat vroeger 1600 was, werd nu L. 

TENTOONSTELLING 
Plillips Philatelisten Vereniging. 

De jeugdclub van deze vereniging herdenkt haar 10-
jarig bestaan. In verband hiermede wordt op 14, 15 en 16 
november a.s. te Eindhoven een tentoonstelling georgani
seerd waarvoor ook van internationale zijde medewerking is 
toegezegd. Behalve inzendingen van diverse landelijke Jeugd
clubs zullen er ook inzendingen te zien zijn van Duitse, 
Oostenrijkse, Zwitserse en Tsjechoslowaakse zijde, terwijl 
nog antwoord wordt verwacht uit Denemarken, België en 
Frankrijk. 

Het ligt tevens in de bedoeling ter herdenking van dit 
jubileum een speciale enveloppe uit te geven en een spe
ciale afstempeling te verkrijgen. De prijs dezer enveloppe 
(zonder frankeerzegel) zal ƒ 0,25 bedragen. 

Het secretariaat berust bij de heer J. D. Brandt, Nie. 
Beetsstraat 29, Eindhoven. 

Hierna, datum onbekend, zoals Mr. v. d. Flier schrijft, weer 
een nieuwe uitgifte. De streepjes zijn vierkante stippen ge
worden en ze zijn op groenachtig papier gedrukt (Nr. 18-19). 
De vroegste datum welke ik in mijn bezit heb is 28.3.58, dus 
na 2 maanden van die op wit papier. 

De zegels waarvan Mr. v. d. Flier niet wist of het varië
teiten waren, (nr. 20-21) hebben dezelfde tekening, maar een 
geheel andere kleur, helkobalt/karmijnbruin. Tot slot in 
1958 weer 2 uitgiften (Nr. 22-23) oranje/blauwviolet. 

Van deze zegels zijn vooral de nummers 16-23 moeilijk 
te bekomen, mocht u ze echter toch in bezit kunnen krij
gen, let u er dan alleen op dat het geen massa-afstempeling 
is, want die zullen vandaag of morgen heus wel op de markt 
komen. 

Ondertussen heeft Michel deze zegels opnieuw genum
merd (vergelijk het artikel van Mr. v. d. Flier) en de 3 
zegels welke nooit echt uitgegeven zijn, hebben de num
mers 1, 11 en 111 gekregen. 

Hiermede is een en ander duidelijk geworden en dank 
ik de redactie voor de plaatsruimte. 

(Intussen zijn er reeds weer 2 nieuwe zegels verschenen, 
en wel Nrs. 24 en 25, beide groen/karmijnbruin, met resp. 
1 en 2 balken.). 

Bussum, 7 maart 1959. A. L. v. d. Ende Jr. 
Beerensteinerhof 33 
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1609-1959 

De Henry Hudson Herdenking 

Wij laten hier een beknopt overzicht volgen van de Hud-
sonherdenking te New-York, die plaats vond tussen 12 en 21 
september 1959. In de nacht van 2 op 3 september van 
voornoemd jaar vertrok H.K.H. Prinses Beatrix naar New-
York om .tegenwoordig te zijn bij de 350-jarige herdenking 
van de stichting van voornoemde stad. De Prinses maakte 
deze reis op het nieuwe vlaggeschip van de HoUand-Amerika-
Lijn, het s.s. „Rotterdam". 

Reeds hadden in de XVI eeuw Nederlandse zeevaarders po
gingen aangewend om een noordoost-doorvaart naar China 
te zoeken, echter zonder succes. Nu meldde zich in de aan
vang van het jaar 1609 een Engelsman, genaamd HENRY 
HUDSON, bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie aan, 
die bereid was nogmaals naar een doorvaart te zoe
ken. Hem werd het commando over het scheepje „De Halve 
Maen" opgedragen, echter onder de uitdrukkelijke voor
waarde, dat hij uitsluitend zou zoeken naar een N.O. door
vaart. 'Öè' heren der V.O.C, en de regering waren bevreesd 
voor reacties der Engelsen, indien men in noordwestelijke 
richting zou gaan varen, daar deze aldaar geen vreemde 
zeevaarders duldden. Hudson trok zich echter niets aan van 
deze restrictie, doch voer al spoedig na het vertrek in 
westelijke richting; via de Faröer eilanden en New Foundland 
bereikte hij de vaste wal van Amerika, ongeveer op het punt 
waar tegenwoordig de Verenigde Staten en Canada aan el
kaar grenzen. A). 

Evenwijdig aan de kust varende, passeerde hij Cape Cod, 
die hij Nieuw Holland noemde. De Delaware rivier was 
slecht bevaarbaar, doch de situatie bij een noordelijker 
gelegen rivier, die verkend werd vanuit zee, leek gunstiger. 
Begin september 1609 gooide „De Halve Maen" aan de in
gang daarvan het anker uit. Deze rivier werd naar hem 
de Hudson rivier genoemd en de plek waar „De Halve Maen" 
ligplaats had gekozen Manhattan, waarop thans de binnen
stad van New York ligt. (afb. 1) Bij de vestiging der Neder
landers aan de Hudson rivier stichtten zij nog twee z.g. fac
torijen, n.1. Fort Oranje (het tegenwoordige Albany, hoofd
stad van de staat New-York) en Esopus. Omdat Hudson zich 
niet aan de voorschriften van zijn opdrachtgevers had ge
houden, kon hij niet naar Nederland terugkeren. Doch al 
had hij dit gekund, dan was dit niet mogelijk geweest, 
daar „De Halve Maen" op de terugweg in de Engelse haven 
van Dartmouth aan de ketting werd gelegd wegens hst 
varen in wateren waar de Engelsen hun gezag lieten gel
den. Na enige tij<} werd het scheepje vrij gegeven en voer 
onder ander commando terug naar Nederland. 

Na verloop van tijd werd Hudson door de Engelsen uitge
zonden en ontdekte hij in het hoge noorden de baai, die naar 
hem de Hudson baai werd genoemd. Door de winter verrast 
kwam zijn schip vast te zitten in het ijs. De bemanning 
sloeg aan het muiten en gaf Hudson de schuld van alles. Hij 
werd met zijn zoontje in een open sloep gezet en aan de ele
menten prijsgegeven. Nooit is er enig spoor van hem gevon
den. 

Wij laten hier de beschrijving volgen van enige zegels, 
welke op ons onderwerp betrekking hebben. 

In 1909 gaven de Ver. Staten van Amerika een zegel van 
2 c. uit ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking 

van de vaart van een schip met stoomvermogen (gebouwd 
door Ir. Fulton) op de Hudson en van de driehonderd ja
rige herdenking van de stichting van het „Hudson territory". 

In 1953 verscheen een zegel ter gelegenheid van de drie
honderd jarige stichting van New-York. In de achtergrond 
ziet men het Hollandse molentje van Manhattan, (afb. 3) 

Op de serie van 1924, uitgegeven ter gelegenheid van de 
emigratie van Waalse Hugenoten, die naar Nederland wa
ren gevlucht vanuit Frankrijk wegens geloofsvervolging, 
ziet men op de 1 c. waarde het scheepje „Nieuw-Nederland" 
(afb. 4) en op de 2 c. waarde de ontscheping te Fort Oanje. 

In het Tropeninstituut te Amsterdam werd ter gelegen
heid van de Hudson-herdenking van 26 maart — 26 
april 1959 een tentoonstelling gehouden. Gedurende die pe
riode werd op poststukken de hierbij afgebeelde afstempeling 
aangebracht. 

co' «.^-^ 
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Het is niet mogelijk om in kort bestek de groei en daarna 
het verlies van Nieuw Nederland te beschrijven, doch wij 
willen in dit verband nog de naam noemen van Pieter Stuy-
vesant die afgebeeld is op het weldadigheidszegel van Ne
derland der uitgifte 1939, 12% + 3y2 c. (afb. 5). Door de West-
Indische Compagnie werd Stuyvesant in 1643 tot Direc
teur van Curagao benoemd en in 1646 door de Staten-Gene-
raal tot Directeur-Generaal van Nieuw Nederland. Cura-
Qao en omliggende eilanden. Stuyvesant, bijgenaamd „Kop
pige Piet", met zijn houten, met zilver beslagen been (zijn 
been werd afgeschoten op St. Maarten in een gevecht met 
de Spanjaarden) B), was een bijzondere figuur, berucht 
om zijn onbuigzaam, koppig karakter. Gedurende de ze
ventien jaren van zijn bewind in Nieuw Nederland regeer
de hij met harde hand om zijn gezag te doen gelden. In 
1664 viel Nieuw Nederland ten offer aan de veroverings-
zucht der Engelsen en was Stuyvesant gedwongen hun ge
zag te erkennen. Hij verliet het land doch mocht in 1667 
terugkeren naar „New-York" (genoemd naar de broeder 
van koning Karel II, die de titel van Hertog van York droeg). 
Vijf jaren later overleed Stuyvesant aldaar. Verschillende 
New-Yorkse families zijn trots op hun afstamming van de 
Hollanders (z.g.n. „knickerbockers", naar de kuitebroekea 
die door hen werden gedragen). Wij noemen de namen van 
de families Stuyvesant, van Rensselaer, Roosevelt, van Bu
ren en Vanderbilt. 
Sept. 1959 K. J. van Heerdt-Kolff. 

A) Holland aan de Hudson, door Mr. W. J van Balen, biz 36, 37 
B) Holland aan de Hudson, door Mr. W J . van Balen, bU 127 
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BOEKEIVPLAIVK 
STANLEY GIBBONS. POSTAGE STAMP CATALOGUE 
1960. Deel III. Amerika, Azië en Afrika. Uitgave van 
Stanley Gibbons Ltd., 391 Strand, Londen W.C. 2. Prijs 
24 sh. + 1 sh 6 d. porto. 

Seflert de vorige ui tgave een toename van 96 bladzijden 
waar toe een aanta l n ieuw opgenomen landen h u n deel b i j 
dragen. Thans zijn nl. ook gecatalogiseerd de zegels van 
Cambodja, Laos, Marokko, Togo, Tunesië en Viet -Nam. De 
catalogus werd zoveel als mogelijk bi jgewerkt en de p r i j 
zen herzien. 

BOREK BRIEFMARKEN KATALOG DEUTSCHLAND 
1960. Uitgave van Richard Borek, Domplatz 4. Braunscli-
weig. 36e jaargang. Prijs DM 2,95. 

In keurige gecelofaneerde omslag omvat dit werk plm. 
190 blz. druk, 2 koloms. De eerste oplage bedraag t 65.000 
s tuks , een aanta l dat zeker spoedig verkocht zal zijn. 
Door haa r uitgebreidheid is he t een pret t ig werk, da t gaa r 
ne ter hand zal worden genomen. Alles is tot op heden b i j 
gewerkt en zijn de prijzen op de hoogte van deze tijd ge
bracht . 

BOREK NETTO KATALOGI 1960. 
Van bovenstaande ui tgever verschenen de volgende af

zonderl i jke landen catalogi, hetgeen vaak de aanschaffing 
overbodig maak t van landen welke men toch niet verza
mel t en dus een dure Europa catalogus of wereldcatalogus 
vermijdt . 

K R Y P T O G R A M 
Horizontaal: 

1. Maak te de moeder van Sneeuwwit je zich hier zo druk 
voor? (11) 

5. Wat u niet op de frankeerzegels vindt , moet u bij de 
strafportzegels zoeken. (3) 

8. Als u over deze zegels spreekt moet u terdege op de 
klemtoon let ten (6) 

10. Ik betaa l u baa r voor alle zegels me t d e afstempeling 
van dit gebied, zei de verzamelaar . (5) 

11. In deze stad moet u erg u i tk i jken om niet te vallen. (4) 
13. Als u die kap los maakt , kri jgt u de n a a m van dat land 

te lezen. (6) 
14. Wist je dat j e naam op de postzegels van een in de oorlog 

bezet gebed staat, ze de onderwijzer tot zijn leering. (3) 
15. Het is voor mij heus niet n ieuw als u zegt dat het latijn 

voor u is! (4) 
16. Als de zegels op zulk pap ie r gedruk t zijn, pas dan m a a r 

op! (5) 
17. Ook een halve zegel k a n grote w a a r d e hebben, maa r je 

moet weten welke dat is! (6) 
19. Toen hij dat hoorde, zag hij van de aankoop van dat 

fraaie zegel af. (8) 
21. Toen de commissaris een beetje d ruk op de koper van 

de verzameling uitoefende k w a m deze met het geld op 
de proppen. (9) 

22. Zelfs legeraanvoerders prof i teerden van deze uitgiften. 
(14) 

Vertikaal: 
1. Voor de vervaardiging van zulke zegels is een groot 

kuns tenaarschap vereist , zei de zegelfabrikant . (13) 
2. Met dit bewijs in handen t rach t te hij er m u n t ui t te s laan 

(13) 
3. Toen hij voet aan land zette, lag zijn post reeds te wach

ten. (8) 
4. Voor een deerlijk gehavende, doch zeldzame zegel was 

de prijs op de veiling d a n ook dienovereenkomstig . (7) 
6. Zulke zegels wil ik niet in mi jn verzameling zien, zij 

ergeren mij , sprak d e oude verzamelaar . (4) 
7. Zeker vindt u peen in deze streek, sprak de landbouwer , 

m a a r ik heb ze niet voor u. (5) 
9. P a s op dat u door deze hande l aa r n ie t m a t w o r d t gezet, 

w a n t hij beschouwt u als een koning. (5) 
12. In deze tijd moet je goed op je zegeltjes passen. (8) 

Belgien und Luxemburg , 66 blz. Pri js DM 2,50 
Frankreich und Monaco, 74 blz. Pri js DM. 2,50 
Grossbritannien mit Gibra l tar , Ionische Insein, I r land und 

Malta, 34 blz. Pri js DM. 2.— 
Italien und San Marino, 82 blz. Pr i js DM. 2,75 
Niederlande mit Nieder ländischen Koloniën, 62 blz. Pri js 

DM. 2,50. 
Österreich mi t den Österreichisschen Pos tämtern und Bos

nien-Herzegowina, 46 blz. Pr i js DM. 2,— 
Schweiz mit Liechtenstein, 50 blz. Pri js DM. 2,— 
Spanien und Por tugal , 58 blz. Pri js DM 2,75 
Tsjechoslowakei mi t Kroat ien und Slowakei, 58 blz. Prijs. 

DM 2,50 
Sikandinavien mi t Dänemark , Finnland, Island, Norwegen 

und Schweden, 74 blz. Pri js DM 2,75. 
Canada, 14 blz. Pr i js DM. 1,75 
Israel, 10 blz. Pri js DM. 1,— 
Vereinigte Arabische Republik und neue Staaten in Afrika: 

Ghana, Guinea, Malgache, Marokko, Togo, Tunesien, 
Anhang : Indien. 26 blz. Pr i js DM. 1,50 

Vereinigte Staaten von Amerika und Vereinte Nationen, 
38 blz. Pri js DM. 1,75. 

MÜLLER KATALOG 1960. SCHWEIZ-LIECHTENSTEIN 
Uitgave van Ernst Müller, Aeschenvorstadt 21, Bazel. 
29ste uitgave. Prijs Zwfr. 2,50 + 1,30 porto. 

Een waar s tandaard werk voor alles wat de zegels enz. 
van Zwi tser land en Liechtens te in betreft. He t omvat 256 
bladzijden met meer dan 1034 afbeeldingen, 3451 gecatalogi
seerde zegels en 103436 pri jsnoter ingen, hetgeen wel wijst 
op de ui tgebreidheid van dit voortreffelijke werk. 

18. Reeds meer dan een halve eeuw geleden schreef dit 
land in zijn postzegels, dat liefdadigheid de schoonste 
daad is. (3) 

19. Als dat vogeltje los gelaten wordt , vindt u een deel van 
zijn p lu image op u w postzegels (5) 

20. Deze luch tvaa r tmaa t schapp i j vond de postzegels een 
goede reclame en liet h a a r n a a m er op zetten. (5) 

Oplossingen in te zenden vóór 1 december 1959 aan de 
Hoofdredacteur, Welgelegenlaan 71, Driebergen. 

Onder de goede oplossers zullen prijzen worden ver 
loot ad. ƒ 10,—, ƒ 7,50, ƒ 5,—, ƒ 2,50 en ƒ 1,—. 

Ook gedeel ten van oplossingen kunnen in aanmerk ing k o 
men. Voor ieder gemist an twoord wordt echter van het to 
taa l aan ta l t e behalen pun ten ad. 24, één pun t afgetrokken, 
evenals voor ieder ve rkee rd gegeven antwoord, en komen 
deze onvoldoende an twoorden in volgorde van het aan ta l b e 
haa lde pun ten in aanmerk ing voor mededinging naar een 
pri js . 
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EUROPA 

BELGIË 
19-9-1959. Europa-zegels. Tekening overeenkomstig 

de Nederlandse Europa-zege Is. Druk van de Zegeldienst 
te Mechelen in vellen van 30 zegels met zegeLifmeting 
28 X 38 mm en tanding i iV^. 
2,50 F . bruinrood; 
5 F . blauwgroen. 

B U L G A R I J E 
Ter herdenking van de verdedigmg van het dorpje 

Batak welke 100 jaar geleden plaats had , verscheen 
een postzegel in horizontaal formaat: 
16 s t . sepia, twee verdedigers. 

Een serie postzegels gewijd aan sport en spel, met 
zegelafmeting 31 x 37 mm en tanding 11, in raster-
diepdruk vervaardigd op gekleurde ondergrond, beva t : 

4 St. bronsgroen op lichtcreme, man in nationaal 
costuum een doedelzak bespelende; 

12 s t . rood op geel, een man en twee vrouwen ^en 
gymnastische handstand ui tvoerende; 

16 s t . roodpurper op licht Ventiaansrood, drie meisjes 
hoepeloefeningen makende; 

20 st . donkerblauw op lichtblauw, 3 mannen in nat io
naal costuum een dans uitvoerende; 

80 s t . hardgroen op lichtgeelgroen, dansend paar ; 
I L. oranjehruin op licht bni ingeel . inheemse kru ik . 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

12-8-1959. D^g ^'dn de Evangelische Kerk, gehou
den te München. Rasterdiepdruk van de staatsdrukkerij 
te Berliin. Oplage 20 miljoen. 
10 (pf) groen, violet en zwart, kruis met vier k u .es, 

in iedere hoek één. 
22-8-1959. Tweede oplage van de INTERPOSTA-

zegels. Oplage nu s.Soo.ooo series, (eerste oplage 
2.500.000) De kleuren der randschriften verschillen 
met die der eerste uitgifte. 

8-9-19^9. Inwijding van de Beethoven-hal te Bonn. 
Miniatuurvelleijes gemeld in ons vorige nummer op 
blz. 270 Velafmeting 150 x 103 m m . De zegels zijn: 

(pf, portret F . Händel donkergroen. 
(1685 1759); 
blauw portret van Louis Sphor (1784-1859); 
kprmijnrood, portret van Ludwig van Beet
hoven {1770 1827); 
bruin, portret van Joseph Havdn (1732-
1809); 
blauw, portret van Feli.x Mendelssohn Bar-
tholdy (1809-1847). 

De zegels van 10, 15 en 2^ Pt vermelden de sterfdatum 
van de betreffende persoon, de zegel van 40 pf vermeldt 
de geboortedatum van de afgebeelde persoon, terwijl 
de zegel van 20 pf generlei da tum vermeldt . Waaronx 
deze ongelijkheid? 

1-10-1959, Vrije welvaartsverzorging. De jaarlijkse 

15 ipi) 
20 (pf) 

25 (pf) 

40 (pfj 

weldadigheidzegels zijn d i tmaal gewijd aan de bekende 
sprookjesvertellers, de gebroeders Gr imm. 

7 - 1 - 3 (pf) bruin en geet; 
xo + 5 (pf) groen en geel; 
20 -I- 10 (pf) rood en geel; 
40 I 10 (pf) blauw, bruin, groen en zwart . 

De eerstgenielde 3 zegels geven ieder een tafereel uit 
het sprookje ,,Die S te rn ta le r" en het laatstgemelde 
zegel geeft het dubbelportret van de gebroeders Jacob 
en Wilhelm Grimm. 

Democrat i sche Republiek 
1-9-1959. 7T jaar glas uit J ena . Zege lont werpen van 

Axet Bengs te Berlijn, rasterdiepdruk van de V . E . B . 
Waardepapierdrukkerij te Leipzig op papier met water
merk kruisbloemen. Zegclafmeting 43 x 25,5 mm 
(beeldafineting 39 x 22 mm), 
ïo (pf) groen, theegerei uit Jena-glas ; 
25 (pf) b!auw, Labor-Bi-desti l lat ieapparaat . 

Deze laatste waarde is in kleine oplage (zgn. sper-
waarde) . 

3-g-iy3(j. Uitgave ter gelegenheid van de l i e Duitse 
Postzcgeltentooiistelling. Vellen van 60 zegels van de 
ao (pf) van de s-jarenplan serie (Stalin allee te Berlijn) 
met 40 tusscnvelden waarop vermeld , , I I DEBRIA 
Berlijn 1959" . 

3-9-1959. Herdenking van anti-facisten die te 
Ravensbruck zijn vermoord. Zegelontwerpen van Rudolf 
Skribelka te Berlijn, rasterdiepdruk als boven op gelijk
soortig papier. Zegelafnieting 32 x 27 mm (beeld-
afmeting 28 x 23 min). 

5 -,- 5 (pf) bruin en grijs, Tilde Klose (1892- 1945); 
10 t- 5 (pf) groen en grijs, Kathe Niederkirchner 

(1909' 1944); 
15 -|- ÏO (pf) violet en grijs, Charlotte Eusenblätter 

(1903-1944) ; 
20 -f 10 (pf) rood en grijs, Olga Benario-Prestes 

(190S - 1 9 4 2 ) ; 

25 H- 15 (pf) blauw en gnjs, Maria Grollmuss (1896— 
1944). 

De laatste waarde is in kleine oplage (zgn. sper-
waarde) . 

II-9-1959. Ravensbruck-herdenking. Het in 1957 
verschenen zegel van 20 -1- 10 (pf) karmijn, met afbeel
ding van het monument te Ravensbruck verscheen di t 
jaar met de opdruk in kleine zwarte letters ,,12 septem
ber 1959"-

Voor al deze zegels verschenen officiéle eerste-dag 
enveloppen. 

FRANKRIJK 
Eerste verkoop op 12-9-1959 te Castres (Tarn) en op 

14-9-1959 op de overige kantoren. Herdenking 100-
jarige geboortedag van Jean Jaurès( 1859—1914). 
Zegelontwerp en gravering van Decaris. Plaatdruk in 
vellen van 50 zegels, tanding 13. Verticaal formaat. 
50 F . donker geelbruin, portret . 

19-9-1959. Europa-zegels. Tekening overeenkomstig 
die der andere E .E .G. - landen . Zegelafm. 2 6 x 4 0 mm 
en tanding 13. Tekening van Brudi en gravering van 
Frères . Plaatdruk van de staatsdrukkerij te Parijs. 
25 F . rood. 

24-9-1959. ' Eejste verkoop te Hendaye en op 
26-9-1959 op de overigen kantoren. Herdenking van het 
Verdrag der Pyreneeën (dat een einde maak te aan de 
oorlog tussen Frankrijk en Spanje). Zegelontwerp van 
Serveau en gravering van Piel, Plaatdruk in vellen van 
50 zegels, tanding 13. Horizontaal formaat. 
50 F. b lauw, lila en oranjebruin, twee in elkaar ge-

sligen handen, links France lelies en rechts 
wapen van Spanje. 

GRIEKENLAND 
21-9-1959. l ' i tgave ter gelegenheid van het XXVe 

Congres van vertegenwoordigers van het Rode Kruis , 
^'('hftiidrn te Mhciie. K.istei'diepdruk \-an de , ,Vspioti-

EINWEIHUNG DER BEETHOVEN-HALLE ZU BONN 
8.SEPTEMBER1959 

- r i 

i f ï " ' ^ 1? 
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E l l a ' Grafische Kunst Co. L td . te Athene in veilen 
^an 50 zegels met zegelafmeting 26 x 36,5 mm of otn-
äjekeerd en 1 waarde (de 3 D ) in vellen Vïfn 25 zegels met 
i-^gelafineting 36,'i x 52 mm. Zegelontwerpen van A 
Tassos doch het ontwerp voor de 3 D werd aangeboden 
door het Griekse Rode Kruis . De zegels zijn veelkleurig. 
20 L. de Hippocrates-boom te Kos (horizontaal); 
50 L. borstbeeld van Aesculapius (vert icaal) ; 
70 L. portret van S t . Basil (vert icaal) ; 
2,50 D . Achilles en Patrocles, naar een vaas uit de 

6de eeuw voor Chr. in het museum te Berlijn 
(verticaal); 

3 Dr. wereldbol en hulpverlenmg (vert icaal) ; 
4,50 Dr, portret van Henry Dunant (vert icaal) ; 
6 Dr. de barmhartige Samaritaan (horizontaal). 

