
NEDERLANDSCH 
MAANDBLAD VOOR 

W A A R I N O P G E N O M E N 

DE PHILATELIS i 

36e JAARGANG No. 11 



F.D.C. Surmame Thalia 
F.D.C. „ Inheemse Kunst '59 . . . . 
F.D.C. Ned Anti l len. Radio 
F.D.C Monumenten . . . 
F.D.C N.N. Guinea. Bloemen 
F.D.C Europ? 1958 Comp eet zonder Ned. 
F.D.C. „ 1959. 
F.D C Navo-zegels, Ned., Belg , Lux., Italië, 

Canada, Amerika, Turkije en Zwitserl . 
F.D.C. 10 diverse van Nederland . . 
Europazegels 1959 compleet zonder NederI 
De envelop Plesman-herdenking 7 okt. 

Uiver-herdenking 24 okt 
„ „ Ph i la t . beurs A'dam 5 okt 

Bovenstaande alle 3 met complete KLM-serie 
N o g enkele v l iegbr ieven van de Lockheed 
E lec t ra -v iuch t van de K L M . 
De serie Surmame Inheemse Kunst 
Suriname Kon. ]ul. aanvullingsvifBarden van 
1 , — , 1,50, 2,50 en 5,— voor totaal 
K L.M -vlucht A'dam—Tokio en Bi^k . 

„ A'dam—^Tripolie 
„ A'dam—Saigon 
„ 10 diverse slechts 

Envelop Expo met Europa-serie slechts. 
150 speciale gelegonheidsstempels van Neder
land op kaarten 
Stockboeken 18x21 cm, 8 bladen f4,95, 3 stuks 
Catalogus 1960 NederI en O R 

1960 Vereen. Europa -^ . . . 
1960 Indonesia 

4 25 
2,50 
1,15 
315 
1,75 
9,50 
5 50 

f 13,50 
f 3,50 
f 3,90 
f 1 . -
f 1 . -
f 1 -

f 1 75 
1,95 

f 23,— 
f 2 , -
f 0,75 
f 1 . -
f 10,— 
f 1,25 

r i 5 . -
f 1 3 , -
{ 2,75 
f 1,10 
f 1,25 

Gaarne zenden we u elke maand of eens in de 2 moonden 
onze rondzendboek]es van Nederland en O.R Scherpe 
prijzen, zonder verplichting tot aankoop. 

Gratis onze condities voor een abonnement op de 
F.D.C die nieuw uitkomen 

BOL l ] \ POSTZEI^IiLS 
YERSEKE G I K O 2 2 6 4 2 TELEFOÜN 0 1 1 3 1 - 3 0 8 

Extra Voorde/f ge Aanbieding! 
Belgic 
13° 
16° 
19/20-
21° 
23° 
25° 
298° 
308/14° 
353/55° 
356/62° 
411/18° 
447/54° 
458/65° 
466/70° 
471/77° 
751/55° 
785/86° 
392/97° 
898/99° 
912/17° 
955/60° 
973/78° 
Lp 15/23 
1 en 11° 

5,50 
s 
3,25 

25 , -
2,10 

14,50 
5,25 
8,45 
2,40 

18,— 
5,20 
2,90 
2,60 
2,10 
3,25 
8,5C 
7,— 
6,90 
9,— 
7,— 
3,35 
3 4"" 

26 . -
D. Bez 1914 
1/9° 
10/25° 
26/37° 

Bu rma 
19/33» 

Dantzig 
23° 
174° 

9,30 
2 5 , -
9,75 

75,— 

4,50 
6,50 

176' 
181» 
184/85* 
192* 
195 
196* 
197* 
198/200-
192 
206* 
210 
212* 
212° 
215/17* 
218/20* 
230/34» 
230/34° 
235/37* 
235/37° 
246/50° 
251/54* 
256/71» 
258/71° 
Lp 20/4* 
Lp 30/4* 
Dst 42* 
Dst. 47* 
P 33* 

Duitsland 
57* 
59* 
355/58» 
359/62* 
379/89* 
392» 

13 , -
4,— 
2,50 
7,50 
2,40 
4 — 

12,50 
4,50 
7 50 
4 -
3,30 
2,30 
2,30 
3 , -
3 20 

11 — 
9,— 
3,60 
3,60 
6,25 
3,6? 
8,80 
8,80 

15,— 
4,30 
5,50 

14,50 
3 20 

5,— 
7 50 

20,— 
5 — 

21,— 
6 50 

393 
394/97' 
397* 
397° 
398/400-
433° 
437° 

465* 
467/69* 

519/21° 
539/42» 
594/02» 
Lp. 37» 

13,— 
8.SI 
3,75 
3,75 

14 — 
2,60 
4,50 

9 — 
4,— 

17,50 
4,— 
4,50 

West Berl i in 
21/27° 
51/53° 
58/59° 
61/65° 
48/72° 
87/91° 
Finland 

134/35° 
156/58° 
161/63° 
166° 
170/72° 
173/75° 
176/78° 
180/82° 

Hongari je 
6° 

12,— 
16 — 
7.— 

25,50 
',50 
5,60 

9 — 
3,50 
5,40 
8,25 
3,— 
2,40 
2,— 
1,65 

30,— 

erankr i jk 
232* 
252 
256» 
?69* 
I tal ië 
124/27° 
134/39° 
140/42° 
192/95° 
209/12° 
254/57° 
263/71° 
273/79° 
283/94° 
295/04° 
330/36° 
368/73» 
396/405* 

15,5t 
2 0 , -
1 3 , -
2 0 , -

9,9i 
7,80 

18,— 
9,— 
7,5C 

14— 
13,— 
8,— 
5,35 
8,— 
5,85 
9,— 

10,5C 
Liechtenstein 
43/44° 
45/51* 
72/74» 
75/77» 
78/81* 
111/13° 
153* 
158° 
159/60° 
161/66' 

a/59» 
79» 
80/85» 
P. 1/6» 

3,7; 
7,— 
4,50 
4,50 
8,40 

24,— 
8,70 
5,20 
7,— 

15,50 

95,— 
4— 

70,— 
4 0 , -

» =: postfri$ mot eerste plakker, ° = gebruikt Uitsluitend prima kwaliteit Zen
dingen tot f 5,,^ port extra. Geen vooruitbetalingen a.u.b. 

Medio december verschijnt onze grote Winterprijsli jst met ruim 7000 
aanb edingen van de Gehe e Wereld Toezending gratis op aanvraag. 

POSTZEGELHANDEL M. D. POSTMA 
UNIABUURT 14 - LEEUWARDEN »ostbus 264 - Giro 9 U / ' 4 Tel, 27028 (05100) 

ZOJVDER R^STEJy OF KOOPDWANG 

kan ieder serieus ve rzamelaa r , wien« budget m m 10,— per m a a n d of keer bed raag t , een 

wani voor z o n eerste «eiidinf: be ta len wi| ook de r e t o u i p o r t o k o s t e n 
ÊUfSTW-EHKL n. 11MÊPKM. 

VAX DUYX & 
VERHAGE 
norrEMtttAM 

Berkelse laan 92b 
Tel. K 1800-48209 

p^ j fec j fll 

BIJ EEN BUDGET VAN f 10 . - kunnen 
WIJ u helaas geen onbeperk t bediag aan 
regels doen toekomen Wel kunnen wij U 
daarvoor s tu ien een prima zichtzendmg 
van 

INEDERLAIND oi NEDERL rNDIF 
Cl]RA(^AO ol SURINAME 

tei waarde van c u e a / 300.— ä 400,— 
Tiental len van zulke zendingen, waarvan 
de /egel inhoud o n d e i l m g varieert , staan 
lei beschikking 
Bi] een pei iodieke toezending kiijgt U 
du^ successievelijk met uitzondering 
^•xn de d u u i s t e 7ege!s een viijwel com-
Dlete verzameling van Nedei land en O G 
ondei ogen. zowel gebruikt als onge-
biuikt 
BIJ EEN GROTER BUDGET kunt U 
pracht ige z ichtzendingen ontvangen, 
waar in zich ook de d u u r d e r e zegels be
vinden van; 

NEDERLAND en O.G. 

w o type en tandingen , rol tandlng, por
ten, enz. 

Vele verzamelaars van standing maken 
daa rvan leeds gebruik omdat zelfs de 
meest ve igevorderde filatelist e'- iets van 
zijn gading in kan vinden Behalve m 
Nedei land en O G specialiseien wij ons 
m 't bijzonder in 
ENGELSE KOLONIKN, waarvan steeds 
een collectie ter waarde van 20 ä 25 dui
dend gulden aan verschillende zegels, In 
boekjes opgeplakt , aanwezig Is 
SCANDINAVIË, waai van de boekjes rijk 
gesor teerd zijn en waaraan ieder recht 
geaard verzamelaar zich zal verlust igen 
ZWITSERLAND, waarvan vooral de zo 
Ip^tige DIENSTZEGELS, in de verschil
lende pap ie i soo i ten zeer uitvoerig aan
wezig zijn 
BELGIË - FRANKRIJK - LUXEMBURG -
RUSLAND - DUITSLAND met KOLO
NIEN en GEBIEDEN. 
Van bovens taande landen m 't bijzonder, 
m a a r ook van vrijwel alle overige 
Europa- landen zijn mooie zendingen aan
wezig 
ZUID-AMERIKA en FRANSE KOLONIËN 
Daarvan zijn mooie boekjes in omloop, 
die elke verzamelaar iets zullen bieden. 

Jnscheidbare /actoren zoaU prtjs en kwahlett brengen tvij htei met opzet met ter sprake. Deze kunnen alleen 
lan de hand van de werkelijkheid worden beoordeeld, evenals de geboden service. Laat V daarom de zendingen 
«oor mchiell sprekenI Geef ons Uw veriamelgebied zo volledig mogelijk op' 
(Vermelden a,u,h, beginnend, gevorderd ol vergev,). 
HET KOST V NIETS . . maar het m' V m de toekomst vele prettige uurtjes bezorgen. 



Suriname niet meer aan de post 
Geen nood. Wij leveren alles tegen redelijke 
prijs. Ook F.D.-covers. 
Reeds verschenen: l-Wz-tVz en 5 gld. Kon. type. 
Prijs bij vooruitbetaling ƒ 23,75 (plus 37 porto). 
Binnenkort: Inh. Kunst per serie bij vooruit
betaling /■ 1,90 plus 12 cent porto. 

Onze advartenties van au lustus en oktober zijn nog steeds 
geldig, voor zover voorradig. 

Postzegelhandel Hartog Okker & Co 
RAPENBURG 99i  AMSTERDAM 
Postgiro 13.500 v. h. Gem. Giro A'dam t.g.v. Rek. O 1732 
(Okker & Co). 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek had 

DEN HAAG 
9333 inwoners per km2 

Het hoogste aantal van Nederland! 
Begrijpt u nu waarom onze veilingen stampvolle 
zalen met een kooplustig publiek trekken? Den 
Haag heeft immers ook het hoogste inkomen per 
inwoner! Dit zijn slechts twee factoren, die onze 
veilingen tot een succes maken. Voor de overige 
factoren zorgen wij, al 40 jaar lang! 

ONZE 2 2 9 e POSTZEGELVEILING 

Z A L 1 DECEMBER a.s. PLAATSVINDEN 

Vraagt per omgaande de veilingcatalogus aan, 
de voorraad is niet onbeperkt. 

H e e f t u plannen to t verkoop ? 

Stelt u zich eens met ons in verbinding of vraag 
de folder: „Iets over postzegelveilingen". Dat had 
u eerder moeten weten! U kunt elke dag inzen
den voor de a.s. veiling. 

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

J.K. RIETDIJK n.v.  DEN HAAG 
Telefoon 070117020 — Giro 42087S — Lange Poten ISA 

Nederland 
1 /■ 6 , 
2 6,— 
3 24,50 
3»z .g . 1 1 0 , 
4 2,60 
5 2 , 
5 17,— 
9 5,35 
10 3,50 
11 13,— 
12 24,— 
17 ' 2,— 
18 8,50 
27 0,80 
29 19,50 
43 2,65 
44 6,75 

45 f 
79 
103' 
121/6* 
134/5' 
139/40' 
166/8 
199/202» 
208/11 
274/7'* 
274/7 
283/6> 
283/6 
287/8'
296/9' 
300/4» 
305/9' 
535 

Postzegelhandel J. C 
Bergselaan 225b, Rotterdam 

19,75 
0,80 
3,50 
2,20 
5,50 
1,40 
1,05 
2,80 
1,40 
3,90 
2,— 
3,15 
1,60 
1,35 
2,15 
1,60 
1,95 
0,60 

536 
537 

Ned. I 
5 
24' 
56'
6 1 ' 
98 
165* 
165 
167/70' 
172/5' 
172/5 
182/5' 
211/5' 
217/20' 
221/5' 

' = ongest. 