De oplagen zijn re^^p. 2, 2, i , Q, y^, i miljoen en 
1.875.000 stuks 

H O N G A R I J E 
20-9-1959. Herdenking 150-jarige sterfdag van de 

componist Joseph Haydn (1732 —1809}. Zegelontwerpen 
van Sandor Legrady, rasterdiepdruk van de staats
drukkerij met zegelafmeting 30 x 30,5 mm of omge
keerd en tanding 12. 
40 f. bruinpurper en geel, monogram, lauwertak, 

viool en muziekboek (ver t icaal) ; 
60 f. grijsblauw en lichtgeel, Fertodi kasteel en lier 

raet vederpen (horizontaal) ; 
1 F t . donkerpurper en geel . portret en mu/,iekp.irli-

tuur (verticaal). 

Min ia tuur velletje met twee zegels (ongetand) met 
afmeting ieder 31 x 41 mm, velafmeting 94 x 76 mm. 
3 F t . roodpurper, monogram J H en muziekschrift; 
3 F t . lichtgroen, monogram FSch. 

20-9-1959. Herdenking 200-jarige geboortedag v,m 
de Duitse schrijver Friedrich von Schiller (1759—iSo«;). 
Zegelontwerpen, afmetingen en druk als bovengenielfie 
Haydn-zegels. 
40 f. donkergrijsgroen en geel, geboortehuis van 

Schiller en Monogram (verticaal) 
60 f. indigo en mauve, een uit vlammen verrijzend 

gevleugeld ros (horizontaal); 
I F t . chocolade en geel, por t re t , mom, erepalm en 

vederpen (verticaal) . 
Voor beide serie zegels verscheen een officiële eerste-

dag enveloppe alsmede ook voor het miniatuurvel let je . 
25-9-1959. Dag van de Postzegel. Zegel in samen

hang met een vignetzegel, gedrukt in velletjes van 8 
zegels met 8 vignetten als toegangsbewijs voor de 22ste 
Nationale Postzegeltentoonstelling. Zegelontwerp van 
F . Bokros. Rasterdiepdruk van de staatsdrukkerij met 
afmeting van zegel met vignet 60 x 38 m m ; ongetand. 
2 F t . violet, schaapherder in nat ionaal kostuum en 

vignet ad 4 F t . hand met pincet waarin 4 
postzegels. 

Prijs van d i t toegangsbewijs totaal 2 -f 4 = 6 F t . 

J4 •> n) i9 . De geslaagd« ivus-.i~.(iH laktL II.uu de 
maan was aanleiding tot de uitgifte van een postzegel 
overeenkomstig de 60 f. donkerblauw en geel gemeld m 
ons apnlnummer op biz. 116, en behorende tot de ser.e 
Geofvbisch Jaa r . In enkele opzichten wijkt di t nieuwe 
zegel echter af van de vorige. De tekst in de linker
bovenhoek luidt nu: ,,Sovjet H o l d r a k e t a " en die langs 
de rechterzijde , ,1959—IX. 13 '% terwijl de maan is 
voorzien van een rode sovjetvlag en het opschrift 
22h.02 ' .34° . 
60 f. donkerblauw, geel en rood. 

ITALIË 
I 9-1959- Herdenking eeuwfeest van de eerste post

zegels van Romagne. Rasterdiepdruk van de Staats
drukkerij te Rome op papier met watermerk , , s t e r r en ' ' ; 
zegelafmeting 26 x 31}^ mm en tanding 14. 

25 L. geelbruin en zwart , de 8 Ba i : van Romagne; 
60 L. blauwgroen en zwart, de 20 B a i : van Romagne. 

L I E C H T E N S T E I N 
2-12-1959. Kerstzegets. Zegelontwerpen van Martin 

F'rommelt te Schaan, rasterdiepdruk van Courvoisier 
S.A. te La Chaux-de-Fonds (Zwitserland) in vellen van 
20 zegels. P laa tnummets r en 2. 

5 c. donkergroen, klokkenstoel van de parochiekerk 
van Bendern; 

60 c. olijf, beeldrelief op de klok m de toren van de 
S t . Theodulkerk; 

I Fr . donkerolijf, beeldhouwwerk op de toren van de 
S t . Luciuskerk. 

De velranden zijn van opschrift voorzien, n l . boven 
een kroon en de naam Fürs tentum Liechtenstein, en 
onder Weihnacht 1959 

N O O R W E G E N 
In de koerhetende serie met nieuw portret van koning 

<Jlaf V verschenen: 
30 (óre) violet ; 
55 (ore) donkergrijs. 

1-10-1959. Eeuwfeest van het Kon. Noorse College 
voor landbouw. 
45 (ore) bruin, zaaier; 
90 (öre) blauw, korenaren. 

P O L E N 
27-8-1959. 48ste In ter-par lemen taire cgnferentie 

gehouden te Warschau. Zegelontwerp van Sewerijn 
Jasinski , rasterdiepdruk van de Staatsdrukkerij te 
Warschau met zegelafmeting 43 x 25,5 mm, tanding 
12 X izVt. 
60 gr. groen, zwart en rood, deel van het Poolse 

parlementsgebouw te Warschau ; 
2 0 0 ZI violet, ?wart en rood, idem 

30-8-1959. Internationale filatelistische tentoon
stelling der Baltische Staten , ,BALPEX I " gehouden 
van 30 augustus tot 13 september 1959 te Gdansk. 
Zegel van 45 gr. van de uitgave 500 jaar terugkeer van 
Pommeren naar Polen (Yv. 778) werd voorzien van de 
opdruk in blauw , ,BALPEX I - GDANSK 1 9 5 9 " . 

Zowel zegel als opdruk is van de Panstwowa Wyt-
womia Papierow Wartosriowych te Warschau. Het zegel 
was verkrijgbaar op genoemde tentoonstell ing. 

r ' 9 - ï959- 1/4 j ^ ' " ' wereld vredes-beweging. Raster
diepdruk van vorengenoemde drukkerij te Warschau met 
zegelafmeting 31,25 X 25,5 mm, tanding 12'/^. 
60 gr. licht en donkerblauw, fragment van globe 

waarin de waardeaanduiding en gestyleerde 
duif. 

Vgor al deze zegels verschenen officiële eerste-dag 
enveloppen. 

R O E M E N I Ë 
Het feit, dat 15 jaar geleden di t land van de Duitse 

overheersing werd bevrijd was aanleidmg tot de uitgifte 
van een postzcgol van 55 b . met afbeelding van een 
fabrieksarbeider en een boerin, op de achtergrond 
vlaggen en fabrieken. 

Tevens verscheen hiertoe een miniatuurvellet je van 
1,20 Lei, met afmeting 61 x 71 mm, waarop in zegel-
vorm doch zonder waardeaanduiding is afgebeeld het 
romeinse cijfer XV waaraan de Roemeense vlag en 
onder di t cijfer , ,ani de la e l ibe ra re" en het jaar ta l 19(4-
De kleuren zijn blauw, geel, rood, groen en geel. 

20-10-1959. Inlandse planten. 
30 b . vingerhoedskruid; 
40 b . pepermunt ; 
55 b . korenbloem; 
55 b . kami l le ; 
I L . herfstcrocus (of weidesaffraan); 
I L 20 monnikskap; 
I L 55 rode papaver ; 
I L 60 vogellijm; 
I L 75 hondsdraf; 
3 L 20 adonis . 

RUSLAND 
7-8-1959. l i e Spai.aKi*iuu vier zegels vervaardigd 

in rasterdiepdruk met zeeelafraeting 42 x 30 mm of 
omgekeerd. 
15 k. helderpurper en grijb, paardspnngster ; 
25 k. licht geelgroen en bruin, hardloopster en op de 

achtergrond slingerbal, speerwerpen en horden
loop; 

30 k rood en grijs, jongen en meisje het embleem 
der Spartakiade hoogheffende; 

60 k. blauw en oranjegeel, waterpolo-spelers; 
De 30 k. is verticaal, de overige zegels zijn horizontaal 

van formaat. 
12-8-1959. l i e Internationaal Congres van arbeiders 

bij de openbare werken, gehouden te Leipzig op 20 
augustus j l . Raste.diepdruk met zegelafmeting 
26 X 37 mm. 
40 k. blauw, rood en geel, wereldbol met dui t , waar 

vóór 3 handen de letters van di t Congres om
hoog houdende. 

14-8-1959. Herdetiking van de dichter A. B. Kolit-
zov (1809—1842). Rasterdiepdruk met zegelafmeting 
40 X 30 m m . 
40 k. violet en donkergrijs, portret , en afbeelding van 

een maaier , betrekking hebbende op zijn ge
dicht van die naam. 

14-8-1959. Aanvulling van de sene met afbeel
dingen van monumenten. Rasterdiepdruk met zpgel-
afmeting 27 X '37 m m . 
20 k. violet en donkergrn^. W. W. Majakovsky 

(Moskou); 
25 k. turkoois en donkernriic ^ S Poesjkin (Lenin

grad) 

18-8-1959, Derde sene in ternat ionaai Geophibisch 
jaar . Rasterdiepdruk met zegelafmeting 30 x 42 m m . 
10 k. groenblauw, gletscher-opmeting; 
40 k. blauw en rood, gezicht op een waarnemmgs-

kamp , pinguïn en kaar t van het zuidpoolgebied. 
14/30-8-1959. 7-jarenplan 1958^1965 . Rasterdiep

druk met zegelafmeting 27 x 37 m m . 
30 k. l i la, rood en oranje, petroleum; 
40 k . blauw, rood en rose, steenkool; 
40 k. blauw, oranje en geel, s taa l ; 
60 k. blauw, oranjebruin en geel, smelterij . 

. -8 -195g. Het I roo-jarig bestaan van Novgorod 
werd herdacht op een postzegel in rasterdiepdruk met 
zegelafmeting 37 x 26 m m . 
40 k. blauw, geel, rood en groengeel, gezicht op de 

oude en nieuwe s tad . 
S A N M A R I N O 

29-8-1959, Herdenking van het eeuwfeest van de 
eerste postzegels van Romagne. Rasterdiepdruk van de 
Staatsdrukkerij te Rome op papier met watermerk 
, , s t e r r en" . 
Voor de gewone pos t : 

30 L. bruin en sepia, boog van Augustus te Rimini 
en afbeelding van de '^ Ba i : van Romagne; 

Voor de luchtpost: 
120 L. donkergroen en sepia, gezicht op Bologna en 

afbeelding van de 3 Ba i : van Romagn*;. 
Beide zegels zijn in horizontaal formaat . 
29-8-1959. Wereld-Universiteitswedstrijden te Tu

rijn. Zegel in driehoeksformaat. Rasterdiepdruk als 
boven. 

30 L. oranje, discuswerper (van de kunstenaar 
Myron) en gezicht op de berg T i t an . 

TSJECHOSLOWAKIJE 
29-8-1959. Herdenking van de 15e verjaardag van 

de Slowaakse Nation-ilc opstand en 40ste verjaardag 
van de Slowaakse Sovjet Republiek. De zegelontwerpen 
zijn van Bedrich Housa, naar tekeningen van Anton 
Holly Bohdan Roule (naar een beeldhouwwerk van 
Ladislav Snopka genaamd ,,Voorwaarts x en Jir i 
Svengsbir. De graveringen geschiedde resp. door Housa, 
Roule en Svengsbir, terwijl de gravering voor de aan 
te brengen 2e kleur werd verzorgd door Jaroslav Gold
schmied. Rotat ie-plaatdruk van de drukkerij der Pos
terijen te Praag in vellen van 50 zegels met zegelbeeld-
af meting 41 X 23 mm of omgekeerd. 
30 h. zwart en rood, opstandeling en vlag 

(horizontaal) ; 
60 h. rood, monument van een opstandeling 

(verticaal); 
1,60 Kcs lindebladen en bloesem, fabriek en zon als 

symbolen \ m de welvanrt \ a n SInwaki|p 



T U R K I J E 
2681959 Herdenking 888sle verjajirdag van de 

■slag bij Malazgirt . Rasterdiepdruk vau de drulckerij 
Cüzel Sanatlar Matbaasi te Istanboel, niet zegelafme
t ing 41 X 26 ram en tanding lo^/^. Frankeergeldigheid 
to t 31121961. 
250 kurus lichtblauw en helderpurper, ruiter tn 

kamptenten. 
i i  g  1 9 5 9 . XVe Internationale Conferentie tot be

str i jding der tuberculose. Rasterdiepdruk van de Yeni 
Desen Drukkerij te Ankara in vellen van 30 zegels met 
zegelafmeting 36 X 26 mm en tanding 10. Frankeer
geldigheid to t 31121961. Oplïige I .mil joen. 
103 \ 10 kurus blauw en rood, gezicht op Istanboel 

en embleem van de Turkse vereniging 
tot bestrijding der T.B.C . 

De luchtpostserie werd nog uitgebreid met twee post
zegels met afbeeldingen van vogels, n l . ; 
125 k. violet , zwaluwen; 
245 k. oranjebruin, buizerd. 
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J O E G O S L A V I Ë 

591959. Jaarbeurs van Zagreb. Ter herdenking van 
het .^ojarig jubileum van deze beurs, alsmede ter gele
genheid van het Congres van Internationale Jaarbeurzen 
dat to dezer gelegenheid in Zagreb werd gehouden ver
scheen een postzegel Van 20 d. ultramarijn en zwart, 
niet afbeelding van het embleem der beurs waaronder 
V Z. tegen een achtergrond van twee handen. Raster
diepdruk met zegelafmeting 30 x 37 mm en tanding 

BUITEN EUROPA 
A F G H A N I S T A N 

.71959. Dag van het kind, Twee postzegels in 
horizontaal formaat, zowel getand als ongetand, alle 
met de afbeelding van 2 groepjes van 3 kinderen die 
touwtrekken. 

35 p . + 15 p . violetbruin; 
165 p . 1 15 p . Rose. 

A R G E N T I N I Ë 
Ter ere van de PanAmerikaanse sportwedstrijden te 

Chicago verscheen een serie van 5 postzegels met afbeel
dingen van diverse sporten, n l . ; 
20 f 10 c . hardlopen; 
50 f 20 c. basketbal l ; 
1 p . + 50 c. boksen; 
en voor de luchtpost: * 
2 p.f I p . roeien; 
3 p.H 1,50 p . zwemmen. 

C H I N A ( V o l k s r e p u b l i e k  ) 
3081959. 25ste Wereldtafeltenniskampioenschaps

wedstrijden gehouden te Dortmund, waarbij de vertegen
woordigers van China de eerste prijs behaalden bij het 
vrouwelijk enkelspel. Rasterdiepdruk van de Volks
drukkerij te Peking, met zegelafmeting 34 x 28,5 mm 
(beeldafmeting 29,5 x 24 mm) en tanding 14. De 
zegels vermelden in de linkerbeneden marge de serie 
nummers C 66.2 en resp. i en 2 en rechts de volgnum
mers resp. (213) en (214) 1959. 
4 fen zwart en blauw, tafeltennisspeler in ak t ie ; 
8 fen zwart en rood, idem. 

1091959. Succesvolle lancering van een raket naai 
de maan door de U . S . S . R . op 211959. Rasterdiepdruk 
als voren met zegelafmeting 31 x 26,5 mm (beeld
afmeting 28 x 22,5 mm) en tanding 11 ^A Dit zegel 
vermeldt in de linkerbeneden marge het serienummer 
5 33, I  I en rechts het volgnummer (161) I959. 

8 fen rood, blauw en indigo, raket en baan om de zon. 
Voor beide uitgiften verscheen een officiële eerstedag 

enveloppe. 
25991959. ie verjaardag van de volksgemf'en

schappen. Plaatdruk van de postzegeldrukkerij te Peking 
in vellen van 100 zegels, met zegelafmeting 22 x 27 mm. 
en tanding 1 1 ^ . De zegels melden in de linkerbeneden
marge de serienummers S 35.12 en resp. i t /m 12 en 
rechts de volgnummer (164) t /m (175) i959 Het zijn; 
8 fen rose, opgaande zon boven industriestad. Het 

Inschrift lu id t : , ,De volksgemeenschappen zijn 
zeer g o e d ' ' ; 

8 fen bru in , staalarbeid (staalarbeider op de voor
grond) ; 

8 fen roodoranje, 'boerin met korenschoof; 
8 fen bronsgroen, winkelbe'diende (vrouwelijke); 
8 fen donkerblauw, arbeiderstudent; 
8 fen olijfgroen, mil i t a i r ; 
8 fen indigo, dienster in gemeenschappelijke eetzaal; 
8 fen karmijn, kinderverzorgster; 
8 fen sepia, ouderdomszorg (man met pijp op de voor

grond) ; 
8 fen emerald , huisbezoekster van de gezondheids

d i ens t ; 
8 fen violet , ontspanning en liefhebberij (jongen met 

dwarsfluit op de voorgrond); 
8 fen vermiljoen, bloem in de vorm van vijfpuntige 

s ter , waarin aanduiding van industrie, land
bouw, handel , opvoeding en mil i t ie . 

C O L U M B I A 
2871959. Herdenking van de advocaat en politicus 

J . E . Gai t in . Deze zegels werden reeds in 1948 gereed 
gemaakt , maar niet uitgegeven. In verband met de 
inmiddels gewijzigde posttarieven verschenen 2 dezer 
zegels met een opdruk van gewijzigde waarde. Het zijn: 
10 c . op 3 c . l ichtblauw; 
30 c. l ichtpurper; 
2 p . op I p . 
Alle zegels vertonen zijn portret . 

D O M I N I C A A N S E R E P U B L I E K 
Herdenking van de PanAmerikaanse sportwedstrij

den te Chicago. 
9 c. donkergroen en grijszwart, Trujil lostadion. 

E C U A D O R 
2881959. 150jarige herdenking van de eerste op

roep voor vrijheid voor de Spaanse bezittingen in Zuid
Amerika. Luchtpostzegels. 
20 c. blauw en bruin , het huis van Manuela Carizares; 
80 c. oranjebruin en blauw, St . Augustinus vergader

hu i s ; 
I p . zwart en kastanjebruin, een olielamp en open

geslagen boek met de aanvangswoorden van de 
grondwet ; 

1 S 30 oranje en blauw, arend met bergen op de achter
grond ; 

2 S. roodbruin en blauw, burger huis ; 
4 S 30 blauw en rood, vrouwenbeeld met toorts. 

F R A N S E Z U I D P O O L  G E B I E D E N 
1491959. \ 'oor gewoon gebruik: 

o F 30 l ichtblauw, tabaksbrum en lichtgroen, alba
tros; zegelont werp en gravering van Serres 
(verticaal formaat ) ; 

o F 40 l ichtblauw, donkergeelbruin en blauwzwart, 
skuas (vogels); zegelontwerp en gravering van 
Cottet (horizontaal formaat) ; 

12 F . lichtblauw en blauwzwart , roerdomp; zegel
ontwerp en gravering van Bétemps ( erticaal 
formaat ) ; 

20 F . l ichtblauw, blauw en geel, wapen voor deze 
gebieden. Zegelontwerp van Gauthier en gra
vering van Barre (verticaal formaat); 

en voor de luchtpost : 
200 F . staalblauw, purper en blauwzwart , grote alba

t ros ; zegelontwerp en gravering van Herten
berger (horizontaal formaat) . 

H A I T I 
2781959. Uitgave ter gelegenheid van de 3de l 'an

Amerikaanse Sportwedstrijden, gehouden onder patro
nage v^n h t̂ Internationaal Olympisch Comiti?. te 
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Chicago in de Ver. Staten van 27 aug. tot 7 sept. Raster
diepdruk van de Staatsdrukkerij te Wenen in vqllen van 
50 zegels, met zege laf meting 45 x 34 mm of omgekeerd 
en tanding 14. Voor de gewone post: 
25 c. bruinzwart en lichtblauw, het eerste huis van 

Chicago (het handelshuis door Dessables ge
s t i ch t ) ; moderne huizen op de achtergrond; 

50 c, groen en donkergroen, blauw, rood en purper, 
discuswerper voor de vlag van H a i t i ; 

75 c. bruin en blauw, Jean Baptiste Paul Dessables, 
stichter van Chicago voor een landkaart uit de 
i8e eeuw, waarin echter de huidige plaats 
Chicago is ingetekend. 

Voor de luchtpost , met Inschrift Avion: 
50 c. roodblauw en blauwgroen, als 75 c. gewone post 
1 gourde, als 25 c. gewone post; 
1,50 g. l icht en donkerblauw, rood, groen en bruin, 
als 50 c. gewone post . 

H O N D U R A S 
. 61959. Verplicht bijplakzegel ten bate van het 

Rode Kruis , in verband met het eeuwfeest van deze in
s te l l ing. 
I c. blauw en rood, portret van J . H . Dunant . 

I N D O N E S I A 
1781959. Herdenking van de terugkeer tot de 

grondwet van 1945. Rasterdiepdruk van de Petjetakan 
kebajoran PTT te Djakarta in vellen van 100 zegels met 
tanding 12 x 121/2 Alle waarden etsing A i . De zegels 
vertonen het jaar ta l 1945 en het opschrift , ,Kembali 
k e U . U . D . " tegen een achtergrond van een stralenkrans. 
De waarden zijn; 
20 sen blauw, jaar tal rood; 
50 sen rood, j aar ta l zwart; 
75 sen bruin, jaar tal rood; 
1,50 R p . groen, jaar tal zwart. 

I V O O R K U S T 
1101959. Hier verschenen nieuwe zegels ter ver

vanging van de tot heden koerserende zegels, n l . ; 
voor de gewone post : 
10 F . , 25 F . en 30 F . met afbeelding van olifant. Zegel
ontwerp en gravering van Bétemps; 
voor de luchtpost 1 
100 F . Lapaludplein en postkantoor van Abidjan. 

Zegelontwerp en gravering van Serres; 
200 F . brug van HouptouetBoigny naar Abidjan. 

Zegelontwerp en gravering van Cami; 
500 F . watersperring van ayamé. Zegelontwerp en 

gravering van Munier. 

K O R E A ( N o o r d  ) 
Het lanceren van een raket door de U.S .S .R . werd op 

een tweetal postzegels in gelijke tekening herdacht. 
2 ch. violet en geelachtiggrijs, raket en hemel

lichamen ; 
jo ch. blauw en lichtgroen, idem. 

K O R E A (Zu id  ) 
1781959. lode verjaardag van het lidmaatschap 

van di t land van de Wereld Gezondheids Organisatie. 
40 h. lichtrose en purper, man ,vrouw en kind en 

embleem van deze organisatie. 

MALAKKA 
1291959. Herdenking van de inwijdmg van het 

eerste parlement van de Persekutuan Tanah Melayu 
(Federatie van Malakka) door Z. M. de Yang diPertuan 
Agong. Deze federatie verkreeg op 3181957 onafhan
kelijkheid. 

Rasterdiepdruk met zegelafmeting 25 x 36,5 mm en 
tanding 13 x 14. De zegels zijn alle in gelijke tekening 
en vertonen een vo Iksmen igte van versch il lend ras 
waarboven de staf van het Federale parlemont. 

4 c. rood; 
10 c. violet ; 
25 c. groen. pfVWVPPfPWPWÜi 

M A R O K K O 
1881959. Herdenking 50ste verjaardag van koning 

Mohammed V. Zegelontwerp en gravering van Mazelin, 
plaatdruk van de staatsdrukkerij te Parijs. De zegels 
vertonen allen de koning te paard gezeten in de t radi t io
nele kleding waarin hij zich bij grote feestelijkheden 



veitoont en wanneer hij /,ich op vrijdag ter gebed be
geeft, gevolgd door twee hofdienaren met parasol. 
15 F . roselila; 
25 F . pastelblauw; 
45 F . groen. 