. Renzen 
Giro 4S1779 

/■ 0,95 
2.80 

ndië 
20,50 

3,95 
4,— 

20,— 
15,— 
8,40 
6,85 
2,75 
5,25 
4,— 
4,15 
6,75 
5,95 
3,40 

Verzorging 
wereld ce 
prijzen! • 

288 /■ 16,75 
361 13,25 

E N G E L A N D 
Yvertnr . 259, 

£ 1.. Georse 
VI frs. 12.50 
Priis f 5,— 

Elizabeth nr. 286 
£ 1 .  .  / ■ 4 , 

BELGIË 
Yv.nrs . 290A' 
+ 292A», 
postfris 50 en 
de 100 frs. 
beide f 10,50 

MANCO'S gehele 
gen aantrekkelijke 

KUKf 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 grooihandelstirma in postzegels in Amerika, 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES Lage en middelbare waar

den. Zowe'compleet als incompleet ongebruikt of gebruikt. 

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

• 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 j op papier. 

• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L wensen WIJ eveneens 
l<leinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge

prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingsUjst, die 

onze directe en nauwkeurige aandacht zat hebben. 10=-
\ RIJ OP AANVRAAG. Onze nieuwe inkoup-prijslijat 

T O P  I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 

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

Verkoop aan Ameriko's grootste en best bekende importeur: 

H, E. HARRIS 6L CO. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A Telegramadres Harrisco Boston 

Blanco ALBUMS enz. 
RINGALBUM VOOR BEELDVERZAMELAARS: Een prachtig handig; aibum 
in kunstleer met goudopdruk. Mt'. 100 wïtte, bncl verwisselbaic bladen met 
lichtgrijze netonderdiuk. Speciaal geschikt vooi beeldverzanielaa: en specia
list. Elk blad buiten het album met hand oi schrijfmachine te bewerken. 
Onderlinge uitwisseling der bladen. Elk blad ligt volkomen vlak open. 
26 \ 30 cm. Vele enthousiaste gebruikers in vele landen En de prijs slechts 
ƒ 14,50 per exemplaar. 
F.D.C. ALBUMS: Voor 40 en vel. Het mooiste album in handig formaat; 
No. 1: II X 21 cm. (Nederl. F.D.C.'s), No 2: 13 x 18'/j cm. 'n Fraai ge
schenk voor slechts / 4,90 per exemplaar, 
FOTOALBUM: Export kwaliteit . Voor uw mooiste vakantiefoto's. 13 x 18'/* 
cm boekfonnaat met 32 crème kartonnen vellen. Prachtig om cadeau te 
<4even, ƒ 3,60 per c \emplaa i . 
SCHROEFALBÜMS. Een goedkoop kunst leren album met 80 bladen. Ver
laagde pnjs, slechts ƒ 7,25. 
TEKENSCHABLOON. Handige hulp voor het zelf tekenen \ an albumbladen. 
Met vele maten. Slechts /' 3,50. 
JUNIOREN-ALBUM. 40 prachtige bladen met nctondeidruk Gespiraleerd 
Het album voor de jeugd, franco thuis /' 2,50. 
POSTZEGELZAKJES. 250 helder docrz peiganum -/akjes 85 x 125 mm, met 
gegomde klep voor, franco huis f 3,75. 

BLSIXLLLN: btuit het bcdiaj; up ,411 niuiiiiiiii.i 3^200^ oiuki ^LiiiiLidni^ .in 
het bestelde. Niet goed, geld t^rug Omgaand franco toezending (in Neder
land) door de fabrikant: 

BOEKBINDERIJ G. G. TER HORST 
Vrouw Juttenstraat 37 U T R E C H T Tel. 10834 Giro 352003 



pieker niet langer 
welk cadeau U met St. Nicolaas 
of Kerstmis Uw vrienden of be

kenden zult geven: Verras hem 
of haar met een abonnement op 

„ C A M P I N G ' 
maandblad voor kamperen en 
buitenleven. Het ti jdschrift, dat 
door zijn pittige en deskundige 
artikelen, in de korte t i jd van 
zijn bestaan de harten veroverde 
van kampeerders en beoefenaren 
van buitensporten. 

De abonnementspri js van C A M P I N G is 
f 6 ,— per jaar of f 3,53 per half jaar. 

Zendt ons onderstaande bon ingevuld op en wij 
zullen zorgen dat Uw cadeau op tijd wordt 
verzonden. 

Adm. CAMPING 
GED. OUDE GRACHT 138  HAARLEM 

NAAM 

STRAAT 

PLAATS 

Het abonnementsge'd wordt door mij voldaan per 
postwissel aan of op girorekening 37758 van Boom

Ruygrok N.V. te Haarlem *) 

NAAM 

STRAAT 

PLAATS 

*) S.v.p doorhalen wat met wordt gewenst 

I IV H O li » 

van dit nummer 

In Memoriam, Dr. P. H. van Gittert 323 
De Nederlandse distributiekantoren door P. C. 

Korteweg 324 
Nederland 328 
Luchtpost 330 
Verzamelt u ook Nederland en O.G.? 332 
Beeldfilatelie 334 
First Day Covers 335 
Dag van de Postzegel 337 
De engel Gabriel en de post 338 
Quiz, filatelie en . .. locomotieven 340 
Nieuwe uitgiften 342 
Bonds en Verenigingsnieuws 346 
Allerlei 351 
Kryptogram 353 

NED. INDIË - Nw. GUINEA - NEDERL. (prima kwaliteit) 
[ndië ont;ebr. 
226'27 /■ 1,65 
230/34 3,— 
266/71 2,50 
298/03 1,15 
304/16 2,50 
333 0,12 
372/73 0,55 

Indië gebruikt 
226/27 f 1,10 
314/16 0,20 
347/48 0,35 
349/50 0,35 
Nw.Guinea eng. 
43/46 f 1,75 
Port 1/6 2,25 

Nederland gebr. 
84/86 ( 1,— 
139/40 0,90 
199/02 2,75 
208/11 1,50 
212/19 10,50 
225/28 2,— 
232/35 2,25 

248/51 f 3,50 
252/55 0,90 
257/60 5,— 
261/64 3,25 
265/66 1,20 
267/68 1,— 
270/73 3,50 
274/77 2,75 

Nrs. volgens Spec Cat. '59. Betaling m bestelling of onder rembours. Orders 1 
beneden /' 10.— porti extra. Te koop gevraagd series Nederland en O.G. 1 
Aanbiedingen met pri)s worden p.o. beantwoord. 1 

Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N.Z. VOORBURGWAL 316 — AMSTFRDAMC — POSTGIRO 165298 

Engeland nr 
pr ex. 

Fn^eland nr 
ongebruikt 

Enneland nr 

Interessante aanbieding 

Europavoorlopers gestempeld 

Griekenland '51 Opbouw Europa f 3,— 
Griekenland '54 N A T O 4,— 
Turkije '54 N A T O 17,50 
ONGESTEMPELD 
Ncordeliike tanden (5 s 2w. compl.) 

9,50 
Interessante series (** = ongebruikt) 
Griekenland nr 585/91 gebr. (fruit

serie) 3,— 
Griekenland nr 660^67 ong (bloemen) 

3,75 
89 € 1.— bruinlila, gebr., 

140,— 
121 £ 1.— groen, superbe, 

•95,— 
121 £ 1 . — dito gebruikt 

60,— 
Baden 53/55 •12,50 
Bulgarije Vliegpost 19/30 '12,— 
Duitsland 470/78 \i agner, gebr. 30,— 
Finland Vliegpost nr. 1 ^38,— 
Liechtenstein Vliegpost 1/6 '20,— 
Liechtenstein Vliegpost 7/8 *30,— 
Luxemburg 234/38 *15,— 
Luxemburg 239'43 ■*19,— 
Luxemburg 244/48 •29.— 

Onze helfende pliileablanco albums zijn in prijs verlaagd: 
Philea 1 26% x 32, 80 hl. houtvrij albumkarton in geh. linnen 
moderne schroefband, nu f. 7,50 
Philea luxe 29% x 33, 80 bl. houtvri j albumkarton in moderne 
geh. linnen klemband, nu f. 12,50 

Beste/Zingen aan: 

auf der heide's postzegelhandel 
H I L V E R S U M , Surinamelaan 31  Telefoon U323  Giro 1700 
F I L . A M S T E R D A M , N.Z. Voorburgwal 151  Telefoon 222186 

Luxemburg 252/57 
Luxemburg 276/81 
Luxemburg 288/93 
Luxemburg 294/99 
Luxemburg 300/05 
Luxemburg 306/11 
Oostenrijk 327/30 
Oostenrijk 374/77 
Polen fExil) 1/8 
Roemenië 656A/L lOw 
San Marino VI.p. 19/20 
Ts). Slov. VI.p. 1/3 
Turkiie 695/708 
Zweden VI.p. 7 (Nom!) 
2weden nr. 8 pr. ex. 
Zweden 163a/77 
Zweden 178/92 
Zwitserland Dienst 245/47 
COLLECTIES 
ENG. MAROKKO nagenoeg 
en ongebruikt Yv. 590.— 
Fr. en Sp. ANDORRA 
Behalve de Ie series, comp 
zameling. postfris Yv 430.— 

«31,— 
• 1 5 , 

•8 ,— 
• 5 , — 

*15,— 
*6,— 
*9,— 

•10,— 
't,— 

*n,— 
»20,— 
• 4 5 , 
• 1 8 , 
•16,— 
125,— 

85,— 
95,— 
19,— 

compleet 
160,— 

ete ver
koopie 
1 3 5 , 
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Nederlandsch maandblad voor 

Philatelie 
Waarin opqenomen .DE PHILATELIST" 

Correspondenfie over het blad naar 

HOOFDREDACTEUR-ADMINISTRATEUR 

J. C NORENBURG Welgeleqenlaan 7 1 . 
Driebergen Telefoon 03438-2162 

Correspondentie over ADVERTENTIES: 

BOOMRUYGROK N.V. 

Ged Oudearacht 138 - Haarlem 

Telefoon 17450 (4 lijnen) Postgiro 37758 

RAAD VAN BEHEER 

Secr Godel indeweg 44 Naarden 

Penningmeester: Hyacintplein 5 Breda 

Giro 344900 

Verschiint de vilft iende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 

Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 

Voor niet-aangeslotenen (bi i vooruitbetaling) 

franco oer post per laar ƒ 10,—. 

Afzonderl i jke nummers lopende jaar 

en voorafgaande iaar f 1 ,—. 

Nummers van vorige jaargangen, 

voor zover voorradig 

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

36e jaargang - nov. 1959 (423) 

IN MEMORIAM 
Met groot leedwezen vernamen wij het overlijden van 

Dr. P. H. VAN GITTERT 

te Utrecht. 
Hoewel hij zich gedurende het laatste tiental jaren om 

gezondheidsredenen uit het filatelistisch leven had terug
getrokken, was hij daarin voordien zeer actief werkzaam, 
niet alleen voor de vereniging waarvan hij deel uitmaakte, 
maar ook voor ons Maandblad. Vele laren heeft hij zitting 
gehad in de Raad van Beheer van ons blad waar hij zeer 
hoog stond aangeschreven om zijn uitstekende adviezen 
Maar niet alleen als zodanig was hij voor het Maandblad 
werkzaam. Bijna 25 jaar lang verzorgde hij de Prijsvraag
rubriek daarin. In november 1924 verscheen zijn eerste 
bijdrage op dit gebied en eerst in december 1948 lag hij 
zijn 43ste en tevens laatste prijsvraag aan onze lezers 
voor. Toen hij in het aprilnummer 1949 de uitslag daarvan 
bekend maakte, bleek dat niet minder dan 340 oplossingen 
bij hem waren ingekomen en nog door hem waren ver
werkt. Uit dit aantal bleek zeker tevens hoezeer zijn werk 
door de lezers — die in die jaren in aantal beduidend 
geringer in aantal waren dan thans — werd gewaardeerd. 
In hartelijke bewoording werd dan ook door de redactie 
haar erkentelijkheid voor zijn langjarige en zeer gewaar
deerde medewerking daarbij neergeschreven. 

Nu Dr. van Gittert voor Immer van ons is heengegaan 
willen wij hier nogmaals zijn vele werk voor ons Maand
blad herdenken en onze welgemeende dank uitspreken 
voor al datgene wat hij in het belang van het Maandblad 
heeft verricht. 