N I C A R A G U A 
7-9-1959- Op deze dag verscheen de in ons Mei

nummer op blz. 156 aangekondigde serie postzegels ter 
herdenking van het bezoek van Kardinaal Spellman aan 
di t land. De serie bestaat uit de volgende zegels voor de 
gewone post: 

5 c. Kardinaal Spellman en Paus Johannes X X I I I ; 
10 c . Wapen en muts van Kardinaal Spel lman; 
15 c. Kardinaal Spellman met bare t ; 
20 c. Kardinaal Spellman en rozentuin; 
25 c. Kardinaal Spel lman; 
30 e. vlaggen van Nicaragua, Vaticaan en U . S . A . ; 
en voor de luchtpost: 
35 c . als 5 c . bovenvermeld 
I C. als 10 c . „ 
I C 05 als 15 c. „ 
1 C 50 als 20 o. „ 
2 C. als 25 c. „ 
5 C. als 30 c. „ 

NIEUW-CALEDONIË 
20-9-1959. Eerste verkoop te Yaté en op 21-g op de 

overige kantoren. Inwijding van de watersperring van 
Yaté . 
50 F . blauw, donkergeelbruin en groen, afbeelding 

van de watersperring. 

P A N A M A 
Herdenking 50-jarig bestaan van het Nationaal Inst i

t uu t . Plaatselijke rasterdiepdruk.Voor de gewone post : 
3 c. rood, Dr . Eusebio Morales, stichter van di t in

s t i tuut (oplage 4 mil joen) ; 
13 c . groen. Don Abel Brave {opl. 100.000); 
21 c . blauw, afbeelding van het ins t i tuu t (opl. 

500.000); 
en voor de luchtpost; 

5 c . zwart . Don Jus to A . Facio, rector van het in
s t i tuu t (opl. 500.000); 

10 c. zwa. t . president Ernesto de La Guardia (opl. 
500.000). 

P H I L I P P I J N E N 
1-9-1959 Herdenking van het 50-jarig bestaan van 

de stad Baguio. De zegels geven een afbeelding van het 
amfitheater te Camp Hohn H a y , een mil i tair terrein in 
het zuidoosten van genoemde s tad . 

6 c. donkergroen ; 
25 c. rood. 
.-9-1959. Herdenking van het feit, dat 5 jaar geleden 
het pact van Manilla (de Zuidoostaziatische verdrags
organisatie) to t stand kwam. Beide zegels geven een 
afbeelding van het Congresgebouw te Manilla, en het 
embleem van deze organisatie. 

6 e. groen; 
25 c. geel. 

RYOU-KYOU EILANDEN 
23-7-1959- Biologische Conferentie gehouden te 

Okinawa. Veelkleurige rasterdiepdruk, met afbeelding 
van de grootste bekende nachtvlinder van de wereld, 
de Attacus a t l as . Horizontaal formaat. 

3 c. veelkleurig, vl inder . 
12-8-1959. Voor gewoon gebruik verscheen een serie 

van 5 postzegels met afbeelding van flora en fauna. 
'^ c. Hibiscus (bloem); 
3 c. Zanclus cornutus (tropische v is ) ; 
8 c . Phal ium bandatum (schelp); 

13 c. Kallima inachus eucerca (vl inder); 
17 e. Dactylometra Pacifica Goette (meduse). 

S T . PIERRE en M I Q U E L O N 
14-8-1959, Aanvulling van de koerserende serie met : 

20 F . groenblauw, wljnrood en groen, ijshockey. 
Zegelontwerp en gravering van Cottet (hori
zontaal formaat) ; 

25 F . groen, blauw en geelbruin, marters . Zegel-
ontwerp en gravering van Mazalin (horizontaal 
formaat) ; 

en voor de luchtpost, zegel in groot formaat: 
200 F . bruinviolet, roselila en groen, hand met 

brandende toorts welke een staande toorts 
ontsteekt, ter linker- en rechterzijde een anker 
waaronder opschrift. Zegelontwerp en grave
ring van Cami (horizontaal formaat) . 

T O G O 
17-10-1959. Uitgave ten bate van het Rode Kruis 

in di t land, zowel ter ere van het loo-jarig bestaan van 

ftolT"^ 

het Internat ionale Rode Kruis als van de wederoprich
t ing van het Rode Kruis in Togo. Zege Ion twer pen van 
Willie Wind te Chicago. Gravering van Decaris en plaat-
druk van de staatsdrukkerij te Parijs, veelkleurig. 
20 F + 5 F . eerste hulp (vervoer); 
30 F + 5 F . kinderzorg (verpleegster met k ind) ; 
50 F + 10 F . ziekenhuiszorg (bloedtransfusie). 

Deze zegels verschijnen tevens in blokvorm van vier 
stuks in miniatuurvellet jes. 

24-10-1959. Herdenking Dag van de Verenigde 
Nat ies . Zegelontwerp van Claude Bot t iau . Plaatdruk 
van de Staatsdrukkerij te Parijs. Zij zijn in de waarden 
15. 20, 25 , 40 en 60 F . (West-Afrikaanse Fr . ) en in ver
schillende kleuren. Zij zijn alle in gelijke tekening van 
het embleem der V . N . waarboven een afbeelding van de 
plafondschildering van J . M. Sert in het paleis der V N . 
in Geneve, 

piipvpn mmmmmmm 
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T U N I S 
25-7-1959. Aanvull ing koerserende serie. Gravermg 

van Pheulpin . P laa tdruk van de staatsdrukkerij te 
parijs . Verticaal formaat . 

95 m . veelkleurig, olijvenplukster. 
15-9-1959. Verdere aanvull ing koerserende serie. 
1 m . blauw, oranje, groen en geelbruin, omstreken 

van Kairouan; gravering van Miermont (hori
zontaal formaat ) ; 

2 ni, geel, bruin , blauw en groen, kameelruiter; 
gravering van Bétemps (verticaal formaat) ; 

3 m . groen, de zadelmakerswinkel; gravering van 
Frères (verticaal formaat ) ; 

100 m. blauw, donkergroen, grijs en geelbruin, weg 
van Sidi-Bou-Said; gravering van Herten
berger (horizontaal formaat) ; 

200 m. blauw, rood en geelbruin, oude poort van Sfax, 
gravering van Serres (horizontaal formaat) . 

Nog zullen volgen de 300 m . , 500 m. en i d inar . 

U R U G U A Y 
3-9-I959- Herdenking van Dr . Carlos Vaz Ferreira. 

Alle zegels vertonen zijn portret.-
5 e . zwart en b lauw; 

10 c. zwart en l ichtgeelbruin; 
20 c . zwart en rose; 
50 c . zwart en violet ; 

I p . zwart en groen. 

V E R E N I G D E ARABISCHE R E P U B L I E K 
SYRIË 

De 5 p . luchtpost. Correspondent ie week 1957 ver
scheen met opdruk van het wapen van de V . A . R . en 
Arabisch Inschrift. 

Het in ons vorige nummer onder Egypte gemelde 
zegel gewijd aan de emigranten-bijeenkomst kreeg voor 
dit gebied gezelschap van een zegel van 80 p . groen, 
zwart en rood, met afbeelding van een wereldkaart en 
portret van een persoon. 

.-8-1959. Inwijding van de nieuwe olieraffinaderij. 
Zegel voor de luchtpost, in rasterdiepdruk met zegel
afmeting 42 X 31 mm en tanding 1 1 ^ x 12. 
50 p . blauw, lichtblauw, rood en zwart , gezicht op 
de raffinaderij en embleem (vlam in c i rkel ) . 

V E R E N I G D E S T A T E N VAN AMERIKA 
20-11-1959. Luchtpostzegel. Afbeelding van het 

bovenste gedeelte van het vrijheidsbeeld, waarbij de 
woorden: Liberty for a l l . 
15 c . zwart en oranje. 

V I E T - N A M (Noord- ) 
15-7-1959. Zegel voor mili taire pos t . Horizontaal 

formaat. Geen waarde aanduiding. Afbeelding van een 
soldaat en een spoortrein. Kleur: groen. 

20-7-1959. Dag van Viet-Nam. 
12 xu rood en zwart , brug Hien-Luong over de rivier 

Ben-Hai , alsmede duif met brief in de snavel 
(horizontaal formaat). 

V I E T - N A M (Zuid- ) 
Wegens onvolledigheid herhalen we hier de opgave 

in ons vorige nummer op blz, 273, doch thans aangevuld. 
7-7-1959- Agrarische hervorming. Alle zegels met 

afbeelding van een tractor, ossen, rijst-aar en topogra
fische instrumenten. 
0 d 70 roselila; 
2 d . groen en turkoois; 
3 d. olijf; 
6 d. karmijn en rood. 

8-8-1959. Weer ingebruikstelling van de spoorlijn 
Saigon-Dongha. Alle zegels met afbeelding van een 
diesellocomotief over een kaart van het land. 
1 d. violet en groen; 
2 d . grijs en groen; 
3 d. groenblauw en groen; 
4 d . wijnrood en groen. 

De tweede verjaardag van de overdracht van het paleis 
Norodom door de hoge Franse commissaris aan Viet Nam 
was aanleiding tot de uitgifte op 7-9-1959 van twee 
postzegels in de waarden o d 50 en 2 d . 

RAAD VAN BEHEER 

VAN HET NEDERLANDSCH 

MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

Ih de vergadering van de Raad van Beheer, 
gehouden op 19 september 1959, is het besluit 
genomen dat de MAXIMUM-bijdrage over 1960 
voor het Maandblad per lid ƒ 4,— over dat jaar 
zal bedragen. 

De H.H. Penningmeesters der bij het Maand
blad aangesloten verenigingen worden verzocht 
er rekening mede te hcruden, dat vanaf het ja
nuarinummer 1960 per lid ƒ 0,30 per nummer in 
rekening zal worden gebracht. 

De Secretaris 
D. J. G. Verzij den 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-
VERENIGINGEN. 
Secretaris: Ir, E. J. de Veer, Binnenkalkhaven 23, Dordrecht. 
Mededeling aan onze leden. 

Daar geen bezwaren binnen de daarvoor vastgestelde ter
mijn zijn binnen gekomen, heeft het Bondsbestuur als lid 
aangenomen „Vereniging van het Personeel der Neder-
landsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij", afdeling Phi
latelie. Wij heten dit jongste lid van harte welkom en 
hopen, dat de nu nieuw aangesloten verzamelaars veel pro
fijt zullen trekken van onze vele Bondsinstellingen en vooral 
hopen we vele van deze verzamelaars in 1960 op de jaar
vergadering in Leiden te zien. 

Met schrijven van 21 mei 1959 heeft de „Ontspannings 
Vereniging „Shell" afdeling postzegelclub te 's Gravenhage 
zich als lid voor de Nederlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen aangemeld. 

De statuten, goedgekeurd bij K.B. d.d. 6 maart 1954, nr. 
35 zijn overgelegd evenals het huishoudelijk reglement. In 
deze stukken komen geen bepalingen voor, die in strijd zijn 
met de statuten of de reglementen van de Bond. Een nomina-
tieve ledenlijst, waarop 73 namen voorkomen, is overgelegd. 

Zo bekend mag worden verondersteld is dit kandidaats-
lid volgens art. 5 van onze statuten als lid aangenomen, zo 
binnen 3 maanden geen bezwaren tegen de aanneming als 
lid bij ons bestuur binnenkomen. 

De secretaris. 
PRIJSVRAAG 

De Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigmgen looft 
een prijs uit aan de persoon of aan een combinatie van sa
menwerkende personen, die een, door de jury als zodanig 
aangemerkte belangrijke bijdrage levert respectievelijk le
veren tot de oplossing van het vraagstuk van de z.g. „roest
vlekken" op postzegels. Gevraagd wordt naar de oor-
zaak(en) van het ontstaan van deze roestvlekken, naar de 
te nemen maatregelen om die vorming van roestvlekken 
te voorkomen en naar de middelen om ze te verwijderen, 
zonder dat de postzegel schade lijdt. 
De prijs bedraagt ./' 500,—. 
Gevraagd wordt: 
1. Een kritische literatuurstudie en een samenvattende be

schouwing over hetgeen tot dusverre als oorzaak of oor
zaken werd aangeduid, bij voorkeur aangevuld met be
schouwingen naar aanleiding van eigen onderzoek. 

2. Voor elk der als juist erkende oorzaken het aangeven 
van middelen om bederf te voorkomen, te stuiten of te
niet te doen, waarbij noch het papier, noch de kleur 
van het zegel op een zodanige wijze mag worden aange
tast, dat het aanzien van het zegel vermindert. 

3. Wat betreft het aangeven van middelen, waardoor voor
komen kan worden, dat „roestvorming" van zegels, die 
daarvan tot dusverre vrij zijn gebleven, optreedt, behoe
ven deze middel(en) niet universeel te zijn doch kun
nen specifiek op bepaalde zegels zijn gericht. De aan te 
geven middelen moeten, wat hun prijs betreft, binnen 
het bereik van de gemiddelde verzamelaar liggen en wat 
de toepassingstechniek betreft, uitvoerbaar zijn zonder 
een uitgebreide laboratoriumapparatuur. 

De antwoorden op deze prijsvraag moeten gesteld zijn in 

het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Zij moeten ver
gezeld zijn van een korte samenvatting van ten hoogste 
500 woorden. 

De antwoorden moeten vóór 1 november 1960 in het bezit 
zijn van de secretaris van de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen, Ir. E. J. de Veer, Binnen Kalkhaven 
23 te Dordrecht. 

De antwoorden worden onderworpen aan het oordeel van 
een jury, waarin zitting hebben drie wetenschappelijke des
kundigen en twee vertegenwoordigers van de „Bond". Het 
bestuur van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen heeft het recht, op de grond van het oordeel van 
de jury, de prijs te splitsen, niet of niet geheel toe te wijzen. 

De ingezonden antwoorden blijven het eigendom van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen. 

Eventuele gehele of gedeeltelijke publikatie zal geschie
den met naamsvermelding van de auteur(s). 

Eventuele gewenste octrooi-aanvragen zullen kunnen ge
schieden door en op naam van de auteur(s). 

Postzegels met roestvlekken, die voor eigen onderzoek be
nodigd worden, kunnen bij Ir. E. J. de Veer worden aan
gevraagd. Nederlandse Bond van 

Filatelisten-Verenigingen. 
Dordrecht, 1 oktober 1959. 

E. J. de Veer 
1ste secretaris. 

Volgende heren hebben zich bereid verklaard in de jury 
zitting te nemen. 
Prof. Dr. W. Froentjes 
Ir. J. P. F. Huese 
Prof. Dr. W. van Tongeren 
Drs. W. J. Bijleveld 
Ir. E. J. de Veer. 

„In het Handelsblad van 10 augustus komt onder het op
schrift „Surinaamse postzegels voor filatelistische doelein^ 
den" een bericht voor, dat de Surinaamse minister var 
financiën, Dr. J. Sedney op 31 juli een overeenkomst me 
de Lehmann Trading Comp, heeft getekend, waarin aar 
deze maatschappij het recht wordt verleend zegels voo 
filatelistische doeleinden buiten Suriname te verkopen 
d.w.z. de verkoop hiervan bijzonder te stimuleren, er propa^ 
ganda voor te maken enz. Het contract heeft een duur var 
4 jaar. 

Ieder rechtgeaard filatelist zal verontwaardigd zijn, da 
een verzamelgebied als Suriname op deze wijze moet wor 
den gedeclasseerd. Het Bondsbestuur heeft aan de gouver 
neur van Suriname gevraagd of dit krantebericht op waar 
heid berust en zo ja op de ernstige gevolgen van een der 
gelijke afspraak voor het culturele niveau van Surinam 
en op de economische gevolgen gewezen." 
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Nederlandse Bond van Filatelisten - Verenigingen 
» (Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars) 

Als rechtspersoon erkend bij Kon Besluiten van 27 juli 1908, no 67 en 24 tanuari 1938 no S, bi| besluit van 9 mei 1941 no 1119 
en bi| Kon Besluit van 19 november 1956, no 33 

Ir. E J de Veer DORDRECHT, 14 september 1959 
Binnen Kalkhaven 23 

Zijne Excellentie de Goeverneur 
van Suriname 
Paramaribo 

Excellentie 

Het Bestuur van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen neemt hiermede de vrijheid zich to t u te 
wenden, naar aanleiding van berichten, die in de Nederlandse pers zijn verschenen, welke berichten in hoge mate de 
bezorgdheid bij zeer velen in en buiten Nederland hebben opgewekt. 

W I J doelen hierbij op de mededelingen over het contract, dat door uw minister van Financien, Z E Dr J. Sedney 
met de Lehmann Trading Comp zou zijn afgesloten 

W I J kunnen slechts hopen, dat di t bericht, waarvan een afschrift als bijlage bij deze brief is gevoegd, onjuist is. 
Mocht dit niet zo zijn, dus zou de strekking juist zijn, dan achten wij het ons tot plicht u de gronden van onze 

bezorgdheid, die zelfs bij velen de vorm van een sterke verontwaardiging heeft aangenomen, kenbaar te maken 
Het zal u bekend zijn, dat het verzamelen van postzegels onder brede lagen van de bevolking wordt beoefend en 

dat de culturele waarde daarvan — niet alleen door vermeerdering van de kennis van historie, land- en volken
kunde, maar ook door de veelvuldige internationale contacten — niet alleen door velen hoog wordt aangeslagen, 
maar ook door officiële instanties wordt erkend 

Voorop mag dus worden gesteld, dat het aanmoedigen van het verzamelen onder brede lagen van de bevolkingen 
der verschillende landen aanbeveling verdient 

Het IS echter een vaststaand feit, dat het aantal zegels in de loop der jaren door diverse, algemeen bekende oor
zaken, zeer sterk toeneemt 

Het IS evenzeer een feit, dat elke nieuwe uitgifte een verkoop van zegels teweeg brengt, die nimmer postaal 
gebruikt zullen worden, doch die bestemd zijn, om via de handel aan verzamelaars te worden verkocht De uit
gevende staat int hier dus gelden, waar geen enkele postale prestatie tegenover staat 

Hiertegen is op zich zelf geen bezwaar mits dit binnen de perken der redelijkheid blijft 
Reeds in de 90-er jaren van de vorige eeuw hebben enkele staten contracten afgesloten met een handelaar, die 

naar de strekking volkomen gelijk waren aan het contract, dat in de pers is gesignaleerd en waartegen ons protest 
thans IS gericht 

Het IS u waarschijnlijk met bekend, dat de uit dit contract voortvloeiende zegeluitgiften van deze staten in hoge 
mate de verontwaardiging bij de verzamelaars in de gehele wereld hebben opgewekt, hetgeen to t gevolg had, dat 
niet alleen de lust om deze zegels te verzamelen zeer aanzienlijk is ingekrompen, maar vooral ook, dat htX. aanzien 
van deze landen in algemeen cultureel opzicht omlaag gestoten werd 

Helaas is dit slechte voorbeeld gevolgd en vooral m de laatste decennia is er een dantal landen geweest, dat niet 
geschroomd heeft al dan met met behulp van een handelaar, zijn inkomsten te vergroten door telkens en telkens 
nieuwe zegels uit te geven waarvan vast staat dat elke postale noodzaak ontbrak 

De gevolgen zijn niet uitgebleven Na een aanvankelijk succes is dit in zijn tegendeel verkeerd omdat het ver
zamelen van dergelijke zegels onjuist werd geacht In deze gedachtengang voortgaande is dan ook een begin gemaakt, 
in internationaal overleg, om lijsten op te stellen van zegels die als , schadelijke uitgiften" moeten worden be
schouwd 

Zwaarder dan dit argument, dat grotendeels op economische motieven steunt, is evenwel de overweging, dat al 
deze staten via de brede massa van de verzamelaars, hun naam een klank hebben gegeven, die zacht gezegd niet 
prettig aandoet 

Om deze redenen is het begrijpelijk, dat in brede kringen van verzamelaars en speciaal in Nederland, stemmen 
van ontzetting zijn opgegaan bij het kennisnemen van het bedoelde krantenbericht 

Verwacht mag worden dat bij de 100 000 verzamelaars in Nederland en bij de buitenlandse verzamelaars in alle 
andere delen van de wereld (in de U S A wordt dit aantal alleen reeds op 12 miljoen geschat) de zegeluitgifte van 
Suriname in discrediet zal komen, hetgeen tot resultaat zal hebben dat steeds meer verzamelaars zich op den duur 
van Suriname als verzamelgebied zullen afkeren Wij mogen hierbij niet vergeten, dat wi j als Nederlanders, met u 
verbonden door het Unie-Statuut, ons een en ander sterker aantrekken dan verzamelaars van een andere nationaliteit, 
omdat het bedoelde contract — indien het gesloten mocht zijn — met alleen de naam van Suriname in discrediet 
brengt, maar ook zijn terugslag heeft op het aanzien van de Nederlandse cultuur in het algemeen 

Het Bestuur van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen hoopt dan ook van u te mogen vernemen, 
dat dit persbericht onjuist is geweest 

Mocht dit onverhoopt met het geval zijn, dan verzoekt ons Bestuur u dringend, ernstig te willen overwegen op 
welke wijze de schadelijke gevolgen daarvan tot een minimum kunnen worden teruggebracht en in elk geval te 
besluiten het contract met te verlengen na afloop van de lopende periode waardoor Suriname zal kunnen terug
keren in de r i j der staten, waarvan de naam zonder onaangename bijgedachten, doch met ere wordt genoemd. 

Wij verblijven met verschuldigde hoogachting, 

namens het Bestuur van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen 
Drs W J. Bijleveld, voorzitter 
Ir E. J. de Veer, I e secretaris 
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NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: D. J. G. Verzijden, Godehndo-
weg 44, Naarden. Tel. 02959-15427. Le
denadministratie: G. H. Ebens, Valken-
berglaan 33, Apeldoorn. 

Voor a ide l ingsseere tar ia ten zie augus tus 
n u m m e r , m e t wijziging van afd. Utrecht, 
secr. : I r . M. van der Voort, Rubenslaan 81, 
Ut rech t . 

Aanmeldingen: Op 9 sep tember j . l . w e r d 
e e r afdeling Schoonhoven opgericht aanvan
kelijk me t 25 leden. De bes tuursmde l ing 
word t in he t volgende n u m m e r bekend ge -

Als leden me ldden zich aan; 58 F. L. S ten-
nekes , Haven 58a; 6 J . v. d. Bergh, Kon. 
Wi lhe lmmas t raa t 1; 169 W. de Ruiter , A. van 
Vianens t raa t 31; 286 T. Kok, Voorhaven 6-1; 
439 J . Niekerk , Alb. Beyl inggraeht 28; 1438 
M Trouw, L. Weistraat 55, 461 L. J . Ver-
waa r t , Opweg 38; 485 H. M. Reinders , 4 Cie/ 
BvH.A. Barak ; 574 H. de Wilde, Haven 2D, 
611 P- Visser, Wal 12; 757 N. R. Visser, Wal 
3b: 758 M. L van Helden, St. Eloysstr . 3; 853 
A L. van L imburg , St. Eloysstr . 56; 1277 C. 
F ransen , ' s -Heerenbergs t r . 12b; 1376 J. Bis-
schof, A. v. Vianenst r . 15; 1448 B. v. d. Horst , 
Vlis terweg 12; 1453 A. J. I. Visser, Ie Olivier 
V Noorts t r . 9; 1462 J . van Oostrom, H A. 
Schreuders t r . 20a; 1498 J . Koorevaar , Voor-
h a v e n 31; 1646 A. A. v. d. Berg, Oranjestr 9; 
1782 A. d e n Besten, ' s -Heerenbergs t raa t 37b, 
1786 Mej . B. Kovacsevits , Oude Haven 8, 1899 
Mevr. l\Iolenaar, Kerk laan 5; 1952 C. H. Ker -
Ung, Opweg 22, 1957 P . W. de Bruijn, Oude 
Singel P- a l len te Schoonhoven; 3340 J Kis
sens, I rc . ies t raa t 2, Zet ten; 1036 O. R. SmHs, 
Brede \ ' e g 57, Gennep (afd. Nijmegen), 1064 
H. J . van Laar , Achter landseweg 1, Apel
doorn ; 1170 Mej . M. Kouwenhoven, Veurse-
laan 60, Voorburg; 1451 H. Stal, Vaar tweg 
16, Vlaar '.ingen; 1481 J . S. Rol, Langes t raa t 
103, A lkmaar ; 1501 G. J . Ch. Boers, H a a i -
l e m m e r m e e r s t r a a t 99-1, 1631 J. H Mooi, 
Koornputs inge l 23, Steenwijk; 1659 Drs . C H. 
S teenwinkel , p /a Zendingseent rum der Ger . 
Kerken , Wilhelminalaan 3, Baarn ; 191 M. L. 
Berends , Anje l iers t raa t 15, Steenwijk; 1698 J. 
H. V. d. List, Wi lhe lminapark 3, Apeldoorn; 
1745 W. Schmetz, Stefanienufer 4, Mannhe im; 
178 Mr. J . W Moerbeek,6 Tulpencrof t laan 40, 
Heiloo. 

Overschrijving lidmaatschap: J. A.« Deci
de r t e Bloemendaal op zijn zoon J . W. Deci
der, Spoorsingel 13, Delft. 

Inge t rokken royement J E A. Bakker . 
Overleden. 1114 M J. Compeer, Utrecht 
Bedank t (per 31-12-59)- 477 Ir . W. L. Brocx, 

E indhoven; 1151 G. J . P . M. v. d. Linden, 
Huissen; 316 A. van Maaren, Apeldoorn, 588 
A. D. J . F . Meijer, Ut rech t ; 931 Ir. F . H H. 
Moquet te , Zwolle; 908 J. Seinen, Zwolle, 2103 
Ir . L. P . S tephan , Den Haag; 922 J. Theben 
TerviUe, Zwolle; 1092 H. Vit ters , Alphen a d 
Rijn; 1317 A. E. Vervoort , Apeldoorn; 1802 
H. M. Vos, Ti lburg; 2190 V. R. Wiggers de 
Vries, Bussum; 874 W. H. F r a t e r m a n , 
Vlaardingen. 
POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr.se Mevr. C. G. H. Bode-Flohil, 
Ginnekenweg 108, Breda. 

Bij de dr iemaandel i jkse ver lot ing ontv ingen 
de volgende leden een prijs: 8, 12, 48, 52, 78, 
144, 150, 165, 208, 220, 234, 305, 314, 346, 3D4, 
391, 417, 472, 508, 523 en 713. 

Rondzendtngen Voor onze rondzendingen 
ziet de adminis t ra teur , J. Molenaar, Konin
g innes t raa t 39, Breda , gaa rne goede boekjes 
Neder land en O.R. tegemoet . 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA". Secr.: 
A. D. Aeijelst, Tolakkerweg 82, Hol-
landsche Radmg (Utr.). Tel. 02957—489. 

Ledenvergader ing op vrijdag 30 oktooer 
1959 te 20.15 u u r in hotel „Krasnapolskv" , 
Warmoess t raa t , Amsterdam. De veiling word t 
gehouden van 19.30-20.15 uur . 

Kandidaatleden- 575 G. W. Baas, P ie ter 
Aer tszs t raa t 63-1, Amste rdam Z; 577 H. Krop 
holler, Aalberses t raa t 36hs, Amste rdam W; 
580 H. Pieksma, P lantage Middenlaan 86-III, 
Ams te rdam C; 48 R. H. van Schaick, Waal
s t raa t 156-III, Amste rdam Z; 574 E. Walter , 
Hoofdweg 254-1, Ams te rdam W; 46 C. Win
kel GAz., P.O.Box 152, Willemstad, Curacao 
Ned Anti l len. 

Nieuwe leden: 561 W. Blij, Bolks t raa t 2-II, 
Ams te rdam O; 41 C. D. Relleke, Kamat iv i 
t inmine , Dett , Southern Rhodesia; 43 J. Rel
leke, 1 Parkviewfla t , 8th avenue, Bor row-
street , Bulawayo, Sou thern Rhodesia; 562 
H. T immer , v a n Marums t raa t 10-11, Ams te i -
dam O; 570 D. Wapstra, Dirk Sonoyst raa t 
81-11, Ams te rdam W. 

0^;erleden- 530 J. Hulsman, Ams te rdam W. 

U T R E C H T S C H E P H I L A T E L I S T E N -
V E R E E N I G I N G . S e c r . . H . G . v . d. W e s -
T E R I N G H , T o l s t e e g s i n g e l 17bis , U t r e c h t . 

Bestuursvergadering op dinsdag 2 oktober 
t en huize van de heer Albeis . 

Ledenvergadering op dinsdag 27 oktober 
n.m. 8 u u r in TIVOLI. 

Jaa rvers lag Dir. Rondzendingen, 
Jaa rve r s lag Penn ingmees te r 
Landenujedstnjd . Gr iekenland tot 1920 
Nieuwe leden' W. van Haer ingen, Prof. 

Ri tzema Boslaan 4, U t rech t (E); P . A Oroe-
mus, Buchel iuss t raa t 5bis, Ut recht (E) J.; 
van Rooyen, S teens t raa t 5, Ut recht (E); H. 
C. Voers, Croeselaan 373bis, Ut rech t (E). 

Vertrokken H. Kooymans , Utrecht . 
Overleden: W. M. E. Smitshuyzen, Utrecht 
Bedankt c . Koopman, Ut rech t . P. Trap

man, Utrecht . 
N.B. Zij die belangstel len in rondzendingen 

(in de naaste toekomst) van First day-covers, 
pos t s tukken e d (zowel inzenders als kopers) 
k u n n e n zich h ier toe schriftelijk melden bij 
de heer Teune (Dir. Rondzendingen) 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R 
E E N I G I N G . S e c r . : G. H . C. v a n Di jk , 
T o r t e l l a a n 42, D e n H a a g ; L e d e n a d m i 
n i s t r a t i e : M r . M . L . H . C a s s u t t o , V o -
g e l k e r s s t r a a t 82, D e n H a a g . 

Kand tdaa thd ; H J. J. Bouman, Van Imhoff-
s t raa t 30, Den Haag. 

Nieuwe leden. Ir . A. Bahbout , Geestbrug-
weg 63. Rijswijk (Z.H.), Mevr. L. Droes-
Kervezee, Meloenstraat 145, W. P . N. van 
Eist, Hengelolaan 320, be iden Den Haag 

Bedankt - Ir . W. L. Brocx, Eindhoven 
Vergadering. De eers tvolgende vergadering 

zal worden gehouden op donderdag 22 okto
ber 1959 in Café-Rest. De Kroon, Spui 10, Den 
Haag. 
I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G 
„ P H I L A T E L I C A " . S e c r . : D . O. K i r c h 
n e r , R i e t z a n g e r l a a n 5, ' s - G r a v e n h a g e , 
t e l . : 393838; B e h e e r d e r C e n t r a a l L e d e n -
r e g i s t e r : N . F . H e d e m a n , V a l k e n b o s -
k a d e 86, ' s - G r a v e n h a g e , t e l . 390857. 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergader ing (Najaars
vergadering) zal gehouden worden op zater
dag 21 november 1959 te 10.30 uur te Utrecht 
m een der zalen van Hotel-Café-Restaurant 
Smits, Vredenburg . 

AGENDA. 1. Opening — 2. Notulen voor-
jai^i . .vergadering 1959 — 3. Ingekomen s tuk

k e " en mededel ingen — 4 Voorstel aanvull ing 
H.R. Art . 10. Aan de 2e alinea toevoegen: De 
hoofdbestuurs leden zijn niet verplicht om 
lid t e b lyven v a n de afdeling, waar toe zij 
behoren — 5. Voorstel tot het instellen van 
rayonbi jeenkomsten — 6 Begrot ing 1960 pen
n ingmees ter — 7. Begrot ing 1960 rondzend-
verkeer — 8. Begrot ing 1960 nieuwtjesdienst 
— 9. Halfuur t je filatelie te verzorgen door 
de afdeling Enkhuizen — 10. Jub i leum 1961 — 
11 Verkiezing leden kascommissies — 12. Be
noeming van afgevaardigden naai de Bonds
vergader ing van april 1960 te Leiden — 13. 
Kleine ver lot ing — 14. Veiling — 15. Plaats
bepal ing volgende vergader ing — 16. Wat 
ve rder ter tafel komt — 17. Rondvraag — 
18. Sluiting (circa 17 uur) . 

Voor afdel ingssecretar ia ten en bijeenkom
sten zie he t augus tu snummer 1959 met wijzi
ging van : 

Afd. Langedijk Bi jeenkomsten 12 nov. le
denvergader ing en 11 december a s. leden-
vergadei ing met St. Nicolaas-at t ract ie 

Afd. Woerden- ru i lbeurs 2e tooensdag van 
iedere maand in Concordia. 

Onbekend adres ; Mt. 1S84 W. van Hees, 
v /h F rankqu ine t s t r aa t 24, Maastr icht ; St. 
3736 C. Gouverneur , v/h Wakkerdi jk 156, 
Eemnes , Gs. 3936 Mevr. J. Rolffs-HoUander, 
v/h Langevors ts t r . 44, Goes. 

Overleden' Hm. 745 Dr. J . B. Baar t de la 
FaiUe, Heemstede ; En. 1924 P . Struik, Enk-
huizen; Gs. 552 H. van der Veen, Goes; 
Hm. 748 J . A. Decider, Bloemendaal ; Gs. 
868 E. V. Overbeeke, Goes; ld . 1010 G. J . 
Smit, Veendam; Gv. 3641 D. Beersma, Den 
Haag. 

Bedanken in t rekken- Gv. 421 J . L. Graven 
(oud No. 112), Ranonke ls t raa t 343, Den Haag; 
Gv. 804 W. A. Rap (oud no. 734), Noordeinde 
194, Den Haag; Lk. 3441 C. Metselaar (per 
1 juni) , Hoogwoud (N.H.). 

Schorsing intrekken: At. JL . 93 P. van 
Daal, Amersfoort ; At. 4147 G. J . Berger, 
Amersfoort ; At. 4224 J . Edelman, Amersfoort. 

Nieuwe leden: Alle kandidaat- leden, ver 
meld in he t s ep tembernummer , welkom! 

Kandidaa t leden- Am. 22 B. P . van Mook, 
Orthel iuss t raa t 276-1, A m s t e i d a m W; Am. 80 
M. van Wallenburg, Chr. Bruningss t iaa t 15-1, 
S lo te rvaa r t -Amste rdam; Bp. J L 68 IVI. 

W. M. M. Koenders (12-12-'44), Eks te rs t raa t 
7, Badhoevedorp ; Bp 108 B. J. Mijnheer 
(18-10-41), Z i lvermeeuwst raa t 25, Badhoeve
dorp ; Bp. J L 70 M. A. Schreuder (13-4-41), 
Akerdi jk 131, Badhoevedorp; Bp. JL 85 Ch. 
L. Spierdijk (1-7-42), Eks te r s t i aa t 11, Bad
hoevedorp ; Gs 118 J. M. Clement, Gr in tweg 
32, Yerseke Gs. 195 J . G. v. Koevennge , 
Dorpss t raa t 2, Waarde (Zld.); Gs. 338 G. J . 
v a n Liere, J . P . Coenstraat 28, Goes; Gv. 
344 J . J . Admiraal , Snel l iusstraat 4, Den 
Haag; Gv. 714 R. Jansen, Ha t temlaan 58, 
Den Haag ; Gv. 820 W. L. E. C. van Laere , 
Oudemanss t raa t 285, Den Haag; Gv. 1021 H. 
W. C. Ligtvoet , Nieboerweg 217, Den Haag; 
Gv. 1061 L. Oener, Alber tmes t raa t 14, Was
senaar ; Gv. 1100 J . Poppinga, Broeksloot-
kade 51, Uijswijk Z.H.; Gv. 1120 M. H. J. 
Reijnders, Randveen 149, Den Haag; Gv. 1133 
A. Schalke, Zi jpendalstraat 172, Den Haag; 
Gv. 1144 J. Sterk, Roemer Visscherstraat 171, 
Den Haag: Gv. 1154 P. van Wandelen, Ge
dempte Grach t 1, Den Haag; Hm. 1163 D. 
Lodders , Zaanenlaan 19, Haar lem Hd.; 1184 
Mej . J . Schut , Hefsvalsterweg B.390, Ui thui -
ze rmeeden ; Rm. 1187 Mevr. J. Anema geb. 
Balke, Voorschoter laan 99 B, Rot terdam 16 
Rm JL 101 H. Janssen (21-11-44), S tampioen-
s t raa t 14-1, Ro t t e rdam 20; Rm. 1200 G. Hou-
ben, Pr . Hendr ikkade 66 B, Rot te rdam 1; 
Rm. 1203 W. Moulijn, Hooidrift 141 B, Rotter
d a m 6 Rm. 1211 W. Reedijk, Nieuwe Boe
zemst raa t 3 B, Rot te rdam 11 Vn. 1212 M. S. 
Bielec, Bloemenlaan 181, Vlissmgen Wn. 
1214 J . C. van de r Weel, Burgerweides t raa t 
30, Middelburg Wo ; JL 136 J . van Es 
(1-7-43), Poels t raa t 23, Woerden; Wo. 1230 
H. P. Koop, Corn. Kete ls t raa t 15, Woerden; 
Zt. 1232 W. van Dijk, P r . Lorentzlaan 2 D, 
Zeist; Zt. 1239 D. A. v. Lockeren Campagne, 
Arnh . Bovenweg 12 „Midland"flat no . 43, 
Zeist; At. 1071 H. J. G. Jorg, Hoogeweg 37, 
Amersfoor t Am. 505 F. Lagrange, 2e J . v. d. 
Heydens t raa t 31-1, Amste rdam Z; Gv. 28 
J . L. BUemer, Buys Bal lo ts t raa t 21, Den 
Haag; Gv. 766 G van den Bos, Westvlietweg 
128, Voorburg; Gv. 768 P . F. L. de Grui te r 
(per I apr.) . Het Oord 34, Den Haag; Gv. 
1091 D. Rat t ink , Maarsbergens t raa t 228, Den 
Haag; Gv. 785 Mevr. C. van Rooy; Ful ton-
s t raa t 74, Den Haag; Gv. 787 F. Simon, 
Nieuwedieps t raa t 9-II, Den Haag; Hk. 1040 
W. M. Baden, Dennenlaan 8, Harderwi jk ; 
Hk. 1062 J . v a n Duim, Kare l Doormanlaan 
14, Harderwi jk ; Hk. 879 R. Paul i , Groeneweg 
31, Ermelo; Ht . 809 R. A. W. van Rijn, Cu-
racaoplein 3, Hoogvliet; ld . 1030 Th. Wijnhof, 
Derde Kade 29, Gouda; Kn. 430 J. v. Gennep 
(per 1 juli) . Corn. Dirkszplein 4, Emmeloord; 
Rm. JL . 156 H. H. Zonligt (11-2-45), Snel-
l incks t raa t 65-A, Rot terdam 3, Wo. JL 142 
L. P . Das (31-8-45), Voorstraat 12, Woerden 
Wo. 1009 G. J . van Heeten, Singel 106-1, Woer
den Wo. JL . 152 N. A. V. d. Horst ( - -'44) 
Anth . V. Dijckstraat 41, Woerden Wo;. 899 
L. J . van der Maas, 's-Gravensloot A.12, 
Woerden Wo. J L 154 A. Mulder (9-7-'42), 
Leidses t raa tweg 68-1, Woerden. 

Verander ing van lidmaatschap- Gv. GM 2 
K. F r a t e r m a n , Laan v. Eik en Duinen 199, 
Den Haag, word t per l-7-'59: Gv. JL 65 K. 
F r a t e r m a n ; Ht. 743 J. C. A. Hempel , Noord
einde 18, Spijkenisse, word t HUISGENOOT-
LID. 

Verandering van Afdeling. Gv. 1557 J. v. 
d. Kleij, Wi lhe lmmast raa t 8, Leiderdorp , n u 
INDIVIDUEEL; Wn. 2559 c Labruyère , J . 
D. V. Mellestraat 102, Goes, nu GOES, CJt. 
3861 P . C. Lakerveld , Berken laan 4, Berkum, 
Zwollerkerspel , nu ZWOLLE; At 4183 Mej . 
P . H. T. Dumon, „Milva"-opleidingsinst i-
tuut , Ju l i anakamp . Den Haag-Kijkduln, nu 
DEN HAAG. 

Intrekken wegens dubbele boeking. Vo. 701 
W. J . V. d. Riet, V. Bommels t raa t 11, Venlo. 

Rect i / tcat ies . Ze. 788 J . C. The ten geb. Ter-
viUe, m/z J . C. Theben TerviUe; Ze. 
344 H. H. Damman , Anth . Duyckst r . 11, Zwol
le, verva l t (dubbele boeking); Ze. 244 A. 
Dammen , Anth . Duyckstr . 11, Zwolle, moet 
zijn. A. Damman . 

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

Nieuwe leden 690 K. Babajeff, Medembl ik-
s t r aa t 250, Den Haag , 691 J . C. Bakke r , Lepe-
laars ingel 89 c, Rot te rdam 21; 694 G. J . van 
der Does, Lieve Verschuiers t raa t 69a, Rot
t e rdam 3; 695 W. C. E. Doeren, Lange 
Hilleweg 211 a, Rot te rdam 25; 696 J. Gulde-
raeester, Kru in ingens t raa t 111, Rot te rdam 23; 
740 J. Kieboom, Burg. Wijnaendtslaan 80 -i, 
Ro t t e rdam 8; 705 P. Kleijn, Hofstedestraat 
7b, Rot te rdam ; 724 S. Maas, Rondolaan 105, 
Ro t t e rdam 22; 731 Mej. A. E. Mans , Ma-
thenesserweg 209b, Rot terdam 7; 751 J. Nijsse, 
Bergsingel 87b, Rot terdam 11; 773 J . van 
P inx te ren , Van Blommesteynweg 16a, Rot
t e r d a m 21; 784 J . Reesink, Clel jburchstraat 
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•iO b Rottei dam 4 785 F J. van Santé (Ir) 
Giaaf Florisstraat 32b, Rotterdam 3, 788 K 
J Schaap, Agniesestraat 111, Rotterdam 1 
789 L H Sloots, Meyenhage 362, Rotterdam 
23 798 T Smidh, Prof. Keesomstraat 14c, 
Schiedam, 809 H van Veen, Schietbaanlaan 
71a, Rotterdam 3 810 C Verwoerd, Noorder-
havenkade 111 b, Rotterdam 4, 812 H W 
Wachter, Azaleastraat 20b, Rotterdam 12, 
816 L van der Zee, Clemensstraat 76, Rot
terdam 21, 826 J Zijlstra, Korhaanstraat 12a, 
Rotterdam 21 

Opgezegd 120 J Hoffman, Rotterdam 11 
272 J S Schoemaker, Rotterdam 4, 756 A 
Dettmeyer, Rotterdam 6 782 A de Jong, 
Schiedam 

Overleden 842 C van Loenen, Rotterdam 
25 

Afgevoerd 467 C Markenstein, Rotterdam 
7 

Ledenvergadering De eerstvolgende gewo
ne ledenvergadering wordt gehouden op 
maandag 26 oktober a s in het Zalencentrum, 
Delftsestraat 33 Rotterdam Aanvang 20 uur 
Zaal open 19 30 uur 

Gewone agenda, waaraan als extra punt 
woidt toegevoegd Vaststelling van de legle-
menten voor de afdelingen Aankoop en 
Rondzendingen') Bezichtiging van de kavels 
vooi de veiling op zaterdag 24 oktober a s 
van 15 tot 16 uur in ons clublokaal en voor 
de aanvang der vergadering in het Zalen
centrum 
') De concept-reglementen liggen voor de le
den ter inzage m ons clublokaal Nooidsingel 
101 op de zaterdagmiddagen 17 en 24 okto
ber, benevens in , De Gunst ', Brielselaan 192, 
op de donderdagavonden 15 en 22 cktober 
Eventuele opmerkingen kunnen, met ver
melding van het artikel en het lid daarvan, 
ter vergadering naar voren worden gebracht 

November-vergadering De november-ver-
gadering wordt gehouden op maandag 23 no
vember a s m het Zalencentrum Aan de 
agenda voor deze vergadering wordt als ex
tra punt toegevoegd Vaststelling van het 
Huishoudelijk. Reglement en het reglement 
voor de afdeling Veiling 

De concept-reglementen liggen voor de le
den ter inzage in ons clublokaal Noordsingel 
101 op de zaterdagmiddagen 14 en 21 novem
ber, benevens in „De Gunst ', Brielselaan 
192 op de donderdagavonden 12 en 19 novem
ber Eventuele opmerkingen kunnen, met 
vei melding van het artikel en het lid daar
van, op de november-vergadering ter kennis 
van het bestuur worden gebracht 

Laatste vergadering in 1959 De laatste ver
gadering m 1959 wordt gehouden op maan
dag 21 december m het Zalencentrum 

Clubbijeenkomsten Zaterdag van 15 00 tot 
17 30 uur m de bovenzaal van Cafe-Restau-
rant „De Zon , Noordsingel 101 te Rotter
dam Noord donderdag van 19 30 tot 22 30 uur 
in Cafe-Restaurant ,De Gunst ', Brielselaan 
192 te Rotterdam Zuid 

Bibliotheek De heer c de Wit is des za-
teidags van ca 15 30 tot ca 16 30 uur in ons 
clublokaal m ,,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 juni-nummer 

PHILATELISTENVERENIGING 
„AMERSFOORT" Secr D C Slijk-
oord, Kapelweg 152-b, Amersfoort 

Ledenvergadering iedere 4e dinsdag van 
de maand in cafe-rest „Van Ouds de Wapen-
roem te Amersfoort, aanvang 8 uur Zaïl 
open 7 30 uur 

BedonJct H C Raadsveld 
AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
, DE PHILATELIST" Secr • F W 
Wap, Haar l emmermeers t r aa t 81-1, A m 
sterdam-W, tel 125103 

Ledenvergadering Voor de ledenvergade
ring komen wij bijeen op dinsdag 3 novem
ber 1959, terwijl de ruilavond wordt gehouden 
op dinsdag 17 november 1959 De bijeenkom
sten worden gehouden m ,,Krasnapolsky ' 
om 20 00 uur, zaal open om half acht 

Nieuwe leden Alle in de maandbladen van 
augustus en september 1959 opgenomen kan
didaat-leden zijn als lid aangenomen 

Kandtdaatleden 698 Jac W Dunselman, 
Marnixstiaat 121-III, Amsterdam C, 699 Z 
W Pi enger, Haarlemmerstraat 69hs, Amster
dam C 700, J A Ahrend, IJselstraat 21-11 
Amsterdam Z, 701 J v d Bo'ïch, Balistraal 
24, Amsterdam O, 702 A H Calo, Godelinde-
weg, Hilversum 4, 703 L Calo, Jozef Israels-
kade 77, Amsterdam Z, 704 Mej A M Koi-
sen, Kramatweg 27-1, Amsterdam O, 705 H 
Mildenberg, Van Woustraat 114-11, Amster
dam Z, 131 J F Kolb, Ceintuurbaan 225, Am
sterdam Z 193 Mevr E M Scholte-Tiem-n 
M H Trompstraat 49-1, Amsterdam W 195 
W F H Roemersma, Woubruggestraat 31-1 

Amsterdam W 
Overleden Zeer tot ons leedwezen moeten 

WIJ melding maken van het overlijden van 
onze oud-pennmgmeester, de heer F Bokel-
mann (931) 

Afgevoerd A Vleesdraager (268), A M 
Brugman (58) 

Bedankt J Veenboer (440) J P Molen
kamp (608) 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTSTUKKEN- EN POST
STEMPELVERZAMELAARS Secr 
W H Lutkeveld, Boterdiepstraat 8hs, 
Amsterdam-Z 2 Ledenadministratie 
F A de Klerck, Lekstraat 68, Amster
dam-Z 2 

Bijeenkomst zaterdag 31 oktober 1959 te 
Utrecht 
STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S P A Secr C B 
Maalman J Ezn , Paramariboplein 23-
bel Amsterdam, tel 82517 

Bijeenkomsten 28 oktober, 11 november 
en 25 november 1959 societeitsavonden 
AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„SHEL.L." Afd Philatelie Secr N 
J van Deijck, Badhuisweg 3, Amster
dam-N 

Nieuw lid Albus, Dr Schaepmanplein 18, 
Alkmaar (per 1-9-59) 

Bedankt W A Pel, Santpooit (pei 1-10-59) 
STICHTING POSTZEGELCLUB „RO-
BAVER" Secr penn J P de Best, 
Hoogeweg 69-III, Amsterdam-O, tel 
59640 

Nieuw lid Mej A Kooy, Bellamystraat 
20-111 Amsterdam W 

Bedankt C J Smit, Amsterdam O 
Bijeenkomsten Vaste datum iedere 15e 

van de maand behalve wanneer deze op za
terdag of zondag valt, dan op de eerste daar
op volgende werkdag 
VERENIGING VAN HET PERSONEEL 
DER NEDERLANDSCHE DOK- EN 
SCHEEPSBOUW MAATSCHAPPIJ 
Afd Philatehe. Secr T G. Boon, Lepe
laarstraat 22, Landsmeer. 