Hij ruste in vrede. 
De Raad van Beheer. 
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De Nederlandse distributiekantoren 
I » 1 1 -1 a 5 o 

WAALWIJK NB D 1811, 1823 (Waalwiik en Bezonen), P 1-7-1847 Geen ken
teken distributie Waalwijk bekend 
T 451 Het voornaamste dorp der Langstraat is Waalwijk, het telt 3330 inwoners, 
die van kleinhandel, hooi- en landbouw, de belangrijke weekmarkt, enz leven 
Men vindt er een zeer groot aantal schoenmakerijen De Langstraatsche of Waal-
wijksche schoenen worden door het heele land rondgevent Men vindt er 15 leer-
looijeiiien, 2 bierbrouwenien, 2 koienmolens De plaats is zeer levendig en een 
aan^ienliik vlek, waarvan de huizen % uurs ver ter weerzijden van den straatweg 
gebouwd zijn, terwijl die van Besoijen zich zonder tusschenruimte daaraan aan
sluiten 
De bebouwde straat van Besoiien, Waalwyk, Baardwijk is bijna een uur lang 

WA.DDINGSVEEN Z H D 1811, 1823, 1848, 1849, H 1-9-1850, P 1-6-1893 Geschie-
ven W van distributie Waddingsveen 1811-1812 bekend, zw i a Stempel W(addings-
veen) 1818-1827 bekend zw a 
1819 Noord- en Zuid Waddingsveen telt tezamen 2000 inwoners, die van den land
bouw leven, het vervaardigen van kinderwagentjes en van graauw papier Bij de 
Waddingsveensche Biug nemen vele Reizigers een bijzonder Rijtuig om zich naai 
Rottei dam te laten brengen, waardoor zij dikwijls een en een half uur vroegei m 
de Stad komen dan degenen die in de Schuit verkiezen te blijven en den gewonen 
reisweg over Gouda vervolgen In dit geval rijdt men van gemelde Brug over het 
Dorp Waddingsveen Zuid Waddingsveen en Bloemendaal, ambachten die tezamen 
2000 inwoners zullen tellen welker bewoners behalve door den landbouw veelal 
bestaan door het maken van kinderwagentjes Er zijn ook vele Molens om graauw 
of handelspapiei te vervaardigen 
T 292 Een uur ten Nooiden der stad Gouda ligt de belangrijke gemeente Wad-
dinxveen uit Noord-Waddmxveen, Zuid-Waddinxveen en verscheidene gehuchten 
bestaande en gezamentlijk eene bevolking van ruim 2000 zielen bevattende, die 
van den landbouw, het vei vaardigen van schuppen, kinderwagentjes, klompen, enz 
bestaan Men vindt ei ook 9 papierfabrieken, 4 houtdraaijerijen, 1 schuitenmakerij, 
1 tras-, 1 houtzaag- en 1 koienmolen Het dorp bestaat uit eene breede straat, aan 
beide zijden met goede huizen bebouwd het wordt echter in fraaijheid overtroffen 
door de buuit Waddinxveensche Brug 

WAMEL G D 1848, 1849, Brievenbus m 1850, H 16-7-1851 Geen kenteken distri
butiekantoor Wamel bekend 
T Ï30 De gemeente Wamel en Leeuwen, met de dorpen van dien naam en byna 
3800 inwoners die meestal van tabaksteelt, ooft- en landbouw bestaan Wamel met 
1500 mwoners m de kom heeft een gierpont over de Waal 

WASPIK N B D 1823, 1848, 1849 hh l-9-18!50 P 1-2-1882 Geschreven distributie 
Wasp(ik) 1830 bekend 
T 452 Waspik is een fraaij dorp De huizen vormen eene bijna onafgebroken rij 
met die van Raamsdonk De gemeente Waspik, die 2600 inwoners telt, welke van 
landbouw en veeteelt leven, heeft ook 3 scheepstimmerwerven, 3 touwslagerijen, 
4 leerlooijerijen, 2 bierbrouwerijen 
WASSENAAR Z H D 1823, 1848, 1849 H 1-9-1850 (hh) P, 1-8-1883 Geschreven 
distributie W(assenaar) 1821 bekend, zw i a 
T 199 Het schoone en oude dorp Wassenaar, 10 minuten van den weg en een 
Va uur van de Noordzee gelegen, bestaat uit eene lange en 4 dwarsstraten, allen 
goed geplaveid Het dorp omvat met de heeilijkheid Zuidwijk omtrent 2900 in
woners, die meest in den landbouw hun bestaan vinden Velen drijven handel in 
schulpen en er is ook 1 korenmolen 

w 
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WEERT L D: 1823, 1848, 1849? P: 19
1850. 
Tijdens de Belgische Bezetting: 
1. Geschreven Weert 1834, zw.i.v. met 
vertrek, tevens aankomststempel nr. 36 
K Ruremonde, rood v. 
2. Belgisch stempel WEERT, 1836, rood, 
vertrek en aankomststempel 36 K 
Ruremonde, rood v. 
3 Algemeen Stempel Belgisch distribu
tiekantoor Weert 18391848, zwart, a/v. 
4. Franco Weert 1845, zwart franco
stempel Weert (boven distributiekantoor 
Weert Belg Bezetting), groen franco
stempel van Roermond, vertrek en 
aankomststempel Roermonde, nr. 42. 
T. 490: De stad Weert telt binnen de 
grachten slechts 2500 inwoners. De ge
meente waartoe onderscheidene ge
huchten behooren, bevat ruim 7000 in
woners 
De hoofdmiddelen van bestaan zijn 
landbouw, veeteelt, handel en men 
vindt er 1 fabriek van lint, 3 brouwe
rijen, 1 branderij, 1 zeepziederij, 2 zout
keten, 4 leerlooijerijen, 1 kousen en 
houdenfabriek, 3 blaauwverwerijen, 2 
pannenbakkerijen, 5 koren, 1 run en 
3 oliemolens, 1 pijpenfabriek, 1 orgel
makerij. Er zijn voorts 4 jaarmarkten. 

Mr. H. J. Bernsen te 's Hertogenbosch 
was de gelukkige ontdekker van een 
geheel „nest" correspondentie uit Weert 
afkomstig en naar Roermond geadres
seerd, waarvan wij 3 brieven in raster
druk afbeelden, en waarbij wij Mr. 
Bernsen ten zeerste danken voor zijn 
bereidwilligheid ons voor dit onder
werp en het goede doel deze brieven tei 
reproductie te willen afstaan. 

T'Ah ' 
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WEESP 

WEESP N.H. D: 1823, 1848, 1849. P: 191850. Geschreven distributie Weesp 1832
1846 bekend, zw.i.a Stempel Weesp 18471850, rood, a. 
1824: Weesp is bijzonder door hare jeneverstokerijen beroemd, die de stad, vooral 
door de buitenlandsche verzendingen, veel levendigheid, handel en welvaart bij
zetten 
1830 2^00 inwoners. 
T. 109: De welvarende stad Weesp ligt 2% uur van Amsterdam. 2850 inwoners 
vinden hun bestaan in de veehouderij en in den doorvoer, daar de vaart op Am
sterdam zeer levendig is. Het heeft thans 2 branderijen, 1 leerlooijerij, 2 chocolade
fabrieken, 1 katoendrukkerij en stoffenverwerij, 1 koper gieterij, 2 sigarenfabrieken, 
1 scheepstimmerwerf. 
Veel vechtwater in daartoe ingerichte schuiten wordt voor de bierbrouwerijen 
naar Amsterdam vervoerd 

WELL L. D: 1848, 184« H 191850 (hh). Geen kenteken distributiekantoor WeU 
bekend. 
T. 516: Well telt ruim 1300 inwoners en heeft een prachtig kasteeL 
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- WERKENDAM en DE WERKEN Z.H. Zie ook Sleeuwijk. D: —.—. H: 11-9-1850 
(hh). P: 1-5-1894. Geen kenteken distributie Werkendam bekend. 
T. 144: Het aanzienlijke dorp Werkendam, dat met aanhoorige polders en het ge
hucht Zevenhuizen ruim 3700 inwoners bevat, die van het aannemen van publieke 
werken, het hakken van grienden in den Biesbosch en den handel in rijs, scheep
vaart en kleinhandel leven. 

WESTERVOORT Gld. D: 1848, 1849. H: 1-9-1850 (h), 1853 (hh). Geen kenteken 
distributiekantoor Westervoort bekend. 
T. 588: Westervoort aan den IJssel, ter plaatse waar voor weinige jaren eene 
prachtige, hoogst bezienswaardige ijzeren brug ten dienste van de Rhijnspoorweg 
gelegd is, die als een meesterstuk van bouworde bewonderd wordt. 
Het dorp telt met de buurtschap IJsseloord ruim 1000 inwoners. 

WESTMAAS EN GREUP Z.H. D: 1848, 1849. Per 1-9-1850 gesplist in 2 bestelhuizen. 
Geen kenteken distributie Westmaas en Greup bekend. 
T. 342: Westmaas, wederom aan de Binnengedijkte Maas, die hier afgedamd is, 
telt 830 inwoners. 

WESTZANEN N.H. Als distributiekantoor niet genoemd. WESTZAAN H: 24-8-
1850 (h), 1856 (hh). 
JvL 1823: Ontzettend is het getal der aanwezige olie-, houtzaag- en papiermolens, 
zoo op Saerdam als op het belendend Zaandijk, Westzaan, Wormerveer en aan 
De Koog. 
Men verhaalde ons dat kortelings een papierfabrikant aan de Zaan eenen com
missie naar Braziliën verzonden heeft voor ƒ 80.000.— kaarteblad. 

WIERDEN Ov. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (h). Geen kenteken distributie Wierden 
bekend. 
T. 695: Een in de lengte gebouwd dorp met 4500 inwoners, terwijl de gemeente 
en een 6-tal buurtschappen eenen gemeente vormt van 5635 zielen, die van land
bouw en weverij leven. Er is 1 katoenspinnerij en 1 calicotweverij. 

/ ^ —y^ WILDERVANK Gr. D: 1848, 1849. H: 1-9-1850 (h), 1855 (hh), P: 10-12-1880. Ge-
Ce-^ty'Cf^^:7 schreven distributie Wilderv(ank) 1840-1945 zw.i.a. bekend. 

JvL 1823: Deze buurt is weder een uur lang en even dicht als de Pekel bebouwd. 
T. 695: Een in de lengte gebouwd dorp met 4500 inwoners, terwijl de gemeente, 
met een gedeelte der kolonie Nieuw Stads-Kanaal er 6700 telt, die hun bestaan in 
landbouw, scheepvaart en turfgraverij vinden. Het bezit een groot aantal schepen 
voor de binnenlandsche en buitenlandsche vaart, 7 scheepstimmerwerven, 1 lijn
baan, mast- en blokmakerijen, linnenweverijen, bierbrouwerijen, 1 steen- en 
pannenbakkerij, 1 kalkbranderij, molens, enz. 

WINTERSWIJK Gld. Als distributiekantoor opgericht tussen 1823 en 1828, P : 14-12-
1828. Geen kenteken distributiekantoor Winterswijk bekend. 
1824: Een dorp met vele fabrijken. Niets bijzonders dat de bijzondere oplettendheid 
des vreemdelings verdient. 
T. 597: Het grootste dorp van geheel Gelderland en tevens een der fraaijsten. 
Het is door eenen straatweg met Zutphen en Deventer verbonden, heeft veel door-
togt op Pruissen en drijft vrij sterken handel in hout, koloniale waren, enz. 
Andere bestaansmiddelen zijn: landbouw, weverijen, 2 kalkbranderijen, 5 steen-
en pannenbakkerij en, 1 bierbrouwerij, 1 calicotfabriek. Het getal der inwoners 
bedraagt ruim 2300, de geheele gemeente Winterswijk met onderhoorige gehuchten 
eene bevolking van 7540 zielen. Het dorp heeft 8 straten en vrij goede, soms fraaije 
huizen. 

WISSEKERKE Z. Distributiekantoor opgericht 12-6-1849, H: 1-9-1850 (hh). Geen 
kenteken D. Wissekerke bekend. 
JvL 1823: Dit dorp is zeer aangenaam gelegen. 
T. 371: 's Heerhendrikskinderen, dat met het nog kleineren Wissekerke tot eene 
gemeente vereenigd is, welke nog geen 300 inwoners telt. 

WOLVEGA Fr. D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh), P: 1-1-1878. Geschreven 
distributie: Wolvega 1844-1849 bekend zw.i.a. Stempel W(olvega)/Heerenveen 1829-
1839 bekend, zwart, v. 
JvL 1823, en wandelden de bevallige omstreken rond, welke veel van ons Haar
lemmer kwartier hebben en menigten fraaie buitenplaatsen bezitten. 
T742: Het groote, schoone en welvarende Wolvega, temidden van bosrijke streken 

* \ ^ gelegen. Het telt met zijne buitenbuurten ruim 1400 inwoners, waarvan ongeveer 
1000 in de kom, die meest in akkerbouw en veeteelt hun bestaan vinden. HEEREVEEN 
WORKUM Fr. D: 1848, 1849. H: 1-9-1850 (h), 1855 (hh). P: 1-1-1873. Geschreven 
distr. Workum 1833-1846, zw.i.a. 
JvL 1823: Deze stad houdt zich door eenige fabrieken, zeepziederijen, steenbak
kerijen en kalkovens nog staande en heeft nog rijke inwooners. 
1824: eene kleine open stad, 3200 inwoners tellende, die meestal van de potte-
bakkerijen en kalkbranderijen, die in den omtrek gevonden worden, bestaan. 
T. 791: De stad Workum ligt aan de Zuiderzee. Tot haar gebied behooren eenige 
buitenbuurtjes en het grootste gedeelte van Workum-Nieuwland, welke met den 
naam van Klokslag van Workum worden aangeduid. De stad bestaat uit 2 zeer 
lange rijen huizen, ter wederzijde van de vaart de Wijmerts gebouwd, die zich door 
eene groote zeesluis, de Workumer zijl in de Zuider Zee ontlast. Buiten deze sluis 
ligt Workumerzool, de buitenhaven der stad. 
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Het getal der inwoners bedraagt 3500, waarvan ongeveer 1000 in het uitgestrekte 
regtsgebied (dus circa 2500 in de stad. P.C.K.). 

( @ ) 

WORMERVEER N.H. Distributiekantoor per 23-3-1848, 1848, 1849. P : 1-9-1850. 
Stempel distributie Wormerveer 1848-1850 bekend, blauw en zwart, a. 
JvL 1823: Nadat wij een uur over straatsteentjes langs een smalle gracht waren 
voortgewandeld en de klinkers mijne voeten, die ik tot mijn ongeluk in nieuwe 
schoenen gestoken had, zeer begonnen te kwellen verwonderde het ons nog geen 
eind aan Saerdam te zien. Dies vroegen wij waar Wormerveer lag. Het antwoord 
was dat wij drie stappen voortgaande er zouden Zijn. Al de bovengenoemde plaat
sen liggen zonder grensscheiding aan elkaar. 

WOUW N.B. D: 1848, 1849. H: 1-9-1850. Geschreven distributie Wouw 1848 bekend. 
Oud gezegde: Wouw ligt achter Bergen; eef adj'r bint ist mergen. 
T. 420: Het groote, maar niet fraaije dorp Wouw, dat met het dorp Heerle en de 
gehuchten Hazelaar, Moerstraten, Oost-Laar, de Speldestraten, Vijfhoek, West-
Laar en Wouwsche Hill eene gemeente uitmaakt van ruim, 3000 zielen, wier hoofd-
bestaan de landbouw is. 
Wouw alleen heeft ongeveer 1000 inwoners in de kom. Er is een terpentijnfabriek, 
2 bierbrouwerijen, 1 pannen- en 3 steenbakkerijen, 6 leerlooijerijen, 3 windkoren-
molens en 1 stoomkoren- en oliemolen. 

WIJHE Ov. D: 1823, 1848, 1849. H: 1-9-1850 (h), 1854 (hh). P: 1-7-1875. Geschreven 
distributie Wijhe 1828-1840 bekend, zw.i.a Stempel WYHE 1845-1846 bekend, 
zwart, a. 
T. 615: Het door welige korenakkers, vruchtbare weiden en boomgaarden omring
de dorp Wijhe is de voorname pleisterplaats der rijtuigen tusschen Zwolle en 
Deventer. Dit aangename en levendige dorp is vrij regelmatig beneden en gedeel
telijk langs den IJsseldijk gebouwd en telt in de kom ruim 1200 inwoners. Het 
vormt met ettelijke buurtschappen en landgoederen eene gemeente, die de beste 
en vruchtbaarste der geheele provincie is en 3800 inwoners bevat, welke voor
namelijk van koophandel en landbouw bestaan. Jaarlijks worden hier duizenden 
ponden gerookt vleesch, spek en worst verzonden. Men vindt er tevens 4 steenbak
kerijen, 1 leerlooijerij en 2 lijnkoekmolens. 

WIJK BIJ DUURSTEDE Utr. Als distrib. opgericht na 1823, voorts: 1848, 1849. P : 
1-9-1850. Geschreven distrib. Wyk 1825-1826 bekend, zw.i.a. Oude stempel WYK 
1838 bekend, zw. en rd., a. weer geschreven in 1842. Rond stempel Wyk bij Duur
stede 1844-1846 bekend, rood, a. In 1849 oudste ovale stempel Wyk weer gebruikt, 
a. 
JvL 1823: Midden in hetzelve ligt in een breede gracht de bouwval van het oude 
slot, bestaande in een ronde toren, met zware en breede muren en hooge klomp 
steen, waarschijnlijk het middelrif van het gebouw. 
1824: een der oudste steden des lands telt 1500 inwoners. 
T. 153/54: Het oude Wijk bij Duurstede, gewoonlijk alleen Wijk genoemd, telt thans 
2903 inwoners. De middelen van bestaan zijn veeteelt, land- en ooftbouw, worden
de jaarlijks vele duizenden ponden vruchten, vooral kersen, langs den Krommen 
Rijn naar Utrecht en Amsterdam vervoerd. Er is ook 1 leerlooijerij, 1 bierbrou
werij, 1 run- en 1 houtzaagmolen, 1 stoomgrutterij. 

(wordt vervolgd) 

TENTOONSTELLINGEN 

POLSKA 60 
De internationale postzegeltentoonstelling te Warschau, 

te houden van 3 — 11 september 1960 wordt ingericht om het 
feit te herdenken, dat 100 jaar geleden, in 1860, het eerste 
postzegel van Polen het licht zag. 

Zoals bekend, was Polen voor het grootste deel bezet door 
de drie buurlanden, slechts een betrekkelijk klein gedeelte 
rondom de hoofdstad Warschau had een zekere formele 
onafhankelijkheid en vormde het koninkrijk Polen. Het 
Russische Rijk bedreigde deze onafhankelijkheid en een 
gewapende opstand was daarvan het gevolg. Nadat deze 
onderdrukt was kreeg Polen een Russische gevolgmachtigde, 
die de macht van de Poolse administratie inperkte. Onder 
de gevolmachtigde. Prins Gorchakov, was het bewind wat 
milder en toen werd verlof gegeven voor het uitgeven van 
eigen zegels. 

Op 1 januari 1860 verscheen het eerste Poolse zegel, de 
Russische zegels en enveloppen werden uit koers genomen. 

Dit zegel van 10 kopeken, vertoonde het wapenschild van 
Polen als borstschild van de Russische adelaar. De oplaag 
was ongeveer 3.000.000 en het bleef tot 13 april 1865 in 
circulatie. Een volgende Poolse opstand mislukte even
eens en daarna was het met de Poolse zelfstandigheid ge
daan. De Russische zegels verschenen weer en het zou tot 

na de Eerste Wereldoorlog duren, voordat de volgende 
Poolse zegels werden uitgegeven. 

De tentoonstellingsruimte van de POLSKA 60 zal ongeveer 
6000 m^ bedragen. 

Van de objecten, die nu reeds zijn toegezegd, noemen wij 
de Amerikaanse inzending over de ontwikkeling van de 
postzegels. Uit alle werelddelen zijn reeds aanmekimgen 
ontvangen. 

De termijn voor de voorlopige aanmelding sluit 31 okl;ber, 
een beperkt aantal brochures is nog bij de ondergetekende 
té verkrijgen. 

Voor zover inzenders hun verzameling niet via hun eigen 
verzekeringsagenten laten verzekeren, kan gebruik wor
den gemaakt van de mogelijkheid het object bij de Poolse 
Staatsverzekeringsmaatschappij te laten verzekeren tegen 
verlies en vochtschade voor een premie van 0,15 pet. bij 
luchttransport en 0,25 pet. bij transport per auto of trein. 
Gedurende de tentoonstelling is de premie 0,20 pet. inbe
grepen het risico van brand en inbraak. Eventuele uitbeta
ling in guldens. 

De Commissaris voor de Polska 60, 
W. J. Bijleveld. 
Adriaan Pauwstraat 10 
Den Haag. 
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Rubriekredacteur: J Eijgenraam 
Nieuwe Haven 123-a, Schiedam 

ATTENTIE. In verband mei ziekte van de rubriekre
dacteur wordt men verzocht geen correspondentie deze ru
briek betreffende aan hem te zenden. Eventuele correspon
dentie dienaangaande kan men tijdelijk richten tot de hoofd
redacteur. 

WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS 1959. 
Dienstorder H,576 d.d. 8 oktober 1959 van de PTT meldt: 
1. Van 16 nov. 1959 tot en met 15 jan. 1960 worden weer 

Kinderpostzegels verkrijgbaar gesteld, waarvan de netto
opbrengst bestemd is voor steun van de arbeid ten behoeve 
van het bescherming en hulpbehoevende kind. 

2. Waarden en bijslagen: 
De zegels worden uitgegeven in 5 frankeerwaarden n.1. 

van 4, 6, 8, 12 en 30 cent; de verkoopprijs is vastgesteld op 
resp. 8, 10, 12, 21 en 39 cent. De prijs van een serie dus 90 
cent. 

3. Afbeeldingen en kleuren. 
De ontwerpen zijn van de hand van de kunstenaar Wim 

van der Salm te Amsterdam. De zegels dragen afbeeldingen 
van het kind in het dagelijks leven. 

Waarden Bijslagen 

4 cent 4 cent 
6 cent 4 cent 
8 cent 

12 cent 

30 cent 

4 cent 
9 cent 

9 cent 

Kleuren 

rose en blauw 
groen en bruin 
rood en blauw 
blauw en rood 

geel en blauw 

Voorstelling 

kind in een box 
Indiaantje spelen 
ganzen voeren 
meisje als verkeers-
brigadiertje 
huiswerk maken 

4. Overige bijzonderheden. 
De zegels zijn uitgevoerd in 2 kleuren offset door de N.V. 

Joh. Enschedé en Zonen, Grafische Inrichting te Haarlem. 
De beeldgrootte bedraagt 21,2 x 28,55 mm; de zegelgrootte 
24,2 X 31,55 mm. De zegels blijven voor frankering geldig tot 
en met 31 dec. 1960. 

5. Met de verkoop mag niet eerder dan op 16 nov. a.s. 
worden begonnen. Voorschotten van Kinderpostzegels aan 
personen en comités (waarvoor een machtiging van de pddr 
is vereist) mogen eerst op 16 nov. a.s. worden verstrekt. 
6. De gesloten trommels van de penningmeesters van de 
plaatselijke comités voor de verkoop van Kinderpostze
gels kunnen desgevraagd, voor zover daarvoor voldoende 
en geschikte ruimte beschikbaar is, op de kkt worden be
waard. 

7. Evenals vorige jaren wordt ook nu weer een (dringend) 
beroep gedaan op de medewerking van de ambtenaren, in 
het bijzonder van hen, die met zegelverkoop zijn belast, 
om de verkoop van de Kinderpostzegels 1959 zoveel moge
lijk te bevorderen, b.v. door op een gepast ogenblik met 
een enkel aanbevelend woord de aandacht van het publiek 
op deze bijzondere postzegels te vestigen. 

Het betreffende persbericht voegt hieraan nog toe: 
kamtanding: 12 ¥2 : 12 
vellen van: 10 x 10 = 100 zegels, 
gecoucheerd papier zonder watermerk 
gomming: normaal 

K.L.M.-ZEGELS. 
Omtrent deze zegels kunnen wij nog de volgende bijzon

derheden melden: 

12 cent: 
links: 

perforatie 
rechts: boven: onder: 

doorlopend 1 gat doorlopend gelijk 

Plaatnummer: 1 boven zegel 5 
Telcijfers: links 1 - 10 en rechts 1 0 - 1 
Ponsteken: linkerrand 
Markeerboogje: links bij telcijfer 5 en rechts bij 6. 
30 cent: perforatie als bij 12 cent. 
Plaatnummer: 1 onder zegel 5 in de onderrand. 
Telcijfers: links 1 - 10 en rechts 1 0 - 1 
Ponsteken: linkerrand 
Markeerboogje: links bij telcijfer 5 en rechts bij 6. 

Buitengebruikstelling postzegels van vroegere uitgiften. 
Dienstorder H 561 d.d. 1 oktober 1959 van de PTT meldt: 

1. In herinnering wordt gebracht, dat met ingang van 1 
januari 1960 de volgende postzegels buiten gebruik ge
steld en voor de frankering waardeloos zullen worden: 
a. de Zomerpostzegels, uitgifte 1958; frankeerwaarden 4, 
6, 8, 12 en 30 cent; 
b. de in 1958 uitgegeven Europapostzegels; frankeerwaar
den 12 en 30 cent; 
c. de Weldadigheidspostzegels (Kinderpostzegels), uitgifte 
1958; frankeerwaarden 4, 6, 8, 12 en 30 cent; 
d. de in 1951 uitgegeven luclitpostzegels; frankeerwaarden 
ƒ 15,— en ƒ 25,—. 

AFWIJKINGEN. 
Europa 1959. 

De heer J. Hendriks te Egmond aan Zee toonde ons een 
12 c. van genoemde uitgifte, waarbij de c aan de buitenzijde 
in het midden een wit streepje vertoont in de vorm van een 
omgekeerde komma. De plaats van dit zegel in het vel is 
niet bekend, maar betreft een 'zegel uit de 2de rij van 
boven van het rechter veldeel. 

Koningin Juliana. 
De zelfde heer meldde ons tevens een zegel van 25 c. der 

koerserende uitgifte (cat. no. 621) waarbij in de linkerbo
venhoek een vierkant stukje onbedrukt is gebleven, vermoe
delijk ontstaan, doordat het uitgeponste stukje papier van 
het knipteken op het drukvel is terechtgekomen. 