Bedankt M C Deurlo, Kovel 
Nieuwe leden C A Smits, Madurastiaat 

70-1, J Velmg, Walcherenstraat 35, beiden 
Amsterdam 

ONTSPANNINGS VERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK 

Afd Filatelie Secr • W F. H Hoetjer, 
Slotermeerlaan 167-11, Amsterdam-W 2 

Nieuwe leden (per 1-9-59) F Veidonk, 
p/a Takx, Joubeitstraat 21-1, Amsterdam O, 
Mei H de Haan, Stadionweg Hl-III, Amster
dam-Z 8, (per 1-10-59) Ch Chin Alion, Meer-
huizenplein 30-H, Amsterdam Z, H A An-
lochte, van Walbeeckstraat 20-1, Amstei-
dam W3 

Overleden P Hart, Heemstede 
Bedankt B F H de Blieck, Amsteidam 

GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING „DE GLOBE" Secr J W 
Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem, tel 
08300—26511, 

Tot ons leedwezen moeten wy mede
delen, dat 2 leden van onze afdeling 
Ede-Wageningen zijn overleden, n 1 
de heren 

W J Piepers 
te Wageningen en 
F Bokelmann 

te Ede, 
waarnemend ledensecretaris 

Dat ZIJ mogen rusten in vrede 
Bijeenkomsten van de afdelingen (aanvang 8 uur) 
Afd Apeldoorn (secr F F Kuijk, Arnhem

seweg 350, Apeldoorn), woensdag 28 okt en 
11 nov in Museum Vaal, Arnhemseweg 350 
Apeldoorn 

Afd. Arnhem (secr G J Leuijerink, van 
Goghstraat 53, Arnhem) woensdag 4 nov m 
het Volksuniversiteitsgebouw, Rijnstraat 
Arnhem 

Afd Doetmchem (secr P Veenhuysen, 
Kuyperlaan 18, Doetmchem) vujdag 2 okt 
in Hotel Groeskamp, Stationsplein, Doetm
chem 

Afd Ede-Wagemngen (secr J W Sunder-
mann. Acacialaan , Ede) woensdsg 4 nov 
in „Ons HUIS , Harnjesweg, Wageningen 

Afd Lobith (secr A W Hoogveld, p/a 

Binnenweg 21, Lobith-Tolkamer) dinsdag 10 
nov Tolstraat 11, Lobith-Tolkamer 

Afd Nijmegen (seci A M Vleggaar, Oude 
Molenweg 240 Nijmegen) dinsdag 27 okto
ber in Hotel De Roemer Hertogstraat, Nij
megen 

Afd Oosterbeek (secr W J P Gros, Otto-
weg 13, Heelsum) maandag 19 okt en 16 
nov in Hotel Dreijeroord, Oosterbeek 

Afd Velp (secr N J van Moorselaar, 
Kerkstraat 28, Velp) zaterdag 7 nov m het 
N H V -gebouw Stationsstraat, Velp 

Afd Zutphen (secr C L Kreijenbroek, 
Gerstekamp 16, Warnsveld) vrijdag 6 nov 
(lezing met dia s „Filatelistische Varia ) en 
woensdag 18 nov (ruilavond) in benedenzaal 
Casino, ingang schouwburg bioscoop. Oude 
Wand, Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Arnhem 232 Th H Merbis, Pastoor 

V d Loolaan 5-IV, Arnhem, 1025 P J Mel
ker, Veronicastraat 24, Arnhem 

Afd Ede-Wagemngen 249 F C van der 
Horst, Jagerskamp 38, Wagenmgen 252 Mej 
M Treffers, Prinsesselaan 5-1, Ede, 254 P. 
Schuier, Piet Heinstraat 6-II, Ede, 790 H 
Wijfjes, Noord Parallelweg 40, Ede 

Afd Lobith 190 J B Roos, Huissensestr 
12, Lobith, 204 Sj Kamp 's-Gravenwaard-
sedijk 2, Lobith-Tolkamer 205 B H Prinsen, 
s-Gravenwaardsedijk 2, Lobith-Tolkamer, 

401 A van Rijn, s-Gravenwaardsedijk 4, Lo
bith-Tolkamer, 1091 C B G Strick, Bloe-
menstraat 2, Lobith 

Afd Nijmegen 148 L Burghoorn, Wolf-
kuilseweg 193, Nijmegen, 379 M Korver, 
Wilhelminasingel 3, Nijmegen 

Afd Oosterbeek 265 C H Swart, van der 
Molenallee 58, Doorwertb, 266 W J Caspers, 
van Limburg Stirumweg 24, Oosterbeek 268 
J A W Driessen, Utrechtseweg 416, Door-
werth, 961 A L Verhagen, Benedendorpsweg 
111, Oosterbeek 

Overleden 938 W J Piepers en 1259 F 
Bokelmann (Afd Ede-Wag) 

Geschorst 787 J J te Riet en 103 G J 
Arns (Afd Nijmegen) 

Van Afd Arnhem naar Afd Oosteibeek 
Dl H W Borel, Stationsweg b Oosterbeek 

Nuinmerwijzigmg 190 G J Jonker wordt 
1090 (Afd Buitenl), 1049 J H H v d Kolk 
wordt 325 (Afd Apeldoorn) 1031 J C Wijde-
veld wordt 1081 (Afd Oosterbeek) 

Najaarsveigadering op zaterdag 24 okt 15 
uur in hotel Dimmendal Terborgseweg S7, 
Doetmchem 

Agenda 1 Opening 2 Notulen voorjaais-
vergadering 3 Ingekomen stukken 4 Mede
delingen (o a over protestactie Zomerzegels) 
5 Royement van drie leden 6 Wijziging be
groting 1959 7 Verkiezing van 2 hoofdbe
stuursleden, n 1 ledensecretaris (waarvoor 
door het hoofdbestuur kandidaat gesteld 
wordt de heer J G Ouwenbroek te Arnhem) 
en commissaris (waarvoor door de afd Lo
bith de volgende voordracht is ingediend 1 
H Hoiting, 2 A W Hoogveld). 8 Begroting 
1960, vaststelling contributie en retributie 9 
Verkiezing 2 leden kascommissie 10 Nageko
men voorstellen 11 Rondvraag 12 SluitmF 

Na afloop der vergadering gelegenheid tot 
1 uilen en bezichtigen van een kleine tentoon
stelling van de verzamelingen van onze Doe-
tinchemse leden Gelegenheid tot het geza
menlijk gebruiken van een koffietafel a ƒ 2,— 
per persoon 's Avonds om half acht lezing 
met dia s door de heer C G van Veenen-
daal Arnhem, over , De postzegels van 
Egypte en ,,Filatelistische Varia 

Mededeling Afd Arnhem Boekjes voor de 
rondzendingen kunnen worden ingeleverd bij 
het hoofdbestuurslid, de heer H G. v d 
Berg, van Pallandtstiaat 32, Arnhem 
POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT" Secr : A de Jong, 
Glymesstraat 16, Bergen op Zoom 

Nieuwe leden 133 W Naije, lepstraat 22, 
134 Jac Visser, Meidoornlaan 27, 13S D H 
Noort, Jan Derckstraat 71 136 A L M C 
Verbeek, Zuivelstraat 33 137 A N Giesbers, 
Meidoornlaan 89, allen te Bergen op Zoom 
138 Dl J Zitman, Kannewielseweg 14b, Hal
steren 

Bedarafct 13 S de Krom, Bergen op Zoom 
DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr J A Wagemans, C H Moens-
s t raa t 2-B, Beverwijk 

Bijeenkomsten maandag 26 oktober en 
9 november 1959, telkens om 19 30 uur in het 
Witte Kruisgebouw, Baanstraat 35, Beverwijk. 

Bedankt C E Kuipers, Beverwijk 
POSTZEGELVERENIGING BRUNS-
Scheer, Hammerterweg 33, Amstenrade 
(Lb) 
Scheer, Hammerbeweg 33, Amstenrade 

Nieuw lid J. H. Yssermans, Lijsterbes-
straat 18. Brunssum. 
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NBDERLANDSCHE P H I L A T E L I S T I 
SCHE VIBREENIGING „DE VERZA
MELAAR", Bussum. Secr.: H. W. Kohl, 
P iersonlaan 4, Naarden, telefoon 16870. 

Vergaderingen. 2e maandag van de maand 
in Hotel Vlietlaan, Gen. de la Reylaan, Bus
sum, aanvang 8 uur. 

Ruilbeurs, iedere zaterdagmiddag bij het 
postkantoor voor alle Gooise filatelisten. 

Kandidaatleden J. H. Abraham, Spoorlaan 
4, Vreeland, C v. d. Burg, Roelof straat 7, 
Amersfoort 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
A. de Wit, WiUemstraat 50, Dordrecht . 

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil- f^n 
Koopavond iedere 2e woensdag van de maand 
in het C.J.M.V.-gebouw, Burg. de Raadtsin-
gel te Dordrecht. 

Jeugdclub zelfde dag en plaats, van 19-20 
uur. 

Nieuwe leden. W P. Haagsma, Frans Nae-
reboutstraat 54; Mevr. Sijtsema, Oranjelaan 
184, J. Mulder, Hugo de Grootlaan 75; allen 
te Dordrecht. 
DORDTSCHE PHILATELISTEN VER-
EENIGING „DE POSTJAGER". Secr.: 
A. L. Blonk, Willem de Rijkestraat 39, 
Dordrecht. 

Nteuuje leden' M. Smits, Mariannestraat 
23, Dordrecht; J. in 't Veld, Oudendijk 0-9, 
Dubbeldam. 

Contactauond- vrijdag 23 otober a.s. in ge
bouw ,,Americain", Groenmarkt, Dordrecht 
Aanvang 7.30 uur 

Ledenvergadering, vrijdag 6 novembei a.s 
zelfde tijd en plaats. 
PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J. H. A. Dolhain, P e 
t rus Donderss t raa t 100. Eindhoven. Tel. 
10615. 

Vergadering Elke eerste woensdag van de 
maand waarvan convocatie wordt toegezon
den 
P H I L I P S PHILATELISTEN VERENI
GING. Secr : F . C. Kuijken, Beuken
laan 45, Eindhoven. 

Vergadering ledere eerste maandag van 
de maand m de zaal T van het Philis Ont
spanningsgebouw te Eindhoven. Aanvang 8 
uur n.m 

Cue» leden. 62 P. de Groot, Eindhoven 
Kandidaatleden. 171 W Lankreyer, Torii-

cellistraat 1, Eindhoven, 172 A C. Buvelöt, 
Oude Dijk Ic, Nuenen 
ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr .-Penn. : W. E. J . 
Aeijelts Averink, Mm Treubs t raa t 18, 
Enschede. 

Tot ons groot leedwezen moeten wy 
kennis geven van het plotseling over
lijden van onze voorzittei, de heei 

G. R. R J A G E R S 
die vanaf de oprichting onzei E P V. 
de vereniging als voorzitter heeft be
stuurd. Wi] zullen hem steeds met 
grote dankbaarheid gedenken 
Hij ruste m vrede. 

JVieuiue leden- G. J Kedde, Sleutelbloem
weg 1; A Ledeboer, Hengeloschestraat 410, 
G. J. Schukkink, Pathmossmgel 88, Mej H. 
Timmerman, Deurningerstraat 113; allen te 
Enschede 

Afgevoerd A. Hopink, Zevenaar; G R. R. 
Jagers, Enschede. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST" 
Geleen. Secr.: H. J. A. Lemmens, Pot-
gieterlaan 1, Geleen. 

Vergaderingen. Afd. Geleen: zondag 8 no
vember a s. in Café-Rest. 't Haodhoes, Markt 
Geleen, aanvang 10 uur v.m 
Afd Sittard' vrijdag 23 oktobei a s in cafe-
rest. „Schtad Zitterd", Markt, Sittard, aan
vang 8 uur n m 
Afd Vaals, wordt per convocatie bekendge
maakt. 
Afd. Keikrade: wordt pei convocatie be
kendgemaakt. 

Nieuwe leden: A. Beckers, Kerkstraat 9, 
Vaals, Mevr. L. Beckers, St. Janstraat 11, 
Geleen, H. Eijmel, Jos. Francotteweg, Vaals, 
Huismans, Seipgensstraat 47, Geleen; O. 
Schmeits, Odastraat 11, Sittard; H Schmitz, 
Maastrichterlaan 131, Vaals. 

Afgeschreven' M. Heiligers, Vaals; H. 
Specken, Beek; J. Valckx, Vaals; P. P. Wil-
lard, Sittard. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr.: K. Kouwenberg, Tesselschade-
laan 110, 's-Gravenhage. Giro 549032, 
t.n.v. de penningm. van de P.Z.C. „De 
Kring". 

Nieuw lid 93 J. Verwijk, Oranjeplein 43, 
Den Haag. 

Royement mgetrohken 197 S. O. T. H. Han, 
Den Haag 

Bedankt- 141 D. G H. Verpoorten, Drn 
Haag; 171 G C. Veipoorten, Den Haag. 

BijeenJcomsten deze zijn in novembei op 
maandag 2 en maandag 16 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SHELL, 's-Gravenhage. Afd. Postzegel-
club. Secr.: A. C. M. van Overeem, Post-
zegelclub O.V.S., Postbus 162, Den Haag. 

Nieutue leden 112 J Brodhaag, Indigostr. 
82, 113 W. G M. van der Wim, Meppelweg 
778, 116 Mej H. H Berkhuizen, de la Rey-
weg 713, allen te Den Haag, 114 P. Ooster
hof, Prinses Marijkestraat 94, Rijswijk; 115 J. 
Bijlsma, Prinses Margrietlaan 15, Voorscho
ten. 

Op de ledenveigadering van 21-9-59 werd 
de heer K. F W. Louwersheimer, leidei van 
de rondzenddienst, tot bestuurslid gekozen. 
Het Reglement Rondzenddienst werd op deze 
vergadering, behoudens een kleine wijziging 
goedgekeurd. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J. C. Scheffer, 
Rijksstraatweg 245, Haren (Gr.), tel.: 
05900—45436. 

Nieuuie leden 518 T Lode, Oostei Ham-
rikkade 72, Groningen (oud-lid) en de kandi
daatleden gemeld m nrs. 6 en 8 van het 
Maandblad. 

Kandidoatleden- 519 J. W. Hartman, Twee
de WiUemstraat 43, Groningen; 520 K Hou
wing, Poststraat 30, Wildeivank; 521, B. J. 
Postma, Brugstraat 58, Pieterzijl; 522 H Net-
tinga, ,,Coopersburg", Akkrum (Fr.), 523 R. 
S Wassenaai, Kleine Steentilstiaat 4, Gro
ningen; 524 J. H. Masker, Nieuwe Ebbinge-
straat 20a, Groningen, 525 N W. S Smit, 
,,De Vollehand", Loppersum 

Bedankt 203 G R. Visser, Sneek; 436 
H K Ronnei; 4.52 B. M. v. Raemdock, bei
den Groningen 

Vergaderingen' 19 oktober 1959, 20 uui in 
restaurant ,,Boschhuis ', Hereweg 95 te Gro
ningen. Lezing van de hee-i H Zwijnenbuig 
te Rotterdam over Zegels in bijzondere sa-
inenshang 

Afd Drachten 26 otober 16 november, 7 
en 28 decembei 1959. 20 uur m het gebouw 
,,Pro Rege", Torenstraat 18 te Drachten. 

Afd Hoogezand 2e dinsdag, 20 uur in ho
tel ,,Struve" te Sappemeer. 

Afd Veendam 3e woensdag, 20 uui in ho
tel ,,Van Kreel' te Veendam 

Afd Winschoten' 3e donderdag, 20 uur m 
hotel ,,Smid" te Winschoten. 

Wijziging bestuur Afgetreden de heer K. 
A. Cley, vice-vooizitter 

Benoemd tot vice-voorzitter de heer L J. 
Haks, vooidien tweede secretaris, tot tweede 
secretaris de heer H W Pietersma 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem. Secr.: M. 
W. V d. Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede. 

Kandidaatleden- 10 W M. v. d Koog, Leid
sevaartweg 129, Heemstede; 424 H. Zwart, 
Ambachtstraat 46, HiUegom, 519 P. Verloop, 
Gen. de la Reystraat 79, Haarlem; 520 M. 
H. Gerelings, Esdoornkade 29, Heemstede; 
522 J. N Slijkerman, Landzichtlaan 35, 
Heemstede. 526 A. v d. Linden, Raadhuis
straat 68, Heemstede, 529 E v Duijn, Sara-
cenenstraat 29, Haarlem. 

Overleden. 174 J. C. Veldhoff, Herenweg 
160, Heemstede. 

Geroyeerd wegens het niet nahomen van 
hun financiële veiplichtmgen. 46 W. J. Kos
ter, Haarlem, 71 Mevi W. Heerens-Moer-
kerk, Haarlem, 197 A. A M. J. v. Hal, Am
sterdam O, 230 W C. M Holt, Heemstede 

Algemene Vergadering Zaterdagmiddag, 
3 uur, 31 oktober a.s , Gebouw Cultura, Jans
straat 83, Haai lem 

Rectificatie Niet de Yvert 1958, maar die 
van 1959 is in bruikleen verkrijgbaat bij de 
heei J. de Graat, H W. Mesdaglaan 19, 
Heemstede 
POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, L m t -
jenss t raa t 21, Heerlen. 

Nieuwe leden' 107 J. Cornelisse, Jan Cam-
pertstraat 20, Heerlen. 

Interphil Van 4 tot 13 maart 1960 zal in 
het Auditorium Maximum van de technische 
Hogeschool te Aken een grote tentoonstelling 
annex ruildag wolden gehouden, onder de 
naam ,,Grenzposta 1960" Er zijn voor deze 
tentoonstelling vignetten verrijgbaar terwijl 
tijdens deze tentoonstelling extra enveloppen 
met afstempelingen verkrijgbaar zullen zijn. 
Alle inlichtingen worden gaarne verstrekt 
door de heer Gerhard Muller, Bad Aachen, 
Komphausbadstrasse 40, of door de secreta
ris der Postzegelvereniging Heerlen. Ant-
woordporto s.v.p bijvoegen 

Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst 
dinsdag 3 november m Hotel Robertz, Sta
tionstraat, Heerlen. Grote deelname wordt 
verwacht 

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

Kandidaatleden; W J. Meister, Eemstiaat 
25, Den Helder, J. G. L. Beeloo, Wilhelmina-
straat 33, Den Heldei. 

Bedankt; (per 1-10-59) J. J Kloprogge, Den 
Helder. 

Vergadering De eerstvolgende vergade
ring zal plaats vinden op woensdag 21 oktober 
a.s. te 19.30 uur, m café Postbrug, Konings
plein. Halfjaarlijkse verloting. 

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

Ledenvergadering, woensdag 21 oktober 
a.s. te 8 uur in Hotel ,,Central", Markt, Den 
Bosch (lezing met dia's van het N.F.C.). 

Nieuw lid' Zr. H Martens, Den Bosch 
Kandidaatleden. A H. J. Schraven, Fred, 

Hendriklaan 32, Den Bosch; mej. J. A. M 
van Gulik, Dr. van Beurdenstraat 36, Kaats
heuvel; Jac. van Dongen, 't Vaartje 130, 
Waspik; de volgende allen te Waalwijk- W. 
Baredrecht, van Overschiestraat 10, H. A. 
M. G. v. d. Elshout, Baardwijksestraat 96; 
G de Graaff, ie Zeine 30A; A W. Vermee-
len. Kerkstraat 125, H H HogenhoTit, v. As-
sendelftstraat 44, J. C. A v. Nuenen, Keik-
straat 119; A. A. van Well, Victoriestraat 20; 
J de Louw, Besoyenstraat 54; mej. P. Wa-
gemakers, Julianastraat 22; W. Tj. de Haan, 
V B^rckerodelaan 91; mej. G. Hens, Juliana-
stiaat 12; A. G. N. Elias, Kerkstraat 88. Joh. 
A Vermaas, Laagemde 99, M. Bakkers, 
Kerkstraat 87, F M. C Leenheers, Grote
straat 63. 

Staking opgeheven' A. Pellen, Den Bosch. 
Afdeling Waalwijk e.o. Secr. H. A. M. G 

V d. Elshout, Baardwijksestraat 96, Waalwijk. 
Op 22 september j.l. werd te Waalwijk de 

eerste afdeling ,,Waalwijk e.o." opgericht 3 
leden en 17 kandidaatleden traden toe. Ver
gadering voorlopig elke tweede donderdag 
van de maand in het Stationskoffiehuis (Moo-
nen). Waalwijk. Aanvang 8 uur. 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL". Secr.: F. C. Hendrickx, Raad
huisstraat 27, Roosendaal. 

Tot ons leedwezen 
delen, dat ons lid 

moeten wij 
de heer 

G. C. van Zunen 
begin september jl. 

leden 
HIJ ruste in vrede. 

plotseling IS 

mede- 1 

over- 1 

Afgeschreven. H. Keverkamp, J. J. Thiel-
ler; beiden te Roosendaal. 

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

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

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: P. Vons, Brederoodse-
weg 100, Santpoort -Zuid. 

Nieuwe leden 160 N van Duyn; 161 H. C 
Krom Jr; beiden te Santpoort-Z.; 162 A. v. 
d Berg, Haarlem. 

Kandidaatleden L Roosendaal, de Gene-
stetstraat 9. C. Keur, Slachthuisstraat 40 id 
beiden te Haarlem. 

Bedankt 136 J L. Zon, IJmuiden. 
Rondzenddienst Als nieuwe directeui 

treedt op de heer E. J. Enschedé, Hofdij-
laan 56, Driebuis. Postiekening- 276084 t.n v. 
Directeui Rondzendverkeer Postzegelvereni
ging ,,Santpoort" te Driebuis. 

Bijeenkomsten- Deze worden alle gehouden 
in het Jeugdhuis der Ned. Herv. Kork te 
Santpoort, Burg. Enschedélaan 7. De avon-

312 



den voor oktober zullen tijdig in het verenl-
gingsoigaan worden bekendgemaakt TENTOONSTELLING 
PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd Filatelie Secr A 
V d Bosch, V Hogendorplaan 193-c, 
Vlaardingen 

Nieuwe leden K Veldkamp, Cort v d 
Lindelaan Schiedam J Maan, Amalia \dn 
Solmsstraat 15a Schiedam 

Bedankt D de Vries, Simonshaven P A 
V Deursen, Schiedam 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG" Secr se 
Mevr T Boender-v Bommel, Ring
baan-Oost 333, Tilburg 

Vergadering ledere ie woensdag van de 
maand in de grote bovenzaal van Huize Rem
mers Heuvel 28 te Tilburg 
POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" 
Secr esse Mevrouw D Waalkens-van 
der Goes, Storm van 's-Gravensande-
weg 21, Wassenaar Tel 01751-2364 

Vergadering Iedere 2e donderdag van de 
maand m café-rest ,,de Deyl , hoek Kerk-
dam en Rijksstraatweg 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH-VLAANDEREN" 

te Terneuzen Secr Ir W D G Too-
renman, Herengracht IA, Terneuzen 

Nieuw lid 13 A v Hoeve, O 12, Terneuzen 
Bedankt 39 A v Waart, 14 B Bonte 
Bestuur Het nieuwe bestuur is thans sa

mengesteld als volgt c K Dees, voorzitter, 
P J Stouthamer, vice-voorzitter Ir, W D 
G Toorenman, secretaris, J Moens, penning
meester Me] G de Vis, Commis 
POSTZEGELVERENIGING „IJMUI-
DEN & OMSTREKEN" Tijd secr A 
Riemsma, Rijnstraat 175, IJmuiden 

Nieuwe leden F F A Kroone, de Noo-
straat 50, IJmuiden, G van t Geloof Marniy-
laan 17 Driehuis 
Bijeenkomsten vrijdag 30 okt -|- verloting, 
\ ve r t vrijdag 13 nov , vrijdag 20 nov + 
gratis verloting 

Internationale Filatelistische Tentoonstelling Wenen 

Ter gelegenheid van de Oostenrijkse dag van de postzegel 
1959 organiseert het Bundesverband Oesterreichischer 
Bnefmarkensammler-Vereine wederom een internationale 
filatelistische tentoonstelling te Wenen 

De tentoonstelling wordt gehouden van 4 tot 8 december 
1959 

Het vorige jaar hebben verschillende Nederlandse ver
zamelaars met succes op bovengenoemde tentoonstelling 
geëxposeerd 

Men heeft ondergetekende ook dit jaar wederom uitge
nodigd als Commissaris voor bovengenoemde tentoonstel
ling op te treden De aanmeldingsdatum sluit 20 oktober a s 
en ondergetekende is gaarne bereid verzamelaars, die wil
len exposeren, aanmeldingsformulieren te doen toekomen. 

De kosten bedragen ca ƒ 8 — per kader 

Indien schrijver dezes onverhoopt niet in de gelegenheid 
mocht zijn persoonlijk naar Wenen te gaan, stelt hij zich 
wederom gaarne beschikbaar voor het verzorgen van de 
verzending naar en van Wenen van de Nederlandse verza
melingen 

Aangezien vele aanmeldingen uit verschillende landen van 
Europa reeds in Wenen zijn binnengekomen, is het wel ge
wenst zo spoedig mogelijk te berichten, dat men wenst deel 
te nemen, opdat geen beperking van het aangevraagde aan
tal kaders nodig zal zijn 

Jan Poulie, Commissaris voor Nederland van de 
Weense Tentoonstelling, 
de Lairessestraat 46 
Amsterdam 

Het meest Icrasse bentltt 
letterl i jk^ en figuurlijk, van een krasse oude heer, in de 80 Men vraagt mij „wanneer gaat u verder met de sprookjes'" 
Welnu ze vloeien mij zo nodig wel uit de pen, doch vindt u voor deze keer het volgende geen sprookje' 
Ik vraag nooit aan kopers mij een mooi briefje te schrijven, die dat toch doen, doen dit uit eigen beweging Ik zou 
OOK daarmee deze pagina kunnen vullen Hier een enkele daarvan DeheerJ Gewin Steenweg 41, Zaltbommel schrijft 
„ I k ben 60 jaar verzamelaar en heb 55 000 verschillende uw dozen bevallen mij best, er zit toch nog genoeg voor mij 
b i j " D i t IS toch zeker wel voldoende 

Nadat in mei alle beschikbare dozen uitverkocht waren, kan ik thans wederom de volgende nummers aanbieden 
1 Nu 250 verschillende Nederland en Overz geb , 2 Buitenland algemeen, 3 hz Frankrijk, Monaco, 4 hz Portugees-Spaans, 7 hz 
Oost-Europa, 8 hz Turki je, Griekenland enz , 9 hz Oostenrijk, Hongarije, 11 Azie, 12 Indonesië gemengd ca 75 S,13 hz U S A , 
Canada enz , 14 Restanten div kwaliteit 
Alle dozen min 250 zegels, alle verschillend, behalve in 12 en 14 Op iedere doos toegift van prachtzegel of serie Pnjs per doos f 3,50, 
5 dozen f 16,25, 10 dozen f30 ,— Er zijn ook dozen met 500 gram Wereld, met bijzondere inhoud U vindt in iedere doos gegarandeerd 
Nederland 1900 to t nu, Indonesië b v Javaserie beslist compleet, U S A en Australië Brazilië alleen gedenkzegels Afrika meest moderne 
uitgaven, zeker 150 soorten Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Kenya, Zanzibar enz met hoge waarden tot beslist 5 Shilling, soms lOSh , w o 
to t 600 Francs Yvert Mozambique en Angola dieren, landkaarten, vlinders, vissen, w o de hoogste waarden'Belgisch Congo ca 65 soorten 
Zeer hoge cataloguswaarde Prijs per doos f45 ,— franco Als bijzondere gelegenheid voor ruilmateriaal en wederverkopers kan ik u nu 
zenden een prachtpartijtje NIEUW ZEELAND alleen gedenk en Health, opdrukken, 293, 294 enz Yvert 1960 Frc 50 —, dit is pIm 5000 Frc 
1959 Mooie kwaliteit Prijs partij f 10,— Idem doch AUSTRALIË alleen gedenkzegels, 50 soo r ten ' f 10,— Alle zegels v d MOLUKKEN 
cpl 123 ex , een dieren-, bloemen en kleurenfantasie voorbeeldverzamelaars Percollectief 1 1 , — 50 verschillende moderne zegels LIBERIA, 
groot form , waarbij ook Luchtpost Nos 1 t o t6 en 7 to t 16 compleet Prijsf12,50 400 verschillende LUCHTPOST fantastisch m o o i ' f 40,— 
Idem 1000 versch , in nieuw gr insteekboek Een bez i t ' f 150,— Lege insteekboeken, gebruikt doch in goede staat voor minder dan de halve 
nieuwprijs f 3 , — , f 4 , — en f 5 — 
Groot nieuw insteekboek, mooie banden f5,50 Kilo's Wereld totaal uitverkocht, komen binnenkort weer Erzijn nog kilo's U S A , reuze 
mooi van f 15,— voor f 12,50 en Noorwegen van f 12 75 voor f 1 1 , — Nu ook weer onuitgezochte kilo's NEDERLAND veel gedenk, weinig 
buitenland, per kilo f 8 , — Een verzameling ZUID-AMERIKA in dik album Yvert Frc 400 000,—, mooie kwaliteit, prijs f1250,— Deze ver
zameling wil ik ook ruilen tegen Nederlandse zegels voor 1900 Nos 1 tot 49 Na 1900 alleen betere soorten Neem alles, ook quantum 
Doe een voorstel Wi j leveren alle gangbare albums Schaubek, Ka-Be, Schwaneberger, Davo, Kloek, Hekker (Favoriet), Holland album, 
Mebus enz , Yvert en Michel catalogus 1960 Alle tegen de geldende prijzen Neem geen oude in betaling 
Zending na ontvangst Giro 896216 of rembours Alles franco 

JHE GLOBE' - TOOREN - NUNSPEET 
Een bof als je 't weet! 
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SUCCES 
zijn onze nieuwe boekjes geworden. 
Wederom mochten wij een groot aantal verzamelaars als 
deelnemer aan onze zichtzendingen noteren, 
Probeert U ook eens een zichtzending ? 
U kunt keus maken uit het volgende: 

UITZOEKBOEKJES 
met zegels der gehele wereld ä 3 cent per stuk 

O UITZOEKBOEKJES 
ÏZ! met zegels der gehele wereld ä 5 cent per stuk 

l . Hierbij vindt U prachtige en werkelijk schaarse zegels. 

^ Verder: 

^ Nederland en Overzeese Gebieden, Duitslanil;-
wn Frankrijk, enfin, alle Europalanden. 

Prachtige collecties Overzee, Engelse koloniën 
enz. enz. 

Geeft U ons even op voor welke landen U interesse hebt. Er is nog onnoemelijk 

veel materiaal in voorbereiding ! 

H. FlORANI's postzegelhandel 
Afdeling ZICHTZENDINGEN 

(onder leiding van de heer I. J. Mark) 

PRIMULASTRAAT 19, 'S-GRAVENHAGE - POSTGIRO 41511 t.n.v. I. J. Mark - TEL. 362348 

Meett V 'n pastaegeiwnanie 9 Dan wnet spoed naar F M O H A. JV i ! 



B I J Z O N D E R E A A N B I E D I N G 
FIRST D A Y COVERS (BEPERKTE V O O R R A A D ) 
N E D E R L A N D 
1950 Z o m e r 1 3 0 , — 

Kerken 17,50 
Un ivers i te i t 1 1 , — 
Kind 12,50 

1951 Z o m e r 8,50 
id . Ph i l , k r t 1 5 , — 
Riebeeck 
Cu lemborg 2 0 , — 

1952 Z o m e r 6 ,— 
I tep 3.50 
Kind 3 ,— 

1953 Wate rsnood 0,75 
Z o m e r 5,— 
R. K ru is 2 , — 
Kind 3,50 

1954 Z o m e r 3,25 
Bonifat ius 1,75 
Kind 2,25 
Sta tuut 1 , — 

1955 Bevr i jd ing 1 , — 
Kind 1,75 

1956 Rembrandt 3,75 
Europa 12,50 
Kind 1,50 

1957 Schepen 2,25 
De Ruyter 1 , — 
R.Kruis 1,35 
Europa 2,25 
Kind 1,45 

1958 Z o m e r 1,75 
Europa 0,85 
i d . Expo afst. 1 , — 
Kind 1,40 

1959 Na to 0,75 
Europa 0,75 

A N T I L L E N 
1943 Eilanden 4,50 
1947 Niv»in 2,50 
1953 V^atersnood 2 , — 
1954 A r u b a 2,50 

Statuut 1,85 
1955 Bloemen 9,50 

Car C o m m . 1,95 
1956 Car. C o m m . 1,50 
1957 B. Pov^ell 3,50 

Gez.zorg 1,50 
Toer.zegels 3.75 

S U R I N A M E 
1949 Ltp. n r . 31 1,40 
1950 Kankerbest r . 22,50 
1953 S to rmramp 7,50 

Inh. Voors t . 4v» 1,25 
Stadion 15 ,— 

1954 K inderzo rg 15 ,— 
id . spec, k r t 17,50 
Statuut 2 , — 

1955 Bevr i jd ing 6 , — 
1958 Thalia 4,50 

N E D . N W . G U I N E A 
1955 Rode K ru i s me t 

fou t ieve FD afst. 
1/10 i.p.v. 1/11 
op gewone br ief 
oplage ca.100 ex. 7,50 

1957 K inde rzo rg 3,50 
1959 Ster rengebergte 1,50 

Kroondu iven 
oplage 200 ex. 1 0 , — 
(slechts enkele stuks) 
I e v luch t K r o o n d u i f 
Hol landia-Lae 
kleine oplage 1 0 , — 

E U R O P . U N I E 
1957 FD cp l . inc l . 

Zv ï i tser iand 32,50 

1958 FD cp l . inc l . 
T u r k i j e 1 11,50 
FD L u x e m b u r g 3 ,— 
,, Saarland 1,25 
„ F rank r i j k 1,50 
,, I ta l ië 1,35 
„ T u r k i j e 1,50 
„ cp l . Expo afst. 

( I X leverbaar) 15 ,— 
1959 FD O o s t e n r i j k 1,25 

„ België 
H a r t Eur. 2,50 

FD T u r k i j e 
Eur. raad 1,35 
FD T u r k i j e 
N a t o 3,75 

I N D O N E S I Ë 
1954 K ind 2,25 
1955 A . A . Conf . 1,95 

id . f o l de r 1,95 
id . kaar t 1.95 
Jamboree 2,75 
P.T.T. j u b l . 1 , — 
10 |. Ona fh . 0,65 

1956 Bl inden 2.25 
R. K ru is 2,75 
Dansers 1,75 

1958 Geof. Jaar 1,75 
1959 Jamboree 1,95 

V E R . A R A B . R E P U B L . 
(EGYPTE N r s . Y v e r t 1960) 

418 0,45 
419 0,45 
420 0,45 
421 0,45 
422 0,75 
423 0,75 
424 1,50 
425 en l t p . 80 1,50 
426 0,75 
427 0,75 
428 0,75 
434 0,65 
436 0,65 
437 0,65 
438/9 3 ,— 
440 0,65 
441 1 , — 
442 1,25 
443 0.65 
444 0.65 
445 0,65 
446 0,65 
447 0,65 
448 0,65 
1959 Indus t r i e 3,50 

Emig ran ten 0,65 
1, 3 ,10 m n ieuwe 
k leu ren 3 covers 1,35 

I S R A Ë L 
N r s . Y v e r t 1960 
17 15 ,— 
18/20 11,50 
27/28 1 0 , — 
36 2,25 
43/44 2,50 
45 2 , — 
46/8 5,50 
49 2 , — 
53 22,50 
80/1 2 , — 
82 2,25 
83 1,75 
84 1,5(5 
85 2,25 
86/91 4,25 

92/5 
96 
97/108 (3) 
109 
111 
112 
113/15 
116/18 
119 
Blok 2 
120 
121/23 
124/27 
134/37 
138 
139 
140 
141/44 
145 
L tp . 15 

„ 17 

G e b r u i k t 

f 2,25 
1,50 

1 0 , — 
2,25 
1,50 
1,75 
1,75 
9 ,— 
1 , — 
2,75 
1,50 
1,75 
2,75 
3,50 
3 ,— 
1,75 
1,25 
3,75 
3.— 
4,50 

15 ,— 

I S R A Ë L M E T T A B 
Nrs. Y v e r t 1960 

1/6 
1/3 doors t . 
10/14 
15 
16 
17 
18/20 
21/26 
27/28 
31 
32/33 
34 
35 
36 
4 3 / a 
45 
49 
50/52 
54/56 
58/61 
64 
65 
66 
67 
68/70 
78 
92/95 
109 
111 
112 
113/15 
116/18 
119 
120 
121/3 
124/7 
134/7 
138 
139 
140 
141/4 
145 
146/9 
152/4 
155 
156 
157/9 
L tp . 1/6 

„ 7/8 
„ 9/17 

Z o n d e r tab geb 
Dienst 1/4 
Por t 6/11 

„ 12/20 

ISRAËL 
10/14 in ver t ica le paren me t tussens t rook zonder tabs, gebr 
10/14 geheel als boven doch thans me t tabs, g e b r u i k t . Z E L D Z A A M ! 
in /1Ä rSrac hèrhec mot mcconcrr f^nk oeh r l l i k r 
22/25 tëtes bèches met en zonder tussens t rook , gebr 

1 27/28 têtes bèches met en zonder tussens t rook , gebr 
ui k t 
u i k t 

38/40A, 4 1 , 41C, têtes bèches m. en z. tussens t rook , geb ru i k t 

Gezien de bepe rk te voor raad van vele s o o r t e n , lever ing volgens binnen 
beste l l ingen. Gel ieve in verband h i e rmede geen geld v o o r u i t t e s tu ren 

65 ,— 
65 .— 
6 5 , ^ 
1 8 , ^ 
1 4 , — 
45 ,— 
90 ,— 
25 ,— 
2 0 , — 

6 , — 
16,50 
2 8 , — 
50 ,— 

7 50 
1 0 , — 

3,50 
3,25 
2 , — 
5,— 
7.25 
3,75 
4,50 
2 , — 
4 — 
2,25 
0,85 
1,75 
1 , — 
0,70 
1,25 
0,90 
3,75 
0,75 
1,10 
1,25 
1,75 
3,50 
1,35 
1,25 
0,75 
1,75 
2,50 
3 , — 
1,95 
1,50 
0,75 
1,75 

65 ,— 
7,50 

5 1 , — 
r. 

1,25 
7.50 
1,75 

. 150 ,— 

. 3 0 0 , — 

. 6 5 , — 

. 27,50 

. 22,50 

. 1 0 , — 

comst der 
A l l e zen-

1 d ingen geschieden aangetekend v o o r reken ing v. d . kopers . Boven ƒ 1 0 , — verzend ing 1 
1 f ranco. 

O N Z E A D V E R T E N T I E I N H E T A U G U S T U S N U M M E R IS N O G STEEDS V A N 
K R A C H T V O O R Z O V E R V O O R R A D I G . 

Wij vragen te koop grotere collecties en partijen van de gehele wereld. 

POSTZEGELHANDEL POSTGIRO 13.500 t.g.v. REK. 0-1732 

HARTOG OKKER & CO. 
RAPENBURG 99' — AMSTERDAM-C — TELEFOON 020-63937 

O N B E R I S P c L I i K N E D E R L A N D O N G E B R U I K T nummers naar 1 

513/517 
538/541 
542/543 
544/548 
550/555 
556/560 
561/562 
563/567 
56,S/572 
573/577 
KOOPJE: 
totaal 125 

ƒ 0,95 
1,55 
0,50 
1,— 
4,50 
5,75 
0,45 
1,75 
1,65 
2,— 

578/581 
582 
583/587 
588/591 
592/595 
596/600 
601 
602/606 
607/611 
612/616 

meer dan 20 postf 
zegels voor slechts 

Besteiimgen per postwissel of 
J. BATS 

spec. 
ƒ 1 , 7 5 

0,18 
2,95 
0,75 
2,50 
1,50 
0,30 
2,95 
1,50 
1,85 

638/642 ƒ 1,75 
643 0,20 
644/645 0,45 
646/650 1,75 
651 0,17 
652/656 1,75 
657 0,20 
658/662 1,25 
663/667 1,30 
668/672 2,— 

673/677 
678/679 
680/684 
685/689 
690/691 
692/696 
697/698 
699/703 
704/708 
710/711 

isse series Nederland, nominaal ruim 
ƒ 13,95 franco. 

giro; porti extra onder f 10,—. 
— BURG. MEESSTRAAT 23 — LEERDAM — GIRO 

catalogus 
ƒ 1 , 3 5 

4,90 
1,30 
1,50 
0,70 
1,40 
1,30 
1,35 
1,50 
0,65 

ƒ 1 8 , - . 

26 87 61 

4e 
Lage p r 

en laatste aanbieding Suriname 
I e , 2e en 3e aanbieding in maandblad ju l i , augustus en september . 

zen en bi j aankoop boven f l O , — nog 1 0 % k o r t i n g : f ranco toezen 
boven f 10 ,—. 

* be teken 

N o 

195 
197/199» 
197/199 
200/201 * 
200/201 
205 b» 
206, 207* 
206 /209 ' 
210a, b, c 

o n g e b r u i k t ; geen aanduid ing is ges tempeld . 

Pr i js 

1,40 
1 7 , — 
15 ,— 

0,65 
0,65 
2,50 
0,70 
2,75 

* 1,25 
s t r ook van 3 ex. 
210/213» 
214/219* 
220/243* 
240* 
2 4 1 * 
242» 
243» 
221» 
223* 
226 
229/231 
232 
233 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 

A l l e f i l a te l 
D i t jaar w i 

1,60 
5,50 

62,50 
3,75 
6,25 

12,50 
25 ,— 

1,40 
0,35 
0,30 
0,50 
0,50 
0,65 
0,40 
0,45 
0,30 
0,55 
0,40 
0,80 
1 , — 
4,20 

1 1 , — 
0,15 

N o . Pr i js 

245/246* 0,25 
247/248* 
en Luchtpost 
29 /30* 4,50 
249/263* 3,25 
249/273* 12 ,— 
254 0,30 
259 263 0,45 
264. 267 0,40 
266 0,40 
268 0,35 
271 0,30 
272 0,50 
273 0,90 
274/275* 0.75 
278/279» 6.50 
279 2,75 
280/283* 8 ,— 
284* 0,10 
285/294* 8,75 
294* 2,50 
294 0,60 
295/296* 1,40 
297/307» 2,75 
308* Blok 3 ,— 
3 0 9 / 3 1 1 * 10,50 
312/315* 4,50 
316* 0,40 
316 0,50 
317 /320* 1,50 
321/322» 2 , — 
323* 0,30 
3 2 4 * 0,35 

N o . Pri js 

L u c h t p o s t 
1 * 1,50 
1 0,45 
2 0.40 
3* 0,20 
3 0,25 
4 * 0,40 
4 0,35 
5 * 0,60 
5 0,40 
6 * 0,95 
7 * 1,15 
8/14» 140,— 
8/14 135,— 

o p b r i e ' 
N o 8 en 10 

N o . 9 en 10 
2 X 27.50 
op br ief 

No . 14 los 27,50 
15* 1,50 
1 6 * 4,50 
17» 9 .— 
18» 290,— 
19» 6 0 , — 
20/22* 18,50 
2 1 * 1.50 
22» 16,— 
20 0,40 
21 0,50 
2 3 * 3.75 

No . Pri js 

24/26* 27,50 
24f* 0,80 
27/28* 1 60 
24 en 

24f* 3 0 , — 
29 en 3 0 * 

m. postzegel 
247/248 4,50 

31» 1,40 
32» 0,55 
32 0,70 
8 * op 

27 ' / , et 0,30 

P o r t z e g e l s 

1 2,75 
2 5,50 
2 Type II 6 ,— 
3* 5 0 , — 
3 4 0 , — 
4 * of 4,50 
5 6,50 
5 * Type 1 1 1 , — 
5 Type 1 1 1 , — 
5 Type II 425 ,— 
6 1,50 
6 Type 1 18 ,— 
7 * of 4,50 
7 * of 

T y p e l 1 1 , — 
8 2 , — 
8 Type 1 3,50 

N o . 

9 * 1 
9*11 
9*111 
9 * ff 
10* II 
1 1 » l 
12*111 
1 2 * 1 
13» 
14» 
1 5 * o l 
23/24» 
25» 
26* 
27* 
28» 
2 9 * 
30* 
3 1 * 
32» 
17-22 
23 
24 
25 
26 
27/28 
30 
31 
32 
Portzegels 
17/32 in 
tand ingen 
k r i jgbaar . 

ding 

Pri js 

0,30 
0,70 
0,22 
1,50 
2 , — 
7,50 
1,15 
4,50 
4 , — 
1,10 

3 0 , — 
0,40 
0,35 
0,70 
0,35 
0,45 
4,75 
0,75 
1,10 
1,40 
0,80 
0,25 
0.18 
0.30 
0,70 
0,50 
0,55 
0,95 
1,30 
N rs 

beide 
ver

'st ische benod igdheden u i t voor raad leverbaar. A lbums , supp lementen enz. 1 
ik me t de postzegelhandel e ind igen, vandaar de zeer goedkope aanbiec ingen. 1 

De n i e t aangeboden ex . z i jn meestal voo r rad ig ( in k le iner aantal ) ; kunnen o o k aan- f 
gevraagd w o r d e n . 
Mooie par t i jen v o o r be legging en speculat ie voorhanden . 
H E N D R I K V A N D E R L O O ' S P o s t z e g e l h a n d e l - P h i l a t e l i s t i s c h B u r e a u 
Laan van N i e u w Oos t Indié 50, Den Haag. Te le foon (070) 850190, G i r o 24392. Bankreke
n ing R. Mees en Z o o n e n , N e d e r l . Handel M i j . , Herengrach t . 
Te bere iken vanaf Stat ion H o l l . Spoor : l i jn 17 ; Staatsspoor: l i jn 6 en 17. Bezoek l iefst na 1 
te le fon isch e afspraak. 

Gaarne zou ik reeds gecirculeerde boekjes nogmaals in 

RONDZENDING 
geven aan verenigingen die deze boekjes niet langer dan 
3 è 4 maanden behouden. Collecties te koop gevraagd. 