Zomerzegels 1959. 
De heer Mr. J. Fernhout te 's-Gravenhage zond ons ter 

inzage de 12 c + 9, groen en geel, zegel 91 van het vel, dat 
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R A A D V A N BEHEER 
V A N HET 

N E D E R L A N D S e n M A A N D B L A D 
V O O R P H I L A T E L I E 

• 

Belangrijke mededeling 
De RAAD VAN BEHEER nam in zijn laatste ver

gadering het besluit ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van het Maandblad, te Iiomen tot de samen
stelling van een standaardwerk over de zegels van 
Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen. 

Dit zeer omvangrijke werk zal uit verscheidene 
delen bestaan. 

De Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigin
gen heeft inmiddels zijn medewerking toegezegd. 

Nadere mededelingen zullen in de eerstvolgende 
Maandbladen worden opgenomen. 

een dun (rakel-?) streepje vertoont, lopende van de linker
poot van de letter R naar de schoorsteen van de eerste 
kraan. Inzender zegt dit streepje op ieder vel dat hij in 
handen kreeg te hebben aangetroffen. 

2 cent. Type van Krimpen. 
De heer H. Huizen te Eindhoven meldt ons een in 1952 te 

Rotterdam CS. afgestempelde zegel waarbij de linker per
foratie evenwijdig loopt aan de normale perforatie der 
rechterzijkant, doch dwars door het zegel op een afstand 
daarvan gelijk aan hoogte van het zegel, zodat een vierkant 
geperforeerd stuk zegel is ontstaan, terwijl de linkerzijde 
van het zegel ongetand bleef en vermoedelijk in een auto
maat is afgesneden. Een tweede exemplaar dat zich op het
zelfde briefgedeelte bevond is geheel overeenkomstig het bo
vengemelde zegel, maar de perforatie aan de rechterzijde 
is niet doorgevoerd doch is een lichte indruk in het papier 
op die plaats te bespeuren. 

INVOER VAN POSTZEGELS. 
Ter aanvulling omtrent de hieromtrent gedane mede

deling in ons septembernummer op blz. 269 maken wij hier 
melding van het volgende: 

Dienstorder H. 583 d. d. 15 oktober van de PTT luidt: 
1. Ter verduidelijking van het vermelde in dienstorder 
5261959 wordt medegedeeld, dat voor de invoer van 
postzegels door geadresseerden hier te lande niet langer 
een deviezenvergunning behoeft te worden overgelegd. 
2. Echter blijven op buitenlandse zendingen, welke postze
gels bevatten, de algemeen voor de invoer van goederen 
geldende bepalingen inzake de betaling 'van omzetbelasting 
en eventuele andere douanerechten van kracht (vgl. het 
bepaalde in de artt. 62, 63 en 65 VP I). 
3. De directeuren wordt verzocht er nauwlettend op te 
doen toezien, dat uit het buitenland afkomstige zendingen, 
waarvan wordt vastgesteld of vermoed dat de inhoud be
staat uit postzegels, niet worden uitgereikt zonder dat zij 
door een inklaringskantoor zijn vrijgegeven. 

FILATELISTENLOKETTEN. 
Aan de lijst kan worden toegevoegd: 
Schoonhoven: 2e woensdag van de maand, 18-19 uur. 

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. 

Bovenvermelde zegels, aangekondigd in ons vorige num
mer op blz. 293, zijn, rekening houdende met de uren van 
openstelling der betreffende loketten, vanaf 16 november 
tot en met 15 december a.s. aan de filatelistenloketten 
in Nederland verkrijgbaar, resp. tegen de prijs van 10, 15, 
35 en 40 cent; de prijs van een serie bedraagt dus hier ƒ 1,—. 

Kroonduif-zegels. 
Bij de laatst verschenen aanvullingswaarden in het type 

„kroonduif" was bij sommige waarden in de omgeving 
van het cijfer een gekleurde vlek te zien, die o.a. bij de 
7 et. een vierkantje vormde. 

Onderstaand een uittreksel van de inlichtingen welke wij 
daaromtrent ontvingen van het hoofd afdeling controle post-
waarden te Haarlem: 

„De bedoelde zegels werden gedrukt in drie kleuren offset 
t.w. terra, blauw en paars voor de 7ct., en groen, blauw en 
paars voor de 12 et. (het blauw d.m.v. rasters in verschillen
de nuances). 

Onder de waarde-aanduiding van deze zegel werd een lich
te blauwe tint gedrukt voordat de fondkleur werd aange
bracht. Bij het 7 ct's zegel heeft dit lichte blauwe blokje 
de vorm van een vierkant en bij de 12 ct's zegel een enigs

zins langwerpige vorm. Bij het ene door u overgelegde ze
gel van 7 et. is dit vierkantje duidelijker te zien doordat het 
blauw hier iets te zwaar is gedrukt, terwijl daardoor boven
dien de terra fondkleur niet voldoende dekt. Bij de overige 
zegels is het zelfde verschijnsel ook wel echter in mindere 
mate, waar te nemen. Het blauw is hier wat lichter gedrukt 
en bovendien dekt de groene fondkleur bij de zegels van 12 
et. beter." 

Uit bovenstaande blijkt dus duidelijk, dat al naar gelang 
er met een iets „vettere" of minder „vette" druk werd ge
werkt, dit verschijnsel min of meer naar voren komt. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Monumentenzorg-zegels. 

Volgens mededeling van de betreffende dienstorder van 
de P.T.T. zullen deze postzegels tot en met 15 december 
a.s. aan de filatelistenloketten in Nederland verkrijgbaar 
blijven. 

SURINAME. 
Op 15 oktober j.l. verschenen 4 aanvullingswaarden in de 

koerserende zegels met afbeelding van H.M. Koningin Ju
liana, in een nieuw type zegel. De waarden zijn: 
1 G. roodbruin 
1,50 G. bruin 
2,50 G. rood 
5 G. blauw 

Wij ontvingen de eerste mededeling van de „Surinam 
Philatelic Agency" (lees: Lehmann Trading Comp.!) te 
New York, dat een warme aanbeveling bevatte voor de 
postzegels van Suriname. Hierin werd tevens medegedeeld 
dat de Nederlandse Posterijen een kleine hoeveelheid der 
Surinaamse zegels zal ontvangen voor verkoop in Neder
land. Van de zijde van de Nederlandse PTT ontvingen wij 
echter het volgende Persbericht: 
„De PTT maakt bekend dat de op 15 oktober 1959 versche
nen aanvullingswaarden op de bestaande serie van de Ko-
ninginnezegels van Suriname voorshands niet aan de filate
listen-loketten verkrijgbaar zijn. Er bestaat geen zeker
heid of dit later wel het geval zal zijn." 

Het bovengenoemde Surinaamse Filatelistische Agent
schap meldt tevens, dat de a.s. postzegels met afbeeldingen 
van inheemse kunst (zie julinummer bladzijde 216) slechts in 
60.000 series zal worden uitgegeven. De minste bestelling 
dient bij vooruitbetaling 25 series groot te zijn, terwijl zulks 
voor de bovengenoemde aanvullingswaarden Koninginneze-
gels 10 series bedraagt. Het behoeft geen betoog, dat wij voor 
de verzamelaars van de zegels van Suriname de toekomst 
somber tegemoet zien. 

3 
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ISRAEL. 
Op 15 mei j.1. had de eerste helicoptervlucht met postver

voer plaats te Tel Aviv; spec, enveloppe en spec, afstempe
ling. 
Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding van een derge
lijke brief. 

NIEUW-GUINEA 
De met de Ie vlucht van de „Kroonduif" op 2 juli j.1. van 

Hollandia naar Lae vervoerde post draagt een spec, afstem
peling in violette kleur (kaststempel): „Eerste Vlucht/Hollan-
dia—Lae/Per Kroondu:f/2-7-'59". Spec, luchtpostenveloppen 
rechts boven bedrukt met: Inaugural Flight 

„KROONDUIF" 
Eerste Vlucht 

en daaronder: „Hollandia — Lae v.v." 
Wij danken hierbij de heer A. van der Willigen voor de 

toezending van dit stuk. 

ZWITSERLAND 
Ballonpost. 

Ter gelegenhedi van de NABAG 1959 te St. Gallen had op 
29 augustus jl. post vervoer per ballon plaats. Spec, enve
loppen met spec, afstempeling in blauwe kleur: „NABAG 
1959/Ballon Postflug (met afb. ballon)". AS Appenzell 29, 
VIII. 59. VS St. Gallen NABAG-stempel 29. VIII. 1959. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
Op 29 mei j.1. had de openingsvlucht van de „Boeing 707 

Jet Service" van Trans World Airlines San Francisco — Los 
Angeles — Baltimore — Washington plaats 

Spec, afstempeling m groene kleur (groot rond stempel): 
„First Jet Air Mail Service/San Francisco — Los Angeles — 
Baltimore — Washington; in het midden AM 2 en daaronder 
afbeelding Boeing 707", daaronder enige afbeeldingen uit ge
noemde steden. AS Baltimore May 30 1959 — 9 AM. De lan
ding geschiedde op Friendship Airport. 

De 40ste verjaardag van de regelmatige luchtpostdienst m 
Amerika werd herdacht met een spec, afstempeling (in wijn-
rode kleur) op de stukken op de Ie route Washington — 
Philadelphia — New York: „40th Anniversary/Washington/ 
Philadelphia/New York/US Air Mail/1918 — May 15 — 1958. 
(Schild in wolken met vliegtuigen). (Volledigheidshalve nog 
opgenomen). 
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Straalvliegtuigpost. 
De opening van diverse straalvliegtuigdiensten in Amerikt. 

gaf aanleiding tot het gebruik van spec, afstempelingen 
(dezelfde afbeelding als voor Los Angeles — New York afge
beeld in ons maart-nummer). 

Behalve de reeds vermelde Ie vluchten Los Angeles-New 
York (maart-nummer) en San Francisco-Chicago-New York 
(mei-nummer) zagen wij nog de volgende stukken: 
1 juni 1959. Boston — Los Angeles „First Jet Air Mail Ser

vice" AM 4; spec, afstempeling (donkerblauw). 
VS Boston Jun 1 1959, 10 AM en AS Los Ange
les Jun 1 1959, 2 PM. 

1 juni 1959. Los Angeles — Boston, AM 4. Spec. afst. in 
groene kleur. VS Los Angeles Jun 1 1959, 1 PM 
en AS Boston Jun 1 1959, 10 PM. 

7 juni 1959. Baltimore — Washington — Los Angeles (AM 
4); spec. afst. in donkerblauwe kleur. VS (tra
ject Washington-Los Angeles) Washington 7 
Jun 1959, 4 PM en AS Los Angeles Jun 7 1959, 
9 PM. 

12 juli 1959. New York — Dallas (AM 4), spec. afst. in wijn-
rode kleur. VS. New York (Idl) 12 Jul 1959, 
HAM en AS Dallas Jul 12 1959, 2 PM. 

12 juli 1959. Dallas — New York (AM 4), spec. afst. in vio
lette keur. VS. Dallas 12 Jul 1959, 5 PM en AS 
Newark 12 Jul 1959, 11 PM. 

14 aug. 1959. Dallas — Los Angeles (AM 4), spec. afst. in wijn-
rode kleur. VS. Dallas Aug 14 1959, 9.30 AM en 
AS. Los Angeles Aug 14 1959, 12 M. 

14 aug. 1959. Los Angeles — Dallas (AM 4), spec. afst. m 
groene kleur (met Inschrift Dallas — Los An
geles). VS. Los Angeles 14 Aug 1959, 5 PM en 
AS Dallas 14 Aug 1959, 9.30 PM. 

Op 1 september j.1. werd op de route AM 9 Dallas — Was
hington een „Jet Prop"-dienst geopend. VS. Dallas Sep 1 
1959, 3 PM en AS Washington Sep 1 1959, 9,30 PM. Spec, af
stempeling in wijnrode kleur, zoals hierbij afgebeeld. 

Op 26 augustus j.1. had het Ie luchtpostvervoer plaats per 
PAA Boeing 707 van Californië naar Engeland via de pool-
route. De stukken dragen een spec, afstempeling in wijnrode 
kleur (rechthoek): „First/PAN AM/Intercontinental/Jet Clip
per (afb. Boeing 107) Air Mail/San Francisco to London". VS 
San Francisco Aug 26 1959, 9 AM en AS (maatschappijstem
pel): P.A.A./Aug 27 1959/London". 

Op 18 September j.1. had het le luchtpostvervoer plaats per 
Douglas DC-8 Jetliner van United Airlines op de Am. route 
1 van San Francisco naar New York. Spec, afstempeling in 
wijnrode kleur, zoals hierbi] afgebeeld. 

VS. San Francisco Sept 18 1959, 8 AM en AS New York 
(Idl) Sept 18 1959, 8 PM. 



Raketpost. CJ:M:^ 
In de Verenigde Staten van Amerika is op 8 juni j.1. van 

een onderzeeboot in de Atlantische Oceaan een „Regulus"-
raket afgeschoten in de richting van de vlootbasis Mayport 
(Florida) met 3000 brieven van de „Postmaster General". De 
raket landde behouden op het strand van de vlootbasis. 

De brieven waren geadresseerd.aan ,,bekende persoonlijk
heden" in de Verenigde staten en aan alle leden van de 
Wereldpostunie (helaas dus niet aan verzamelaars!) en wer
den vanaf de vlootbasis door de ..Postmaster General" Sum-
merXield aan het naastbijzijnde postkantoor overgedragen ter 
verdere verzending. 