S. VAN BERG, VAN EEGHENSTRAAT 8 huis, AMSTERDAM 

CURASAO & SURINAME (prima kwaliteit) 
Curasao ong. 
182/84 ƒ 1,45 
196/97 0,60 
198/99 0,60 
206/08 2,15 
209/10 1,55 
243 0,70 
244 1,— 

245 ƒ 1,— 
246 1,15 
252/53 1,45 
256 0,35 
257/59 1,15 
264/67 2,35 
270/73 1,60 
l p . 69/82 12,— 

Suriname ong. 
99 ƒ 2,35 
178 6,25 
245/46 0,25 
295/96 1,45 
316 0,35 
Lp. 27/28 1,25 
Lp. 32 0,50 

Suriname sebr . 
22 cn 22a ƒ 2,25 
22 F 1,— 
43 1,20 
47 2,50 
170 0,40 
177 4,25 
190/93 2,15 

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

Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N . Z . VOORBURGWAL 316 — AMSTERDAM-C — POSTGIRO 165298 



Nederland 18 ƒ 8,50 
3 f 21,— 29 19,— 
6 1 7 , - 45 17,— 
9 5,35 535 0,65 

10 3,25 536 1,— 
11 12,50 537 2,75 
12 2 4 -
Gaarne verzorging Manco's 

Postzegelhandel J. C. Renzen 

Ned. Indie 
129' f 1,20 
130'' 1,50 
131'* 1,80 
132« 1,50 
133' 4,20 
134«- 4,20 

België 
1929-32 
291A=+292A< 
50 en 100 frs 
postfns ƒ 10.50 
Engeland 1 £ 
nr 259 f 5,— 

■* = ongestempeld 
Bergselaan 225B 
Rotterdam  Giro 481779 

Voordelige aanbieding N E D E R L A N D | 
Prima kwaliteit * ongebruikt 
2° 
2° pracht 
2a° 
2b° 
2h° 
2i° 
3° 
3° pracht 
5° 
9° IC 
11° II 
31af|31 
52* 
56° 
79° 
79A° 
79B» 
79C° 
84* 
94° 
98B° 
102/103« 
^03* 
108* 
109* 
119* 
119» 
119A* 
120»° 
126D* 

f 5,75 
ex 7,25 

9,75 
9,75 
7,50 

11,50 
18,50 

ex 34,50 
1.95 
5,50 

16,— 
l* 7,50 

0,42 
0,45 
0,85 
0,95 
3,— 
1,20 
1,2( 
0.62 
4,85 
0,7( 
3,15 
1,1< 
4,85 
0,35 
0,21 
0,45 
0.35 
1.25 

133» 
134/135* 
139/140" 
139/140° 
150* 
152* 
153* 
159* 
162* 
164A* 
165° 
166/168* 
191* 
192* 
193* 
199/202» 
199/202° 
202° 
203/207° 
208/211* 
208/211° 
212/219* 
212/219° 
218* 
219* 
222B* 
223B* 
225/228* 
225/228° 
229/231° 

f 1,85 
6,15 
1,35 
0,70 
0,35 
0,35 
0,35 
2,10 
2,85 
7,5( 
0,42 
1,30 
1,25 
1,20 
1,25 
2,75 
2,15 
1,50 
3.95 
1,90 
1.45 

13,— 
10.— 
2,1( 
4.25 
3.75 

16,50 
3,45 
1,95 
3.25 

Bestelling boven f 5,— portvrij. 5 °/ 
Het 

1 Willem 

bestelde wordt u OP ZICHT gez 

POSTZEGELHANDEL 
Buytewechstraat 222b  Rotterda 

° gebruikt 
244/247» 
252/255* 
256* 
257/260° 
265/266* 
265° 
266° 
267/268* 
269* 
274/277* 
278* 
278° 
283/286° 
287/288* 
288° 
293/295* 
296/299* 
296/299 
300/304* 
300/304° 
305/309» 
305/309° 
310/312* 
346* 
347/349» 
347° 
348° 
349° 
Lp 4/5» 
.. 6* 

o korting bij 
onden, zond 

nrs spec cat 1959 1 
f8,25 

2.20 
1,35 
4,50 
2,85 
0,50 
0,70 
2,80 
0,70 
3,75 
2.35 
0.85 
1,55 
1,35 
0,85 
1,60 
2,20 
0,90 
1,60 
0,75 
2,20 
0,90 
0,85 
0,60 

31,25 
4,— 
5,15 
4,50 
0,45 
0,90 

aankoop t 
Er verplich 

J. VAN MAS 
m 6  Telefoon 0105 

Lp 7* f 1,05 
, 8* 13,25 1 

., 8° 1,75 1 
Roltanding 1 
27* 0,65 
27° 0,35 1 
28° 4,25 1 
29° 1,05 
78/81° 1,80 
81° 0,70 1 
82/85° 1,80 1 
90/93° 3,50 1 
93° 1.80 
94/97° 3.75 1 
Port 10AIV* 26.50 1 

. 10AIV° 3.65 
„ 26a* 5.95 
„ 271* 5,25 

42* 7 — 
421° 28,75 
68a° 2,85 
Dienst 9 0.26 1 

„ 10° 0,26 
„ 11° 0,45 
, 13° 1,30 

„ 14° 0,50 
„ 15° 0,80 1 
„ 16/19° 5,95 

Pakket 2° 2,45 
„ 2C° 3 25 

oven ƒ25,— 1 
ting tot kopen 1 

TRIGT 
J722 - Giro 661478 

1 Aanbieding Duitsland en Saar 
YVERT NUMMERS -

1 Dui ts land 
voor 1»«S 
No. 
390/395 
513/521 

2 pi 

f29.-

46,— 

1 Al lemagne 
(Bizone) 

37/40 
69/70 
71/73 
71/73° 
74/75 
76/78 
79/81 
79/81° 
82 
82° 

5,75 
3.75 
4,7> 
1,25 
8,25 

17,50 
16,— 
14,— 
5,— 
4,25 

1 Occident 
(Bundespost) 
1/2 
3/6 
3/6° 
7/8 
9/24 
25/26 
25/26° 
27/28 
29/32 
29/32° 
33 
35 
37 
38 

7,— 
14,— 
12,50 
8,25 

47,— 
16,50 
15.— 
8.— 

13.50 
12.— 
4.75 
2.— 
1,50 
2,— 

No. 
38° 
39/40 
39/40° 
41 
46 
48 
50 
51 
52 
52° 
53/56 
53/56° 
57/58 
57/58° 
59/62 
59/62» 
62A/72B 
76/79 
81/84 
86 
87 
93/94 
98/101 
119/122 

Berl i jn-
1/20 
21/27 
47/50 
51/53 
54/56 
Blok 
57° 
58/59 
60 

(■1,75 
3,50 
3,50 
2,25 
2,50 
1,25 
1 ,— 
2,— 
2,75 
1,— 
4.75 
2,75 
3,75 
3,75 
8,— 
8,— 

22,— 
5,25 
1,75 
1,25 
1,— 
1,25 
4,25 
175 

West 
40,— 
40,— 
17,— 
40,— 
47,— 
50,— 
8,— 

15,50 
13,— 

No 
61/65 
66/67 
68/72° 
73 
73° 
74/76 
71/73° 
77/86 
77/86° 
87/91 
92/95 
96/97 
107 
109 
113 
114/115 
116 
117/119 

Franse 

° = GEBRUIKT 

r4o,— 
5,50 

11,— 
4,— 
3,50 
5,— 
4,25 
8 , 
6,— 

10,50 
11,50 

2,50 
4,— 
1,50 
1,75 
1,50 
2,— 
1,25 

Bezett ing 
Baden 
38/41 
42/45 
46 
47 
48/50 
51/52 
53/55 
56/57 

Rheinl. 
39/40 

40,— 
1 4 , 
6,50 
2,75 

18.50 
4,25 

17.50 
8,— 

Pfalz 
3,50 

R.Kr Blok 39,— 
45/47 9,— 

No 
48/49 
50/51 

1 
 VERDER POSTFRIS | 

f8,50 
4,50 

Wür t t emberg 
38/41 70,— 
R.Kr. Blok 70,— 
44/45 
46/48 
49/50 
51/52 

Saar 
1/17 
101/102 
103/106 
121/124 
165/171 
189/195 
231/243 
9/11 
244/247 
244/247 

F N L P 
248/249 
250/251 
252 
253/255 
Fretmark 

•49/'51 
263/267 
268 
269 
270 
271 
273/275 

6,— 
15,— 
9,50 
6,— 

110,— 
17,— 
28,— 
28,— 
60,— 
3,25 

24,50 
19,— 
28,— 

42,50 
4,75 
2,50 
4,— 

23,— 
en 

45,— 
80,— 
8,— 

21,— 
21,— 
70,— 
21, — 

No. 
276 
278/282 
291 
292 
293 
294 
295 
296/300 
301/302 
303 
304 
305 
Freimark 
'52 comp 
316/318 
319 
320 
321 
323/325 
326 
327 
329 
330 
331/333 
334/336 
343/346 
342 
347/349 
353/355 
358/360 
362/381 
386/389 
391/420 

f6,25 j 
53,— 
7,75 

18,— 1 
6,— 1 
2,7 
3,2 

46 — 
8.— 
8,— 
2,50 
3,— 1 

en 1 
32,— 
16.— 

2.— 
3.7 
7,2 

10,— 
3,2 
1.5( 
6,25 
^.2 1 
4,50 
3.75 
2.— 1 
1.50 
3,— 
1.2 
2,5( 

14,5 
2,— 

12,— 
Dienstmarken 1 

1949 

POSTZEGELHANDEL C. SEVENHUIJSEN 
Proventerssmge' 16 Rotter dam Tel 85518(051600) 

70,— 

/ / IDEAL' GOMSTROOKJES 
Een wereldmerk! Verbluffend goed! 

Vraag uw handelaar er naar. 

Voor de detailhandel. Importeur 
NOVIOMAGUM  2e Walstraat 17  Niimegen  Telefoon 20638 

„GLOBUS", DUITSLANDNETTOCATALOGUS 1960, prijs f. 2,— 
320 bladzi|den, ca. 2400 cliché's, ca. 15000 prijzen. 
Verkrijgbaar bij Uw handdaar of toezending uitsluitend no storting van f 2,f6 o{i 
postgiro 512461 t.n.v 

W. F. P o s t z e g e l g r o o t h a n d e l 
Telefoon 792640  Parnassusweg 2<ihuis 
IMPORTEUR HAWIDKLEMSTROKEN 

HEIMANN 
A M S T E R D A M  Z . 

Te koop gevraagd: 

Verzamelingen 
Parti jen ' 
Betere losse ) 

Postzegels 

Loepen met haodvit ƒ 2,25, ƒ 3,25, 
ƒ 4.75, in etui ƒ 1.50, 3-delig ƒ 2,95 

Blanco albumi met 100 bladen in 
schrcefband f 5,50. ƒ 7,50 en 
f 1 2 . -

Vraagt toezending Kratis priisliist 
Schaubek albums. 

ALBUMS 
Nederland (O G ) (excels.) ƒ 8,— 

Bondsalbum K II 8,50 
„Ho l l and" album 15,— 
Alsv binnenschroeven . . „ 16,— 
„ D A V O " album 15,— 

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

Insteek boekles ƒ 0,60, f 0,90, 
ƒ 1 . - . ƒ 1,50. ƒ 2 , - ƒ 2.50, 
f 3,50 f 4.90 f 7,25 

Schaubek Europa ƒ 2 1 , — 
Schaubek Overzee 26,70 
Schaubek Wereld 24,60 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

GrsTeoitraat 24 — Amsterdam-C 
Telefoon 43940 - Giro 425549 

Verschenen de 

Benco Israel catalogus 1960 
prijs fi 2,—. Verkrijgbaar bij de Post
zegelhandel en bij de uitgever 

Postzegelhandel A. van Amelsvoort 
St. Annaplein 7, Tilburg - Telef. 21776 - Giro 320910 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN. | 
Eenspec i a l e aanb ied ing N e d . - A n t i l l e n 

1 de 2Vz cent koning ong. ƒ 2,— 
2 de 3 cent koning, ong. 20,— 
3 de 5 cent koning, ong 2,65 

6 de 15 cent koning, ong. 6,— 
1 10 de 60 cent koning, ong 7,— 

11 de iVi gld koning, ong 38,— 
i l de l '/j gld koning, gebr 35,— 
12 de 2'k gld. koning, ong 12,50 

1 42 de iVs gld Wilhclmina, ong 16,50 
43 de 2'li gld Wilhelmina, ong 20,— 

1 41 de 50 cent Wilhelmina, ong 5,50 
69 de r - gld. Wilhelmina, ong. 5,50 

1 73 de 1 Lcnt, ong 1,75 
1 74b te7.imenhangcnd, ong 15,— 
1 71, 71a, 72. 71z viei ïegels 7,— 
1 75-81 lubileumseiie, ong 75,— 

82-88 serie biandkast, ong 8,50 
1 Te koop gevraagd, postzegelveizamelinge 
1 zegelverzameling nooit uit handen, maar 

POSTZEGELHAND 
1 SPUISTRAAT 301 — AMSTERDAM-C. 

89-99 Geuijzigde lubileuni, ong 20,— 1 
104-120 Curasao Heid , ong. 82,— 1 
104-120 Cuiajao Heid , gebi 75,— 
126-137 Slmei-seue, ong 17,50 1 
141-152 Kolff-druk Wilh ong 21,— 1 
168-178 Wilhelmina-seiie, koopie, 1 

ongebruikt 4,50 1 
185-195 Wilhelmina 1948, ong 13,50 
200-205 Weid -serie, ong. 4,— 1 
230-232 luhana-serie, ong 75,— 1 
233-237 Weid -serie, ong. 7,— 
238-42 Weid -serie, ong 8,— 1 
247-251 Weid -sei ie, ong , Bloemen 8,— t 
264-67 Spoit-seiie, ong 2,50 1 
Vliegpost nr. 1-3, on,; , serie 42,— | 
Vliegpo^t nr 4-16, ong , serie 12,50 | 
Vliegpost nr 17, ong 8,5 1 
Bei nhard-Fonds, seiic, ,;ebruikt, 75,— 1 

n. U ontvangt dn eet geld. Geef uw post- 1 
verkoop de verzameling waar u bij bent | 
EL JAC. ENGELKAMP 1 
- TELEFOON 30998 - GIRO 312696 1 

VATICAAN 
Juristen 66/71 ƒ 135,— 
Ixpo-sei ie 15,— 
Evpo-block 19,50 
A Canova 3,25 
Sede Vacante 5,— 
Johannes XXIII 2,20 

UPU L 18/9 ƒ 70,— 
Gabriel L 24/32 6,75 
Por t 1/6 gebruikt 27,50 
Per pacchi 1/15 30,— 
EUROPA 1956 36,25 
EUROPA 1957 16,50 
EUROPA 1958 5,50 

100 Hong gr. form. 2,75 1 
10 Ierland 0,30 1 
50 Iran 1,— 1 

lOOPoitugal 1,25 1 
100 Ts] Slow 0,85 1 
100 Joegoslavië 1,25 1 

P O R T O EXTRA 

BORNEOFONDS '^:r^\f^^"'-'-'' \ 



Voor onze komende najaarsveiling kunt u nog steeds 

belangrijk materiaal inzenden, waarvoor wij u gaarne 

een R E N T E L O O S V O O R S C H O T verlenen. 

Ons vakmanschap, ons succes met onze eerste veiling en onze jarenlange 

ervaring in binnen- en buitenland, waardoor wi j tevens beschikken over 

belangrijke internationale relaties, garanderen u een deskundige behan

deling uwer zegels en de H O O G S T M O G E L I J K E O P B R E N G S T . 

POSTZEGELVEILIIVG KOOPMAiV & VA]% (GELDER 
N.Z. VOORBURGWAL 3U en 318 te AMSTERDAM 
(correspondentie-adres: Elkenrodelaan 34 te Amstelveen) 
Tel. 33473, 32869, na 18 uur 02964-6523 

3 7 9 e V E I L I N G (sinds 1892) 

Met een geschatte opbrengst van minstens f200.000,-! 

ALLEEN DE VERZAMELINGEN op maandag- en dinsdagavond reeds f55.000,-. 

VRAAGT OMGAAND DE PRACHTIGE CATALOGUS MET 40 FOTOPLATEN. 

VAN DIETEN Postzegeiveilingen 
ANNA PAULOWNASTRAAT 58-DEN HAAG-TEL. 070-325932 

Maandag 26 okt. 

Dinsdag 27 okt. 

1.30 u. 
7.30 u. 
1.30u. 
7.30 u. 

Woensdag 28 okt. 1.30u. 
7.30 u. 

Donderdag 29 okt. 1.30u. 
7.30 u. 

Nederland 1852 speciaalcollectie van ruim 2000 stuks! 
Albums, Boekjes, enz. en Engros. 
Vervolg Nederland 1852-1958. 
Landencollecties in een kv/aiiteit en volledigheid als nooit 
eerder aangeboden werden ! 
Nederland Portzegels, Indonesië, Anti l len, Suriname. 
U S A , Zuid-Amerika, Engeland en Koloniën. 
Albanië-Zwitserland, v/aarin zéér belangrijk Frankrijk, 
Italië, Vaticaan, Oostenrijk, Spanje, enz. 

VOOR DE VOLGENDE VEILINGEN KAN DAGELIJKS GOED MATERIAAL WORDEN INGELEVERD. 

Wanneer het belangrijke objecten betreft, komen wij gaarne de verkoop met U bespreken. 
Vlotte financiële afwikkeling. DISCRETIE verzekerd. 



JOEGOSLAVIË ONGEBRUIKT No Yvert19ó0 

35/50 
87/104 
105/107 
108/08A 
109/111 
129/42 
170/181 
182/193 
204/06 
207/09 
210/21B 
222/24 
225/30 
231/36 
237/38 
239/50 
258/60 
263/76 
277/89 
290/94 
295/96 
297/300 
301/302 
303/05 
306/09 
310/11 
312/13 
3 U / 1 7 
3 1 7 A / D 
318/21 
322/25 
326/29 
334/38 
339/42 
343/44 
345/48 
349/52 
353/56 
357/69 
370/74 
375/79 
380/83 
384/87 
338 
389/92 
397 + 99 
398 + 400 
401/05 
406/17 
418 
419 
420/21 
422/33 
434/39A l 
434/39B i 
440/41 
442/44 
445/48 
449/52 

f 3 , 5 0 
2 0 , — 

2 , — 
25 ,— 

0,50 
3,75 

45 .— 
25 ,— 

1.25 
0.45 

25 ,— 
0.45 
9 .— 

3 0 , — 
0,30 

2 5 . -
9 ,— 

17,50 
9 ,— 
3,25 
2,25 
3 ,— 
0,75 
0,90 
1,50 
0,70 
0,70 
2 ,— 
2,50 
2,75 
4 , — 
4,50 
3,50 
3,50 
0,90 
2 , — 
3,50 
4 , — 
6 ,— 
3,75 
2,50 
1,75 
2 , — 
3 ,— 
1,75 
3 ,— 

2 0 , — 
0 60 
3,75 
0,20 
0,35 
0,75 
3,75 

7.50 

1,40 
1,50 
7 50 
3 — 

453/54 
455/49 
460/62 
463/65 
466/68 
469/70 
471/74 
475/77 
478/81 
482/84 
485/88 
489/91 
492/94 
495/98 
499/501 
502/04 
505/11 
512/14 
515/16 
517/19 
520/22 
523/26 
527/29 
530/43 
544/47 
543 
t ' . l " 5 3 
. 54/60A 
561 
562/67 
568 
569 
570/71 
572/73 
574/75 
576/77 
578/79 
580/81 
582/84 
585 
586 
587 
588/99 
600/06A 
607/09 
610 
611/1« 
617 
618/20 
621/24 
625/26 
627/29 
630/33 
634/36 
637 
638 
639/40 
641 
642 

U w Mancol i is t naar 

1,50 
0,90 
0,60 
0,80 
1 , — 
0,45 
0,90 
0,75 
1 15 
0,45 
1.25 
0.7 
0,6 
1,1 
0,7 
1,2 
1,50 
0,90 
1.75 
3 . — 
7,50 
5 ,— 
0,50 
3,75 
3,50 
0,25 
9 .— 
6,50 
0 1 5 
3,5 
0,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
3,7 
0,20 
0,50 
0,5 
7,5 
1,5 
4 , — 
0,50 
7,5 
1,15 
4 , — 
2,50 
1,5 
3,2 
5 ,— 
3,50 
1,2 
0,4 
1.25 
0.50 
0 50 1 

643/54 
655 
656/59 
660/64 
665/66 
667/75 
676 
677 
678 
679 
680/91 
692 
693/96 
697/705 
706/13 
714/22 
723/24 
725/28 
729 
730/735 
736/40 
741 
742/43 
744/52 
753 
754 
755 
756/69 
770 
771 
772/80 
781 
782 
783/91 

L t p . 

1/5 
6 
7/16 
1 6 A / D 
17A/22A \ 
17B/22B i 
23 
27/31 
32 /40A 
41 
42/44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

Bloc 's 
1 
2A 1 
2B i 

1 2 0 , — 
1,50 
5 ,— 
8 , — 
1,15 

1 4 , — 
0.75 
0,40 
1,10 
0,40 

1 8 , — 
0,40 
2,50 

11,50 
12,50 
12,50 

0,90 
3 , — 
0,30 
7,50 
6,25 
0,30 
0,45 

1 0 , — 
0,30 
0,30 
0.30 

12.50 
0,30 
0,5 
4,50 
0,30 
0,30 
7 , — 

4,25 
2,2 

12,5 
2 , — 

3,50 

0,90 
7 , — 

22,50 
0,90 

11,50 
1,90 

1 0 , — 
5 ,— 

12 — 
0,75 
0,80 
6 ,— 

1 , — 

3 50 

P O S T Z E G E L H A N D E L P H I L A D E L P H I A - K R U I S W E G 
Tel 15515 - G i r o 135793 Bank N e d Middenstandsbank - C. > 

3G } 
5 

D i e n s t 
1/8 

P o r t 
1/8 
9/21 
36/48 
58/66 
78 /82A 
73/82B 
88/95 
96/97 
98/102 
103/110 
111/113 
114/21 

. 

f » ,— 
1,75 

2,75 

15 ,— 
3.50 
5 ,— 

2 5 . — 
1.25 

25 .— 
0,60 
1,25 
1 , — 
1,90 
0,40 1 
4,50 1 

Dien ia isance i 
3/4 
5/6 
7/8 
9/10 
11/12 
13/14 
15/16 
19/20 
23/24 
29/30 
31/32 
37/38 

A d m . M i l t 
Joegoslavic 

1/5 

D i e n s t 
1/5 

P o r t 
1/5 

0,25 
0,15 
0.15 
0.15 
0.15 1 
0,15 
0.15 
0.15 
0.15 
0,15 
0,15 1 
0,15 

1 
0,50 1 

0,65 1 

0,65 1 

u i v e r s e a e r i e s i 
G e b r u i k t 
643/54 
667/75 
697/705 
706/13 
714/22 
744/52 
772/80 
783/91 

6 ,— 
4,50 
4 , — 
4 , — 
5 — 

*.— 1 1.25 
2,45 

43 - HAARLEM 1 
/VILDERS - Haarlem 1 

1 GOEDKOPE EUROPA-ZEGELS 1 
1 E u r o p a ' 5 6 : 
1 Be lg ië * f 2,90 
1 Belg ië" 0,75 
1 F r a n k r i j k * 2 95 

1 I t ^ h e * 6 
1 I ta l ië " 0,75 
1 L u x e m b . " 9,25 
1 D u i t s l a n d * 0,90 
1 D u i t s l a n d " 0,55 

1 E u r o p a ' 5 7 : 
Be lg ië* 1 20 
Belg ië" 1,20 

1 F r a n k r i j k * 1,30 
1 F r a n k r i j k " 0,85 
1 I t a l i ë * 1,60 

I tahe" 0,85 
L u x e m b . » 7,50 
D u i t s l a n d * 0,90 
D u i t s l a n d " 0.50 

1 Saar land* 0.95 
Saar land" 1,10 
Z w i t s e r l . » 1,30 
Z w i t s e r l . " 0.65 

E u r o p a '58 : 
Belg ië* 1.30 | 

Be lg ië" 11.10 
België FDC 1,90 
F r a n k r i j k * 0,80 
F r a n k r i j k " 0,80 
F r a n k r i j k 

F.D.C 1,40 
I ta l i ë * 0,95 
I tahe" 0,95 
Ital ië F.D.C. 1,80 
L u x e m b . * 1,95 
L u x e m b " 2,10 
L u x e m b . 

F.D.C 3.55 
D u i t s l a n d * 0,90 
D u i t s l a n d " 0 45 
Du i ts land 

F.D.C 1 25 
Saarland* 0,70 
Saar land" 0 90 
Saarland 

F.D.C. 1,45 
T u r k i j e * 0,80 
T u r k i j e " 0 ,90 
T u r k i j e 

F D .C . 1,50 

E u r o p a '59 : 
O o s t e n r . * 0.65 

O o s t e n r " 
O o s t e n r 

F D C 
Z w i t s e r l . 
Z w i t s e r ! " 
Z w i t s e r ] 

F D C 
m o p d r . * 
m o p d r . " 
m . o p d r 

F D.C. 
T u r k i j e * 
T u r k i j e " 
T u r k i j e 

F . D C . 
Be lg ië* 
Be lg ië" 
België 

F D .C . 

f 0.60 

1,25 
1,25 
1,25 

2,25 
1,80 
1,80 

2,60 
0,90 
0,90 

1,50 
0,95 
1 , — 

1,45 
F r a n k r i j k * 0,95 
F r a n k r i j k " 
F r a n k r i j k 

F.D.C. 
I t ahe* 
I tahe" 

1 , — 

1,45 
0,95 
1 , — 

l t a l i eF .D .C .1 .40 
L u x e m b . * 
L u x e m b , " 

Consei i de l 'Europe F r a n k r i j k vlaggen (5 s tu 
Al les p r ima k w a l i t e i t . Beta l ing na 

Gezien de zeer lage pr i j zen al les + 

W.H.DEMUNNIK 

0,95 
1 , — 

CS comp 
ontvangs 
^erzendp 

Jac N 
Schev 

L u x e m b . 1 
F.D.C, f 1.45 

D u i t s l a n d * 0.80 1 
Du i t s l and " 0,80 | 
Du i ts land | 

F D C 1,35 

Be lg ië* 0,95 
Belg ië" 0,95 
België 1 

F D.C 1,60 1 
Itahe* 1 , — 1 
I tahe" 1 , — 
l ta l i eF .D .C .1 .60 
L u x e m b . * 1.60 1 
L u x e m b . " 1.75 1 
L u x e m b . 1 

F.D.C. 2,25 1 
T u r k i j e * 2,45 1 
T u r k i j e " 2,75 1 
T u r k i j e | 

F.D.C. 3,70 
U.S.A.* 0,30 
Canada* 0,35 1 

eet) f 1,85. 
c 1 
ort. 1 

/ermeystraat 30 1 
eningen 1 

Te koop gevraagd 

kilowaar Nederland 
alleen groot formaat 
f 10- p. kg 

Verder verzamelingen, 
contante betaling. 