De brieven, die rechts boven de aanduiding dragen „The 
Postmaster General/Washington", zijn voorzien van een spe
ciale afstempelmg: „First Official/Missile/Mail/afb. raket met 
inschrift „Navy"/United States/Post Office/Department". Ze 
zijn gefrankeerd met een 4c zegel Vlag USA en afgestempeld 
met de stempel van de onderzeeboot: „USS Barbero/8 jun 
1959'. 

Volgens de mededeling van de „Postmaster General" zou 
dit de Ie officiële raketpost van de wereld zijn, hetgeen 
natuurlijk niet juist is daar in de Ver. Staten in 1936 aan 
de grens tussen de Ver. Staten en Mexico reeds officiële 
raketpost werd afgeschoten door de „Loyal Service Post No. 
37, American Legion, Mc.Allen, Texas", en ook nog in Cuba 
in 1939 off. postvervoer per raket plaats had, waarbij zelfs 
voor die gelegenheid de groene 10 c. luchtpostzegel overdrukt 
werd met de woorden; „Experimento del/Cohete Postal/Ano 
de 1939". (200.000 stuks, Yvert Cuba aériens 31). 

Afgezien van bovengenoemde onjuistheid willen wij na
mens de luchtpostverzamelaars er hier toch nog eens uit
drukkelijk op wijzen, dat een dergelijke manier van lucht-
postvervoer absoluut ongewenst is; dit is geen officieel post
vervoer doch „privé"-postvervoer van de „Postmaster Gene
ral". Bij officieel postvervoer is het ook voor anderen dan de 
„Postmaster General" mogelijk om post mede te geven en dit 
mag niet beperkt worden tot één persoon, al is dit dan ook 
de „Postmaster General". 

Het is een soortgelijk geval als hier in Nederland met ons 
Ie helicopter-postvervoer, waarbi] de toenmalige Direc
teur Generaal van de P.T.T. op 7 oktober 1947 IV2 kg post per 
helicopter van het vliegveld Ypenburg naar Hr. Ms. „Karel 
Doorman" liet vervoeren ter uitreiking aan de zich daar aan 
boord bevindende Kamerleden. (In de luchtpostcatalogus op
genomen met de bemerking: „Alléén post van Dir. Gen. 
P.T T."). Van deze post bevindt zich tot op heden nog geen 
enkel stuk in handen van een luchtpostverzamelaar! 

Voor zover ons bekend, is van de „Regulus" tot op heden 
nog geen enkel stuk in Europa beland en een groot luchtpost
verzamelaar in Amerika deelde ons mede dat ook daar de 
luchtpostverzamelaars er nog niets van hebben kunnen be
machtigen en dat hij slechts één exemplaar bij een handelaar 
onder glas in de etalage had zien liggen. Het is wel de manier 
om onnodig zeldzaamheden te creëren! 
De organisatoren van de hierboven genoemde Ie off. raket
post in Amerika tussen McAllen (USA) en Reynosa (Mexico) 
v.v. voelen zich blijkbaar ook tekort gedaan door de mede
deling van de „Postmaster General" betr. de Ie off. raketpost 
en hebben op 2 juli j.1. 250 „Airletters" en 250 gewone enve
loppen per luchtpost laten vervoeren van McAllen naar Rey
nosa, waarop zich links 2 spec, afstempelingen bevinden met 
de volgende teksten: 

,A forerunner of the/U.S. Missile Mail — 23 years ago; at 

•" fi^^^^ 

r.-. 

the anniversary of the/First Interrïtional Rocket Mail/U.S.A. 
— Mexico" en 

„The first international rocket mail/pre-annouced by the 
Loyal Service/Post No. 37, American Legion, on April 9, 1936/ 
took place on July 2, 1936 between/McAllen, Texas, and 
Reynosa, Mexico/1222 covers were flown from U.S.A. to 
Mexico/922 covers were flown from Mexico to U.S.A." 

De bovenste spec, afstempeling in blauwe kleur, de on
derste in rode kleur. Bovendien komen op het stuk nog 2 
raketten voor, een in rood en een in groen. 

Op 14 oktober j.1. overleed te Voorschoten, nog 
zeer onverwachts, de heer 

P. DEN OUTER 
in de leeftijd van 80 jaar. 

Hiermede is een der oudste, vermoedelijk zelfs 
wel de oudste Nederlandse luchtpostverzamelaar, 
ons ontvallen. Hij behoorde nog tot de „Oude Garde", 
die de eerste vluchten in de beginjaren van de vlie
gerij, speciaal ook de Van der Hoop-Vlucht en de 
beginvluchten op de Indiè-Lijn van nabij hebben 
meegemaakt en hoewel in 1924/1930 het luchtpost-
verzamelen nog niet intensief werd beoefend, heeft 
hij indertijd reeds deze luchtpoststukken in zijn 
verzameling opgenomen 

Hij was een trouw en actief lid van de Nederland-
sche Vereenigjng van Aero-Philatelisten „De Vlie
gende Hollander' (en vóói' de fusie ook van de 
B.Z.P.C.) en heeft veel luchtpostverzamelaars altijd 
met raad en daad ter zijde gestaan. 

Op de vergaderingen was hij een trouw bezoeker 
en hij heeft deze praktisch tot het laatst toe bezocht, 
zowel in Den Haag als in Rotterdam. 

Wij zullen hem node missen, maar toch moeten 
wij dankbaar zijn dat hij zo'n hoge leeftijd bereikt 
heeft, waardoor wij hem zo lang in ons midden 
mochten hebben. 

Wij zullen zijn nagedachtenis in ere houden; hij 
ruste in vrede J. D. 

^ 
^,nf 
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B O E K E N P L A N K 
SKANDINAVIEN AFA FRIMAERKE KATALOG 1960. 

Uitgave van Aarhus Frimaerkehandel, Bruunsgade 33, Aar-
hus, Denemarken. Prijs Kr. 4,50. 

Het werkje omvat 132 blz. met ongeveer 1000 afbeeldingen 
en behandelt de zegels enz. van de Skandinavische landen 
en alles wat daarmede annex is, zoals Deens West-Indië, 
IJsland, Groenland, enz. Door de vele afbeeldingen een 
goede handleiding bij het verzamelen van de zegels dezer 
gebieden. 

DÜRST-GLASEWALD. Katalog der deutschen Freistem
pel. Heft 34/35 der Neue Schriftenreihe der Poststempel
gilde „Rhein-Donau" e.V. Prijs DM. 7,50 + porto. 

De in 1932 door Ruprecht Glasewald bewerkte catalogus 
„Freistempel" en de in 1944 door Heiner Durst bewerkte 
catalogus zijn nu bijgewerkt en tot één werk tezamen ge
bracht door bovengenoemd gilde. Het omvat 90 blz. met 
250 afbeeldingen, zodat stempeltypen gemakkelijk zijn te 
identificeren. 

Het is te bestellen bij E. W. Mewes, Spielbergerweg 5, 
Düsseldorf-Lohausen (Postgiro no. 1335.01 Keulen t.n.m. 
Mewes) 
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Vudedojhd en 0Xf3 
CIJFERTYPE. Uitgifte 1 augustus 1899. 

1899—1913 Cijfer. Ontwerp J. Vürtheim. 
Boekdruk Joh. Enschedé & Zonen. Zonder 
watermerk. Kamtanding I2V2. 

In de loop van de jaren 1899—1913 verschenen de volgen
de zegels, die in het algemeen tot einde 1935 geldig bleven: 
V2 cent lila (buiten koers gesteld 1922) 

1 cent rood 
IVa cent ultramarijn (1 oktober 1908) 
IVï cent donkerblauw (december 1913, buiten koers 1922) 

2 cent geelbruin 
2V2 cent groen. 

Evenals bij de vorige emissie komt, ten gevolge van een 
voorafstempeling, weer de z.g. Bosse tanding (zie het sep-
tember-nummer 1959) voor bij de V2 cent lila, 1 cent rood 
en IV2 cent ultramarijn. Ook bij de in Gendringen gebruik
te voorafstempeling komt een particuliere extra tanding voor 
van IOV2, n.1. bij de V» cent lila. 

BONTKRAAG Uitgifte 6 september 1898. 
Koningin Wilhelmina. Ontwerp en boek
drukgravure beeltenis E. L. Mouchon. Ont
werp van de rand D. E. C. Knuttel. Gra
vure van de rand H. Raeder. Zonder wa
termerk. Kamtanding 12V2. Boekdruk Joh. 
Enschedé & Zonen. 

Zo als wij de vorige emissie met de naam „Hangend haar" 
plegen aan te duiden, zo is de uitgifte, die op 6 september 
1898 begint met het „Kroningszegel", bekend onder de naam 
„bontkraag'. 

Naar het oorspronkelijke cliché van het hiervoor reeds 
genoemde kroningszegel, uitgegeven ter gelegenheid van 
de kroning van H. M. Koningin Wilhelmina, werd een nieuw, 
tweede cliché gemaakt voor een ander zegel van één 
gulden, waarin alleen het type van het waardecijfer en de 
letters voor het woord „gulden" veranderd werden; het 
enige verschil met het kroningszegel, (dat veel duurder is) 
vindt men dus in het kleinere cijfer 1, dat ook verder van 
de onderr£,nd van het zegel staat, en de dikkere letters van 
het woord gulden. 

Complete vellen van het kroningszegel bevatten 25 ze
gels (vijf rijen van vijf stuks), die van het gewone zegel van 
ƒ 1,— (kleinere 1 en dikkere letters) 50 zegels (10 x 5). 

Het portret op dit zegel is gegraveerd door I. Vürtheim 
Sr. naar een fotografie van prof. R. Staag, dit in tegenstel
ling tot de andere „kop"-waarden., die van de zelfde foto 
door E. Mouchon gegraveerd werden. 

Deze andere „kop"-waarden zijn, wat betreft de druk in 
één kleur, vervaardigd in vellen van 200 stuks (10x20). Al
leen de zegels in twee kleuren zijn in vellen van 100 (10x10) 
zegels aangemaakt. 

De drukplaat der omlijsting (ontwerp Knuttel, gravure 
Raeder) bestaat uit 100 losse cliché's, terwijl de plaat voor 
de honderd portret-medaillons één geheel vormt. Vandaar, 
dat de medaillons zo nu en dan niet geheel zuiver in het mid
den staan. 

Het aantal plaatfouten bij deze emissie is van dien aard, 
dat wij er hier maar geen zullen noemen: daar is in dit be
stek heus geen beginnen aan! 

Wèl is het de moeite waard hier even aan te stippen, dat 
nu voor het eerst in de geschiedenis van de nederlandse 
filatelie een zg. tête-bêche (keerdruk) voorkomt. Voor post
zegelboekjes werden namelijk speciale vellen van 7'/2 cent 
gedrukt: 30 x per vel voor tête-bêche, 20 x per vel voor 
tête-bêche met witte tussenstrook. 

In mei 1922 verschijnt een nieuw 10-cent zegel, grijs, dat, 
door de opvallend wijdere arcering van de achtergrond 
van het portret, duidelijk te onderscheiden is van zijn voor
ganger. 

Nog een andere bijzonderheid in deze uitgifte is de vol
gende. Door een staking in de drukkerij in 1923 moesten de 
5 cent en de 10 cent (wijde arcering) tijdelijk ongetand 
worden uitgegeven. Enkele postkantoren gingen er toe 
over zelf een perforatie aan te brengen: In Bergen N.H. 
gebruikte men hiervoor een roulette, in Blokzijl e e n . . . . 
naaimachine. Deze zegels zijn gebruikt op brief uiteraard 
bijzonder interessant. Ongebruikt zouden we ze zelfs nu 
nóg wel kunnen maken. 

OPDRUKKEN. 
De cijfer- en bontkraag-series vallen samen met de pe

riode van de „opdrukken". 
Zeldzaam en kostbaar zijn de opdrukken 2 op l'/a donker

blauw en 3 op 2V2 groen van 1916, die door een vergissing ont
stonden: bij een porto-verhoging voor briefkaarten van IV2 
op 2 cent en van 2V2 op 3 cent werd het publiek in de gele
genheid gesteld een eventuele oude voorraad met bijbeta
ling van het verschil in te wisselen tegen nieuwe zegels. 
Bij de aldus ingeleverde kaarten hebben zich ook enkele 
exemplaren bevonden, waarop frankeerzegels waren ge
plakt, die toen bij vergissing eveneens overdrukt en opnieuw 
in omloop gebracht werden. Deze opdrukken kunnen dus 
uitsluitend op briefkaarten voorkomen en zijn uiteraard 
zeer zeldzaam. 

Een wijziging van de posttarieven maakte in 1919 zegels 
in de waarden 40 en 60 cent nodig. In 1920 kwamen deze 
waarden dan ook in het normale bontkraag-type uit, maar 
voordien had men reeds de 40 cent en 60 cent uitgegeven als 
opdruk op de 30 cent, bontkraag. 

Een andere reden om tot het vervaardigen van opdruk-
zegels over te gaan, lag in een te grote voorraad van een 
bepaald zegel. Dat was in 1920 bijv. het geval met het zegel 
van 10 gulden, bontkraag, en jubileumzegel 1913, waarvan 
men toen maar zegels van ƒ 2,50 heeft gemaakt. En is het 
niet merkwaardig, dat men in dit geval nog een groot 
kunstenaar te hulp heeft geroepen voor het ontwerp der 
opdruk: de 2,50 van 1920 werd door niemand minder gete
kend dan door de vermaarde architect K. P. C. de Bazel! 

In 1921 komt de 4 cent opdruk op 4V2 cent violet. 
Van de uitgifte 1899 worden in 1923 de volgende overdruk

ken gemaakt: 
2 cent op 1 cent rood 
2 cent 0PIV2 cent donkerblauw 

10 cent op 3 cent olijfgroen 
10 cent op 5 cent donkerrood 
10 cent op 12V2 cent blauw 
10 cent op 17% cent ultramarijn en bruin 
10 cent op 22V2 cent bruin en olijfgroen. 
En nóg zijn we niet aan het einde der opdrukken in deze 

periode: in 1923 verschenen nog een 10 cent op 3 cent olijf
groen, die reeds als dienstzegel overdrukt was. En op de
zelfde wijze ƒ 1,— op I7V2 cent ultramarijn en bruin, reeds 
overdrukt als dienstzegel. 

Over al deze zegels en hun opdrukken zouden kolommen 
vol te schrijven zijn, doch wij moeten hier volstaan met nog 
slechts even in te gaan op de data van verschijning van de 
bontkraag-uitgifte en u daarbij demonstreren hoe het uit
komen van nieuwe waarden in den regel samenhangt met 
een wijziging van de posttarieven. 

Dit alles kan natuurlijk de indruk wekken, dat men bij de 
Posterijen in een bepaalde periode de zaak in bepaald op
zicht toch niet helemaal in de hand had: bij een tariefswijzi
ging had men althans niet terstond de daardoor noodzake
lijk geworden zegels van nieuwe waarden beschikbaar of — 
wat nóg merkwaardiger lijkt! — men maakte andere waar
den véél te royaal aan (de zegels van ƒ 10,—!), waardoor 
men met overschotten kwam te zitten en die moest „op
ruimen" via opdrukken. . . . 
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Maar eerst dan die verschijningsdata: 
Op 1 augustus 1899 verschenen: 3 cent (oranje) - 5 - 7V2 -

10 - 12'/2 - 15 - 20 (groen) - 22V2 (de eerste twee-kleurige: 
bruin en olijf groen) - 25 rood en blauw - 50 bronsgroen en 
bruinrood. 

In oktober 1901 werd de 3 cent, oranje, vervangen door 
een olijfgroene zegel. 

In juni 1906 verscheen de 17'/2 cent violet. 
In november 1908 werd de 15 cent, bruin, vervangen door 

blauw en karmijn en de 20 cent, groen door geelgroen en 
grijs. 

In juni 1910 maakte de 17V2 cent, violet, weer plaats voor 
ultramarijn en bruin. 

In februari 1914 werd de 50 cent, bronsgroen en bruin
rood, vervangen door lila en grijs. 

In 1917 verscheen de 30 cent, violet en lilabruin. 
In november 1919 kwam de 4V2 cent, violet, uit. 
In mei 1920 kreeg men behoefte aan zegels van 40 en 60 

cent, respectievelijk in .groen met oranje, en olijf met groen 
uitgegeven. 

In oktober 1921 verscheen de 4 cent bruinlila. 
In 1922 kwam dan tenslotte de 10 cent, grijs, in wijde 

achtergrond-arcering. 
Zoals wij reeds opmerkten, is het verschijnen van nieuwe 

waarden meestal het gevolg van een wijziging in de post-
tarieven. Zo was bijv. de porto-verhoging voor drukwerk 
van 1 op IV» cent per 50 gram (1 november 1919) aanleiding 
tot de uitgifte van de typische waarde van 4'/2 cent. Tot het 
doen verschijnen van „opdrukken" gaven eveneens wijzi
gingen in de tarieven, maar ook wel tekorten (en zelfs over
schotten, zoals we gezien hebben), voor bepaalde waarden 
aanleiding. Zo was bijv. de wijziging van 1 maart 1921 (druk
werk van Vi cent naar 2 cent per 50 gram) oorzaak, dat de 
4V2 cent weer overbodig werd: het restant van deze zegels 
werd toen overdrukt met de rode opdruk —4—. 

Tot besluit voor ditmaal nu nog het volgende. In het al
gemeen gesproken, zijn de prijzen van de hier behandelde 
zegels van dien aard, dat wij nu, zonder u op hoge kosten te 
jagen, met klem willen — en durven — adviseren: ga van 
deze bontkraag-uitgifte nu eens een speciaal collectie op
zetten! 

Sorteer de zegels eerst op tanding en kleur, daarna ook op 
stempels. De 15, 17'/2, 22V2, 25 en 60 cent kunt u aantreffen in 
tandmg 11% x 11 en tanding 11%; de 20 en 50 cent in 
tanding 11V-' x U en de 15 cent ook in tanding 11 x ll'/ä, 
terwijl normaal bij alle lage waarden de tanding 12% wordt 
aangetroffen. De 1, 2'/2 en 5 gulden koimen voor m de tandin
gen 11, IIV2 X 11, 11 X IIV2 en IIV2 en de 10 gulden in tanding 
11. Probeer van elke zegel zoveel mogelijk afstempelingen 
bijeen te brengen. Dan volgen de plaatfouten, zoals — om 
maar eens een opvallend voorbeeld te noemen — bij de op
drukken 40 cent géén-punt-op-de-i. En vergeet ook de post
stukken niet. 

Maak van alles eerst een voorlopige opzet. Dan zal u n.1. 
blijken, dat u iedere keer dat u een hoeveelheid zegels 
gaat uitzoeken steeds uw collectie kunt aanvullen. En hoè 
uitgebreid het gehele terrein van deze uitgifte wel is moge 
tot besluit blijken uit het feit, dat de heer F. H. M. Post 
(Maliebaan 104, Utrecht) een speciale studie maakte UIT
SLUITEND van de 4V2 cent bontkraag en deze als boekwerk 
heeft uitgegeven voor studie betreffende deze serie; een 
prachtig werk. 

AFBEELDINGEN: 

1. klein rondsfempel 
2. groot rondsfempel 
3. dubbei-rinqstempel 
4. lanq plaatsnaamstempel 
5. Vellinqa 99 
6. idem mei kruisjes 
7. balkstempel met sterren 
8. idem met stempelnummer 
9. idem zonder seqmentie hoven de balk 

W, idem met provincie aanduidinq beneden 
11. idem met plaatsnaam boven en beneden 
12. expresse in brievenbus aanqetroffen 
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Beeldfllatelie 

Het verzoek aan beeldfilatelisten om 
enige vragen te beantwoorden, opgeno
men in ons Maandblad van september 
heeft vele pennen in beweging ge
bracht. 

Onder de vele reacties was er één, 
in de vorm van een artikel, in „De 
Beeldphilatelist" waarop wij, alvorens 
de antwoorden op de gestelde vragen 
te behandelen, willen ingaan. 

De schrijver van het artikel in de 
Beeldphilatelist schrijft in zijn inleiding 
dat hij dacht toen hij onze vragen had 
gelezen: „daar zit een addertje onder 
het g ras" . . . . maar toen hij het interes
sante artikel „Aardolie en de postze
gels" met de daarbij afgedrukte zegels 
in kleurendruk zag, begreep hij, dat hij 
te achterdochtig was geweest . . . . 

Hij schrijft verder: „Doch wat had 
de redactie van Het Maandblad dan 
met deze vragenstellerij voor? Ik ben 
zo vrij te veronderstellen dat de redac
tie misschien liever de rechtstreekse 
vraag had willen stellen: Acht u een 
dergelijk stuk waardig om opgenomen 
te worden in een beeldverzameling''" 

Ons Maandblad geeft, met zijn voor
gangers, in totaal reeds meer dan 75 
jaar naast „verenigings- en bonds-
nieuws" rubrieken voor nieuwtjes, 
stempels, luchtpost, poststukken, Ne
derland enz., alsmede filatelistische 
voorlichting in de vorm van artikelen, 
over alles wat in de belangstelling der 
filatelisten staat (en wij hopen daar 
nog lang mee door te gaan). 

Door de grote verscheidenheid die de 
filatelie biedt is het natuurlijk niet mo
gelijk om elke maand over alle onder
werpen een artikel te kunnen aanbie
den. 

Nu is het met zeer vele „speciaal"-
gebieden zó, dat diverse mensen van 
een onderwerp studie hebben gemaakt, 
waarvan wij op tentoonstellingen óf in 
gesprekken óf in de vorm van artike
len het resultaat zien. Zo komen dan in 
ons Maandblad de diverse onderwer
pen, van het ene wel eens meer dan 
van het andere, het ene ook wel eens 
meer gedegen of soms ook wel eens 
wal meer zwaar op de hand dan het 
andere, aan de orde. 

Indien wij, van onze kant, weten dat 
er belangstelling voor een bepaald 
onderwerp bestaat moeten wij alles in 
het werk stellen om aan artikelen over 
dit onderwerp te komen. 

Nu weten wij dat duizenden en nog
maals duizenden van onze lezers, mo
gelijk naast verzamelaar van andere 
gebieden, ook beeldfilatelisten zijn. 

Wij hebben de Beeldfllatelie altijd die 
ruimte gegeven, die het als het ware 
zelf vroeg. 

Het Maandblad heeft van onze zeer 
gewaardeerde medewerkster Mevrouw 
Baronesse Van Heerdt Kolff vele ar
tikelen opgenomen die o.a. het thema 
uitvoerig behandelden, bijv. de grote 
reeks over Heraldiek; ook andere ge
waardeerde artikelen zoals Beeldende 
Kunst op Vaticaan zegels. Abraham 
Lincoln op postzegels. Thematische 
Verzamelingen enz. om de artikelen uit 
de lopende jaargang alleen maar te 
noemen. 

Op het gebied van de beeldfllatelie 
verschijnen echter weinig artikelen, die 
zowel het thema en het beeld als de 
FILATELIE bestrijken. 

De redactiecommissie meende met 
het stellen van enige vragen het fila
telistische gedeelte naar voren te 
kunnen brengen. 

En nu komen wij terug op de inlei
ding van het artikel van de heer L.: 
ER ZAT EEN ADDERTJE ONDER 
HET GRAS, maar niet het addertje 
(gezien de combinatie van onze .,vra
gen" met het artikel aardolie en de 
postzegels) dat de heer L. meende te 
kunnen vangen. 

Het ging er ons om de beeldfilatelis
ten zélf iets te laten mededelen over 
de „filatelistische kant" van hun beeld
verzameling. 

Wij hebben bewust de vragen zo ge
steld om een zo gedetailleerd mogelijk 
antwoord van beeldfilatelisten te krij
gen en te kunnen verwerken. 

DIT WAS HET ADDERTJE ONDER 
HET GRAS, en inderdaad het kwam 
er uit en wij hebben het gevangen, 
dank zij uw aller medewerking. 

Dat de voormannen, redactie of me
dewerkers, van de „Beeldphilatelist" 
direct op onze vragen reageerden, 
stemt ons tot vreugde, tot des te meer 
vreugde omdat de heer L. zijn artikel 
besluit met op te merken dat ,,voor 
ons beeldverzamelaars op het gebied 
van stempels nog een machtig gebied 
braak ligt en dat hij blij was dat het 
stukje „Verzoek aan Beeldfilatelisten" 
in het „Nederlandsch Maandblad" voor 

hem aanleiding was hierop nog eens 
de aandacht te vestigen." 

Wij, Maandblad, hebben niet alleen 
de adder (Yv. no. . . .?) gevangen maar 
ook midden in de roos (Yv. no. . . .?) 
geschoten. 
Onderstaand een résumé van de ant
woorden zoals wij die hebben ontvan
gen. Het antwoord op de Ie vraag „Be
schouwt u dit stuk als een postalische 
verrijking van uw beeldverzameling" 
werd unaniem beantwoord met „neen". 
Vraag 2. „Hoe verklaart u de opzet
telijke (!) bijvoeging van de 2 Vati-
kaan-zegels", werd afgekeurd, als zijn
de „maak"-werk. Vraag 3 „Hecht u 
bijzondere waarde aan dit speciale 
stempel", werd meer in het algemeen 
beantwoord met: bijzondere stempels 
(mits deze enig verband vertonen met 
het gebruikte zegel) worden door de 
meesten als zeer waardevol beschouwd. 
De 4e vraag „Bevreemdt het u niet dat 
te Trier ook de Vatikaan-zegels in de 
afstempeling zijn opgenomen", wordt 
toegeschreven aan de slordigheid van 
de post-ambtenaar. De laatste vraag 
„Heeft u nog andere opmerkingen" 
werd beantwoord op de meest uiteen
lopende wijze. Zoals wij in de aanvang 
van dit artikel hebben uiteengezet met 
welk doel wij enige vragen hebben ge
steld om het filatelistische gedeelte bij 
het beeldverzamelen naar voren te 
brengen, zijn er enige antwoorden 
waarvan wij menen, dat zij stof geven 
tot verdere discussie. 