POSTZEGELHANDEL G . VAN 

Petristraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) -

parti jen, 

zegels 

massagoed 

DER E UN DE 
Giro 498361 - Tel 31082 

Voor de verzamelaar: 
B o n d s r e p . (1 D M = 
Neuss cp l . 
Riese 
H u m b o l d t 
Bux tehude 
T r i e r 
K i r chen tag 
In te rpos ta 11 
Europa 
M u z i e k b l o k 
We lvaar tse r ie 

L u x e m b u r g (1 Fr 
Toe r i sme 
Navo 
Europa 
Fe ie rwon 

Belg ië k o l . (1 Fr 
C u l t u r e l e 
Oudenaarde 
Europa 
Paus Adr ianus 

= 110c) 
f 1 60 

0. 1 
0.44 
0.22 
0.22 
0, 1 
0.50 
0.55 
1,25 
1 , 5 

= 9 c) 
f 0,45 

1 , — 
0,68 
0,22 

= 9 c ) 
f 1,80 

0,22 
0,67 
0,68 

O o s t e n r i j k (1 Seh 
Europa 
lohann 
Tabak 
D ie ren 
Haydn 
Straalzender 
Spor t 
T i r o l 
Ph i l ha rmon i ke r 

F r a n k r i j k (100 Fr 
Europa '58 
Pi lo ten 
Des bordes 
Verzetshelden 
Europa Raad 1 
Idem II 
TancarviRe 
Europa 
Mar ianne 
ja u res 

= l a c ) 
f 0.44 

0.27 
0,44 
1.50 
0.27 
0.44 
0.45 
0,27 
0,44 

= 90 c) 
f 0.50 

0, 8 
0. 7 
O.VO 
0.60 
0.70 
0,27 
0,70 
0,22 
0,45 

I t a l i ë (100 L = 80 c) 
Byron f 0 , 1 2 
Prampol in i 0.12 
O u d - s t n j d e r s 0,12 
Rome—Panjs 0.28 
Rode Kru is 2 . — 
Europa 0.70 
Luxe-ve l le t je (EUR ) 5.75 
Idem '57 1.75 
Idem '58 1.50 
Int W e r k o r g 0.70 
V a t i k a a n (100 L = 80 c) 
K r o n m g f 1.75 

B e r l i j n (1 D M = 110 c) 

H u m b o l d t 0.44 
L u c h t b r u g 0,28 
Communa le 0.22 
Z w i t s e r l . (1 Fr = 100 c) 
Pro Patria f 1 50 
Europa 0,80 

E U R O P A '59 cpl. (5 I.) f 3,25 
F.D.C.'s cpl. (z. Ned.) f 5,50 

Levering van NIEUWTJES nog steeds tegen de in het vorige nummer van het Maand
blad genoemde koersnotermgen ECHTER UITSLUITEND IN ABONNEMENT 

Postzegelhandel J. F. L E U S E N 
JODENSTRAAT 33 — PARADE U, — VENLO 

POSTBUS 120 - GIRO 134891 - LID VERBOND VAN HANDELAREN 
TELEFOON 04700 - 6308 b.g g. 2804 

Vooruitbetaling bijbestelling s v.p. (beneden /"lO.— porto extra) Praktisch alles 
van Nederland en O.R. leverbaar, los en in serieverband Zichtzendingen zegels der 
gehele wereld 

Yvert No 499** genoteerd voor 10 nieuv/e Francs, per stuk f 1,50 
TE K O O P GEVRAAGD: ALLES O P GEBIED V A N VERENIGD EUROPA 
AANBIEDINGEN MET PRIJS, OOK VAN EERSTE-DAG-ENVELOPPEN 

POSTZEGELHANDEL 1 
1 W. H. EECEN 

B R I N K L A A N 55C - BUSSUM 

1 TELEFOON 6288 - GIRO 451627 

ZICHTZENDINGEN 
1 van nagenoeg alle gew. landen. 
1 BILLIJKE PRIJZEN 
1 Collecties en partijen te koop gevraagd 

Momenteel zeer mooie boekjes Duitsland enz. 
en Zd. Amerika Staten. 



POSTZEGELHANDEL R. POSTEMA 
SINGEL 276 - AMSTERDAM-C. - TEL. 249749 

Fis. 525.000,-
werd door ons in een jaar geveild. 

Dit was alleen mogelijk door het vertrouwen, dat onze clientèle ons schonk. 

Ons devies is: 

iedere maand een veiling 

snelle afrekening 

ook op kleinere objecten geven wij gaarne een renteloos voorschot 

Uw inzending is tegen brand en inbraak verzekerd. 

Onze veilingen bevatten ook voor de kleinere verzamelaar dikwijls interessant materiaal 

De afdelingen collecties en restantverzamelingen zijn zowel voor de kleine verzamelaar als 

voor de specialist of grote belegger steeds een gang naar onze veiling waard. 

De eerstvolgende veiling vindt plaats op 17 en 2 4 oktober a.S. 

Deze veiling bevat ca. 2000 kavels. 

CATALOGUS wordt gratis op aanvraag toegezonden. 

Inzendingen voor de NOVEMBERVEIL ING, welke zeer belangrijk belooft te worden, 

zien wij gaarne vóór 1 NOVEMBER tegemoet. 



KLEINE ANNONCES 
Pnjs UO et per mm betalmg na toezending factuur Opgave aan 
Boom Ruygrok NV Ged Oude Gracht 133 Haarlem Telef 17450 

Te koop Postfnsse ver/ G R I L K t N 
LAND '>\e i t ± 900 fi Idem FRANK 
RIJK ± H50 fr Na 1936 praktisch 
compleet ^ ooi ts nr 156 252 257A 
354 5 etc A F Hol l tman ^ ilhclmma 
•paik 30 Breda 

Pai t biedi lan Gespcc verz BELGIt 
waarde Y\e r t 60 gebruikt Fi 2340 on 
gcbiuikt Fl ^9]b plus pubs B fr 2650 
en pieos t>po en datt. z g a compl Prijs 
f 1730 — L\(-nt Colon beschil btai 
Te\ens Frankrijk ..ebiuikt Fr 840 on^ 
Fr 710 Pnjs / 575 — Bciicht na tel 
afspraak 070 3i0130 Pokki nans Pape 
^aailaan 10 Den Haa^, 

Gcviaasd Postfns N R H O D E S Ï \ Yvei r 
59 t m 7^ Z Rhodesia 79 t ni 92 N>as 
saland 106 t m 120 Prijsop„a e Ruizc-
naar Boncd jkstiaat 153 Vhssingci 

Bod ge\ r op Compl serie EUROPA 
1956 op 7 FDC s G ] He )i ik \ d 
Gocsstrant 15 I Delft 

Tet,en hoge pi ij/en te koop i,c aagd 
BUNDELWAAR van NED en I N D 
A \ d Heijdtn Daguenestraat 84 Den 
Haag 

Sanatorium patient M aagt \oor hcni en 
mede patiënten (beginnende \erzamelaars) 
POSTZEGELS ] xan Mouiik G.oenc 
Kruis Sanatorium Zaal 11 Van Miete 
Acldhan 20 Delft 

Tc koop ^e\iaagd Len Michel Übersee 
catalogus 57 58 of 59 en etn Michel 
Europa catalogus 59 C I Vei schoor 
Zutphcnseweg 115 Eefde 

Ciica 200 FDC s diverse landen tege i 
eik lann bod A Moleibtoek Schotei 
bosstrait 18 Haai lern 

Te koop gevraagd ZWITSERLAND 
1854 1907, op brief met bijzondere af 
stenipclin^en of in grote hoeveelheden 
J I!)ooicibos Sciteiskampweg 19 Bcnne 
Kom 

Gevi van C U R A S A O en SURINAME 
poststukken met puntstempels of Fran 
co afstcmp e\ tnals postst zonder 
postzegels Brieven ain A de Munck 
ArcI^lmcdcs^veg 29 Amsteidam Oost 

HANDBOEK dei postwaarden ^ an Ned 
Indie deel 1 en II compleet met platen 
map te koop te„en aann bod W Staf 
leu M e s d a g s t n u 78 Den Haag 

Bi^ Mail mt t honderden aanbiedin},cn en 
buitenlandse postzegelclub ADRESSEN 
f \— C T H ter Riet Gctfei tsingel 

112 Enschede Giro 866831 

Vooi ƒ 3,— woidt u lid \ an de grote 
Intern Postzegel RÜILVERENIGING 
, C P E C Inlichtingen bij de Consul 
voor Nedeiland A Beremei Lmei ton 
straat 7a Rotterdam "̂ 2 Antwoordzegei 
insluiten s \ p 

Fe 1 oop Met ?il\ci bekroonde coileetie 
pla i t foutei dl ukafwijkingen ciz \ a n 
I S R A L L in t u t e banden Uniek tenlüon 
stellin^sobieet / 1250 — Event ruilen 
Ncdeiland en O G postfns Te bezieh 
tigen na afspiaak bij H Okkei Ripen 
burt, 99 1 Amsterdam C tel 63937 

Welke handelaar of particuhei heeft 
interesse in FDC s van BR\ZILI i ' \ an 
de laatste 12 maanden TUCS nog Icveibaai 
en \ooi de komende FDC s k m gezoiL,d 
wolden Teven te koop of m ruil ge 
vraagd a / O 75 8 stuks '>2' ^ 2̂  c 
Vogetseiie Ned Antillen on^ebiuikt of 
gebiuikt en 1 x 10 e E u n p a 1956 Ncdei 
land ongebiuikt tegen redelijke pi js 
k Filet C P 7003 Sao Paulo B azili 

Te koop ENGELAND en O G lubilec 
1949 compleet postfns f 600— FDC 
Kinderzoig N Guinea ƒ 1 80 per stuk 
franco thuis B A C Oosteibaan 
Parklaan 39 Bussum giro 596471 

Te koop (of in i uil) ge\ i aagd \ o o r 
studie doeleinden Ongebr en gebiuikt 
\ R M E N W E T nr 6 De \erkopei kan 
desgewenst na ± een jaar de zegels voor 
de ont\anf,cn verkooppnjs terugkopen 
Aanbiedingen aan F H M Post Malie 
baan 104 Unech t 

Te koop j,ev raagd Zegels \ an P O R T 
NYASSALAND (ook en„ros) Br met 
prijsopgave aan Meviouw P C Goed 
wald p a \ Rijswijckstraat 70, Rijswi|k 

Gev 1 aagd ANSICHTEN binnen en 
buitenl met atb van trams of treinen 
in ruil POSTZEGELS gehele wereld 
B Willemsen Gruts t iaat 34 Doetinchem 

Geviaagd VATICAAN alle beteie zegels 
o a Provisi i ien Tobias U P ü G r a t n 
nus Lombardo enz Aanbiedingen met 
prijs aan ] Smits Rolandstiaat 36 
Tegelcn telefoon 04706 1802 

Te koop VATICAAN en * naar man 
cotijst J Smits Rolandstr 36 Tegelen 
telefoon 04706 1802 grro 380772 

Ik koop K L M met londstempet 12 c 
a "/i c en 30 c x 10 c Ook alle andere 
Nederlandse zegels T Bijlsma Sehimmel 
p nnincklaan 3 / i t p h e i 

Uw adres voor 
Postzegelrondxendingen, 
IS 

N. H. Went ink 
Geraniumstraat 2 
Postbus 2 2 3 
Hilversum 

DE ENSCHEDESE 
FILATELISTENVERENIGING 

geeft kennrs van het plotse 
hng overlijden van haar 
voorzitter de heer 

G. R. R. JAGERS 

De prettige leidmg die hij 
aan onze vereniging gaf ge
durende 28 voorzittersjaren 
zal bij al onze leden in 
dankbare herinnering blijven 

LUCHTPOST 
rondzending 
veil ing 
nieuwtjes 

DE VLIEGENDE HOLLANDER 
Lidmaatsch f 4 75 INCLUSIEF 

MAANDBL AERO PHILATELIST 
LINNAEUSLAAN 27 HAARLEM 

BEELDFILATELIE 
s 

MODERNE 
FILATELIE ! 
Doe oolc mee' 

Alle inlichtingen f F Venema 
ZeecrofC 9, Wi jk aan Zee 

TF KOOP 

TWEE 
V I T R I N E T O O N B \ N K E N 

lanu 2 90 

Nos in geb 
oktober bn 

J Kok, Tu 

m breed 1 10 m 

rink te 7Rn tot P | 

fstrait 21, Zutphen 1 

POSTZEGELHANDEL 

A. J. HOMPERT 
Hertogsingei 1 2 

MAASTRICHT 

Ned -Overzee N i e u w e uitgaven 

AANKOOP OOSTENRIJK 
Wi) koptn alles \ an oud Oostenrijk ei Lombaidiie \ a n 1850 1865 
Ook in partijen Rariteiten Brie\en tiiz enz 
Aanbiedingtn ei aan\ragen aan 
FR STRASSER Salzburg (Oostcnr jk) Kcndlcrsiedluns Geierecksti 

V O O R D F D C S N O G N V P H ci t 1960 ƒ 2 75 idem 1959 slechts f 150, 
Junior f 1 40 Zonnebloem Indon 60 ƒ 1 25 •« ateisn / 0 90 Kind 54 /■ ' 45 

Stat /■ 0 95 Bevi / O 90 Olymp y 2 25 K 56 57 58 en 59 (16 no> liele 
weit ld aanzet ) j 1 50 p st De Ruj t t r Haag en V! / 1 25 p st R Kr 57 
/ 1 60 Zomer 58 ƒ 1 50 Z 59 /■ 1 50 Z 57 f 2 — Eur 5S f O 90 
(Expo ƒ 1 — ) 59 ƒ O 90 Nato ƒ O 90 KLM vlucht N York en Cui 46 p st 
ƒ 2 50 Klagcnf f 1 — Sofia Budap Belgr en Mosk / O 85 p st Houston 
f 1 25 Tokio / 1 20 (Eui zegels) Biak / O 95 Tripoli f O 75 Saigon / 1 15 
(retour ƒ 2 — ) Tunis ^ O 80 (ret f 1 45) 40 j KLM ƒ O 90 N Guin R Ki 
58 /■ 2 15 St Geb / 1 40 Bloemen 59 (15 nov ) ƒ 2 — Sul Thalia / 3 '5 

Ant IG I / 195 Landsr ƒ 1 — R Kr / 2 50 H Aiuba /■ 0 90 Monuni 
ƒ 3 15 U Dist Aruba ƒ 1 05 (16 okt ) Alle le kwal z of met potloodadies 

1 HARTEVELD S FDC SERVICE — KERSTROOSSTRAAT 9c — R DAM 12 
TELEFOON 87963 P O R T O EXTRA G I R O 507407 

Wf/ 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 
da urn in ons bezit komen kunnen wij geen plaatsing garanderen 

Lucifersmerken voor verzamelaars 
Mcei dan 10 000 versehillende mciken zijn dooi ons le\erbaai o a 

150 veisehillende Bel^ie f 1 50 100 verschillende Upan / 1 25 
50 \ersch )oet,osIa\ie f 1 — 100 \etschilicnde wereld / 12 50 

Fianco toezendin,, \o lg t na ont\ani ,s t \ an het bcdia^ pei giro of pei post 
wissel 
Desf,,ewenst \er2endin^ ondei rembours 
Vraagt onze gratis u-itgebieide prijshisten Bi| iedere bestelling ontvangt u 
^latis 50 veisehillende België 
Tevens kunnen VMJ insteekboeken/albums en binnenkort een tijdschrift \ o o r 
de fillumenie levcien Dit laatste wo id t ledeic '' maanden uitgege\en en om 
\a t foto s \an alle nieuwe uitgaven der gehele weield Jaaiabonnement ƒ 6,— 
Tevens zijn dooi ons lucifersmerken in speciale verpakking voor winkelieii 
leveibaar i i België en Engeland reedi met groot succes veikocht 
Vraagt onzt spee TIC prijslijst ffe te met monster biervooi 

Eerste Nederlandse Lucifersmerkenhandel 
Jekerstraat 15 hs Amsterdam - Giro 666260 

Zoekt u goede zichtzendingen ? 
RONDZENDDIENST NOORD' voorziet in een behoeite 
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 tei weield hebben wij een uitgebreide 
keuze U vindt m onze rondzendingen uitsluitend eeiste 
kwaliteit zegels Onze zichtzendingen zijn zowel geschikt 
voor de beginner als voor de veigevorderde verzamelaai 
Ook Uw MANCOLIJSTEN verzorgen wy accuraat en snel 
Wi] 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 Zuid-Amerika 
enz enz 
WIJ zijn steeds kopers voor verzamelingen m goede kwa
liteit 

RONDZENDDIENST ..NOORD Postbus 249 
Groningen 

file:///erzamelaars
file:///RMENWET
file:///erkopei
file:///NKEN
file:///ersch
file:///etschilicnde
file:///olgt


W/j 2ijn kopers van: 

Nederlandse en buitenlandse kilo- en bundelwaar. 
Wat heeft u aan te bieden voor onmiddellijke 
levering? Wij verstrekken géén inkooplijsten, 
doch verzoeken om uw gespecificeerde aanbie
ding met catalogusnummers en aantal van iedere 
bundel. Evenzo van beschikbaar aantal kilo's, 
met opgave van land, onuitgezocht of uitgezocht 
Onze prijsopgave volgt per kerende post. Even
eens gezocht: restpartijen in stock boeken, kistjes 
etc. 

Maak topprijzen bij: 

„ N O V I O M A G U M " Postzegelgroothandei 
2e W A L S T R A A T 17 - N I J M E G E N - T E L 2 0 6 3 8 ( 0 8 8 0 0 ) 

Postzegelhandel „Europoort" 
Correspondentie-adres: Jan v. Ghestellaan 13, Rotteidam 

Biedt aan: 
Nieuwtjes van de gehele wereld in abonnement. 

Redelijke prijzen. — Vraag onze lijst. 
500 verschillende moderne series. 

Geen sensatieaanbiedingen, snelle levering. Boven /' 10,-
portovrij. Behandeling van mancohjsten. 

WEST-AFRIKAANS 
VOETBALKAMPIOENSCHAP 

Nieuwe Ghana sportserie 

Ten einde de Westafrikaanse voetbalkampioenschapswedstrijden teeren, 
welke ter ere van Dr. Nkrumah's 50ste verjaardag op lóseptember j l . aan
vingen, heeft het Ministerie voor Verkeer van Ghana een sportserie van 
vijf waarden uitgegeven. 

De vier laagste waarden — y^d, l d , 3d en 6d — vertonen verschillende 
momenten uit een voetbalwedstr i jd; de waarde van 2s.ód. toont de Goud
bokaal, welke door de eerste minister Dr. Kwame Nkrumah werd uitge
loofd voor het winnende elftal. 

Dag van uitgifte der serie is 15 oktober ; de zegels blijven to t 6 november 
in verkoop. 

Rasterdiepdruk van Harrison & Sons Ltd. 

U zult deze zegels bij uw gebruikeli jke handelaar kunnen vinden. 

Advertentie van de GHANA PHILATELIC AGENCY LTD. 

Zojuist verschenen.: 

Drs. J. Boesman: LUCHTPOST 

Veertig jaren luchtpost belicht ter gelegenheid van het KLM-jubi leum. 
De historie en de techniek der postvluchten, maar evenzeer over de 
filatelistische aspecten daarvan. 
104 biz. met tal van afbeeldingen, geb. f 3.90 

UITGEVERIJ C. DE BOER JR - HILVERSUM 
Verkrijgbaar in de boekhandel 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
ROKIN 58 AMSTERDAMC TELEFOON 30261 42380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 
Inzendingen dagelijks 
Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend 
NEDERLAND OPNIEUW EEN INTERNATIONALE MARKT VOOR 
POSTZEGELS, door de thans praktisch geheel opgeheven restricties 
t.a.v. de in en uitvoer en het betalingsverkeer. 
Ook uit het buitenland mochten wij reeds enige belangrijke Inzen

dingen ontvangen en het is ons aangenaam U reeds thans te kunnen 
berichten, dat ook onze TWEEDE VEILING IN DIT SEIZOEN 

E E N F I L A T E L I S T I S C H E V E N E M E N T 
zal worden. 
Onder de hamer zullen o.a. komen NEDERLAND & O.G. In blokken, 
vele luxe exemplaren van de nummers 1/3 van NEDERLAND, tal
rijke klassieke zegels van EUROPA en OVERZEE met vele zeldzame 
waarden, alsmede honderden belangrijke collecties, restantcollec
ties afkomstig uit importante wereldverzamelingen enz. enz. die ons 
ook voor deze veiling werden toevertrouwd. Nadere aankondiging 
In het novembernummer van dit blad. 
INZENDING VOOR DEZE VEILING : Met tiet oog op de voor een doeltreffende 
verkoop vereiste tijdige voorbereiding zijn eventuele toevoegingen van beter ma

teriaal, speciaalcollecties etc. voor deze veiling, waarvoor internationaal veel be

langstelling zal bestaan, wel 'spoedig gewenst. 

VERKOOPPROVISIE : 1 2 % % van de opbrengst, alle kosten van een deskundige 
uitkaveling, het eventueel vervaardigen van foto's etc. Inbegrepen. 

Blanco ALBUMS enz. 
F D C ALBUMS mei 20 doorz. zakken voor 40 env. Hec goedkoopste album in 

Nederland. No. 1: 11x21 cm (Nederland fdc). No 2: 13x181/; cm. Per ex. 
franco huis f 4.90 

RINGALBUM. Losbladig, 100 v/itte houtvnje, snel verwisselbare bladen met licht
grijze onderdruk. Ligt volkomen vlak open. In kunstl. band met goudopdruk, 
26x30 cm., franco huis f1A,50. 

SCHROEFALBUM, 80 v/itte houtvnie bladen met netonderdr. Kunstl. band met 
goudopdruk, franco huis f7.25. 

JUNIORENALBUM, 40 prachtige bladen met netonderdruk. Gespiraleerd. Het 
album voor de jeugd, franco huis f2.50. 

FOTOALBUM. Boekformaat 18 x 2314 cm., 32 pag. crème karton met spinrag. 
Gebonden in balaleer met goudopdruk. Voor Uw vakantiefoto's, franco huis f3.60. 

TEKENSCHABLOON. Voor het zelf tekenen van vak)es 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 

FDC ALBUM 1 en 2 
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 

■ ■ » ■ ■ B E i a H B a B a a B B ■ ■ 

1941 
Dat was het jaar waarin wij onze 
zichtzendingen begonnen 
Voor de ouderen Is 

OVERDUIN  ZICHTZENDINGEN 
een begrip geworden. Ook de jongere verzamelaars 
hebben zich dit begrip eigen gemaakt. 
18 jaren ervaring en specialisatie In zichtzendingen 
garanderen dat aan Uw verlangens op dit gebied 
volkomen voldaan wordt. 
Praktisch alle landen der wereld zijn In boekjes op 
nummer volgens Yvert geplakt en tegen billijke 
prijzen uitgeprijsd. 
Het Is weer herfst, dus vraagt nu aan. 
Minimum 'Jitname f 10.— per keer. Ook kunt U 
per 2 of 3 maanden een zending toegestuurd 
krijgen. 

Wegens drukte voorlopig geen mancolijsten. 

VERL. KOLONIEWEG t 
SOESTZUID ■ TEL. 02955392 FA. H. OVERDUIN 

Specialisten in ziehfxendingen 

m 

< DRUK BOOM.RUYGROK NV ■ HAAgïËffV 