De opmerking dat op deze brief de 
Vatikaan-zegels het beeld dragen van 
2 Pausen zou in verband kunnen wor
den gebracht met de vraag of moge
lijk deze 2 Pausen een uitspraak had
den gedaan in verband met de ver
ering van de Heilige Rok. Uit een in
formatie van frater H. te Maarssen 
S.V.D., de kenner bij uitnemendheid 
van de christelijke motieven verzame
lingen bleek daarvan niets bekend, en 
met meer dan gewone belangstelling 
wachten wij af of mogelijk iemand enig 
verband zou kunnen vinden. In het be
vestigend geval zouden wij althans iets 
van de motieven van de „maker" van 
dit ,.maakwerk" hebben achterhaald. 

Over het speciale stempel was men 
het unaniem eens dat dit stempel in
dien het alleen geplaatst was op het 
H.-Rok-zegel (dus zonder de Vatikaan-
zegels) door iedere Religie-verzame
laar gaarne zou worden opgenomen in 
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zijn verzameling, m a a r da t dit tevens 
geldt voor alle afstempel mgen die ve r 
band houden me t een zegel Zodat wij 
wel moeten vaststel len dat a fs tempeim-
gen de waa rde van een bee ldverzame
ling verhogen Ook voor dit pun t s te l 
len WIJ g a a r n e ru imte in he t Maand
blad beschikbaar 

Uit de beantwoording van de laa ts te 
v raag zou men kunnen opmaken dat 
de vraag geluid had — Wat denkt u 
van f i r s t -day-covers ' Over de first-
day-covers k w a m e n de inzenders haas t 
niet u i tgepraat Het lijkt er veel op 
alsof deze gelegenheid aangegrepen is 
om vooral hierover het overvolle h a r t 
eens terdege te luchten U begrijpt wel 
ui t bovenstaande zin, dat de meeste 
react ies een kracht ige veroordeling in
hielden In dit ar t ikel willen wij over 
dit onderwerp me t verder spreken Wij 
hebben vele contra s m a a r houden ons 
aanbevolen voor pro s, om de voor- en 
tegenstanders gelijke kansen te geven 

Wi] noemden in dit ar t ikel o a „De 
Beelphilatelist Het ligt vanzelfspre
kend met op onze weg reclame te m a 
ken voor verenigingen, m a a r voor een 
veren .gmg, voor zover ons bekend de 
enige vereniging in den lande op dit 
gebied, menen wij h ier ten gerieve 
van onze lezers-beeldfi latelisten toch 
wel iets naders te moeten mededelen 

De Stichting „De Beeldphila teilst' 
geeft geregeld een verenigingsblad uit 
Hier in worden o a de diverse thema's 
besproken met opgave van de verschi l 
lende zegels daa rop be t rekk ing h e b 
bende 

Kor tom het enige „speciale" blad 
voor het speciale gebied „de Beeld-
phi la te l ie" 

Wij nemen aan dat de secretar is van 
de Stichting de heer F F Venema, 
Zee Croft 9, Wijk aan Zee, aan alle 
geïnteresseerden g a a r n e verdere in
l icht ingen zal willen ve r s t rekken 

FIRST D A Y C O V E R S 
Vele lezers hebben ons hun mening 

geschieven over de F D C s Omdat v i i j -
wel alle schri jvers zowel algemene v e r 
zamelaars als beeldfi ldtehsten zich af
keu rend ui t la ten over dit , m a a k w e r k 
v inden wij, dat onders taande cijfers de 
v r a a g opwerpen Indien men deze, door 
de postzegelhandelaren in de handel ge
brachte , enveloppen met speciale eers tc -
dag-a fs tempelmg als waardeloos „maak
w e r k " beschouwt, hoe komt het dan dat 
deze enveloppen steeds meer verkocht 
worden ' ' 

Ook de — in de speciale catalogus — 
genoemde prijzen duiden op een grote 
v r aag 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

verkocht 
6 000 
7 500 

12 000 
9 500 

11000 
15 350 
21550 
2 500 
250 

17 600 
18 600 
20 300 
18 500 
40 000 
20 500 
28 000 
23 750 
24 500 
25 000 
42 500 
29 500 
28 000 
36 000 
36 000 

prijs 
25,— 
25,— 
10,— 
17 50 
12 50 
7 50 
7 50 

25 — 
40 -

3,— 
8,50 
2-50 
5 00 
125 
7 50 
3 — 
5 — 
4 — 
3 — 
2 25 
3 50 
2 — 
2 50 
150 

34 000 
35 500 
36 000 
47 000 
45 500 
44 500 
45 000 
52 350 
55 500 
61000 
53 180 
54 750 
105 000 
61600 
99 000 
08 000 

2 50 
2 75 
4 — 
3 — 
15 — 
3 — 
3 — 
150 
2 75 
4 — 
2 — 
3 — 
175 
2 — 
150 
2 — 

1956 

1957 

1958 

1959 

Indien wij in negen j a a r een toen-^-
ming moeten kons ta te ren van 10 000 
s tuks tot zelfs 105 000 s tuks per serie en 
da t dit zich per j a a r v ier a vijf maal 
herhaa l t , zodat het to taa l aan ta l s tuks 
in 1950 van 35 000 in 1957 oploopt tot 
267 030 s tuks , dan s taa t vas t da t over 
GROTE belangstel l ing moet worden ge
sproken 

Wi] menen het onde rwerp zo objck-
tief mogelijk te kunnen benaderen , in
dien wij de vele l iefhebbers verzoeken 
ons hun mening k e n b a a r te makon 
w a a r o m zij gegrepen zijn door de 
F D C 's waarb i j wij ons niet willen 
beperken tot Neder landse F D C s 
Waarom worden deze F D C ' s niet a l 
leen opgenomen in een l andenverzame-
ling, m a a r waa rom worden er speciale 
verzamel ingen van F D C 's opgezet en 
zelfs speciale a lbums daar toe v e r v a a r 
digd' ' 

Met grote belangstel l ing wachten wij 
de ber ichten af 

Een Nederlander op een buitenlandse postzegel 
BIJ de postzegels van landen bui ten ons land w a a r o p een 

Neder lander is afgebeeld is het aan ta l met een toegenomen 
Op 31 augustus j 1 gaf België een tweeta l postzegels uit, 

welke ook voor Neder land van belang zijn, immers betref
fen ZIJ de herdenking van de enige paus, die van Neder 
landse afkomst is, n 1 paus Adr iaan VI De Belgische 
Posteri jen delen in een aardig versierd vouwblad, da t voor
op he t wapen van deze paus vertoont , he t volgende a a n 
gaande hem mede 

,,De vijfhonderdste ver jar ing van de geboorte van Paus 
Adr iaan VI werd dit j a a r te Leuven, Ut rech t en Rome 
plechtig herdacht 

Adr iaan VI werd te Ut rech t geboren op 2 m a a r t 1459 Na 
in zijn geboortestreek de latijnse school te hebben bezocht, 
k w a m hij als zevent ienjar ige naa r de Univers i te i t te Leu
ven Hij s tudeerde er wijsbegeerte en godgeleerdheid en 
werd achtereenvolgens tot magis ter a r t ium en tot doctor 
in de theologie gepromoveerd Zo schi t terend ver l iepen zijn 
studiën, da t hij tot professor aan de Facul te i t der God
geleerdheid werd benoemd, verschil lende malen de U n i v e i -
siteit als rector magnificus bes tuurde en er zelfs tot groot
kansel ier werd aangesteld Tezelfdertijd a a n v a a r d d e 
Adr iaan te Leuven verschi l lende pastorale a m b t e n Hij werd 
onder mee r pas toor -deken van d e S in t -P ie t e r ske rk Te L e u 
ven knoopte Adr iaan be t rekkingen aan met vooraans taande 
humanis ten zoals E ra smus en Vives 

In 1507 werd professor Adr iaan door Keizer Maximi l iaan 

aangesteld tot opvoeder van zijn kleinzoon, de toekomstige 
Keizer Kare l Op die wijze begon voor hem een nieuwe 
loopbaan op polit iek gebied Inderdaad , in 1512 werd hij 
als raadsheer naa r Mechelen geroepen en in 1515 werd hij 
n a a r Spanje gezonden om er het recht op de kroon van 
zijn prinseli jke leerl ing te ve idedigen In 1520, toen Karel 
koning van Spanje geworden was, doch dit land diende te 
verlaten stelde hij A d r i a a n als zijn s t adhouder aan Inmid 
dels, in 1516 was de vroegere hoogleraar tot bisschop van 
Tortosa bevorderd en in 1517 tot de waard igheid van kar 
dinaal verheven geworden 

Op 9 januar i 1522 werd ka rd inaa l Adr i aan s tadhouder 
van Keizer Kare l in Spanje , tot paus verkozen Aanstonds 
nam hij voor twee giootse taken te vervul len de politieke 
vereniging van de chr is tenvors ten en de godsdienstviede 
onder de chr is tenen Om dit laa ts te doel te bereiken, trof 
P a u s Adr iaan VI allerlei maa t rege len ten einde de in de 
schoot der Kerk heersende misbruiken uit te roeien Ziekte, 
tegenkant ing, en de geweldige lasten van zijn ambt onder
mijnden de gezondheid van de reeds be jaa rde Paus Hij 
stierf te Rome op 14 sep tember 1523 Zijn laa ts te geaach-
ten gingen naa r zijn vade r l and en naa r de hem dierbare 
stad Leuven en h a a r Universi te i t , waa r hij ongeveer veer
tig j a ren had doorgebrach t Bij t e s t amen ta i r e schenking 
st icht te hij in de univers i te i t ss tad het P a u s Adr iaan VI col
lege voor de opleiding van minder gegoede s tudenten, welke 
st icht ing tot n u toe voor tbes taa t . " 
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Redacteur. 
A. van der Willigen 
Laan van Poot 194 
's-Gravenhage 

Gelegenheidsstempels. 
In Hotel Krasnapolsky te Amsterdam werd op 5 okto

ber j.1. een filatelistenbeurs met bijzonder rubberstempel, 
doch zonder speciale aantekenstrookjes gevestigd; het stem
pel, dat in tegenstelling met de vermelding in de dienstor
ders, nog met de naam Philatelistenbeurs was voorzien, 
beelden wij hierbij af. 

Ook het 40-jarig bestaan van de KLM op 7 oktober 
j.1. en de op dezelfde datum verrichte onthulling van 
een Dr. Plesman-monument in de nabijheid van het KLM-
kantoorgebouw te 's-Gravenhage was aanleiding voor 
het gebruik van een speciaal, hierbij afgebeeld rubber 
stempel in het auto-postkantoor, dat gedurende die dag 
op het voorplein van genoemd gebouw was opgesteld. Hier 
werden speciale aantekenstrookjes met opschrift 
„'s-Gravenhage KLM - 40 jaar" gebruikt Wij danken de 
lieer C. Bol te Yerseke voor de toezending van een zijner
zijds op die dag uitgegeven speciale enveloppe, welke ter 
plaatse aan belangstellenden werd verkocht. Ook de KLM 
zelf bleek bij dit jubileum de commerciële zijde niet te 
vergeten, want behalve dat men grote enveloppen met em
bleem en datum 7 oktober voor 15 et. verkocht, werden ook 
gekleurde, niet speciaal voor dit doel gemaakte prentbrief-
kaarten. Welke op de beeldzijde waren voorzien van hetzij 
een 12 ct., hetzij een 30 ct.-KLM zegel waren voorzien, in 
het KLM-gebouw verkocht voor ƒ 0,70, zodat deze kaarten 
ƒ0,58 resp. ƒ0,40 hebben opgebracht ! 
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Ter gelegenheid van de Uiver-herdenking werd op 24 ok
tober j.1. in het Instituut voor Nijverheid en Techniek te 
Amsterdam eveneens een tijdelijk bijpostkantoor met spe
ciaal rubberstempel en bijzonder aantekenstrookjes met in-
schrift: „Amsterdam/Uiverherdenking / Ned. Instituut 
voor ' Nijverheid en Techniek" gevestigd. 
Aan de lange rij van eerstedagstempels werd op 16 novem
ber j.1. weer één toegevoegd voor de speciale couverten met 
één of meer kinderzegels-1959, welke op die dag aan een 
willekeurig postkantoor in Nederland werden aangeboden. 

Machinestempels. 
Wij danken Dr. Benders te Maurik voor de toezending 

van enkele groene giro-enveloppen, waaruit ons bleek, dat 
ook het girokantoor te Arnhem in de stempelmachine de 
bijzondere tekst voor de Internationale Correspondentie-
week heeft gebruikt. 

Dezelfde stempelvlaggen in de machines op de postkan
toren te Amsterdam-C.S. en 's-Gravenhage vertoonden in de 
laatste dagen, dat zij werden gebruikt een merkwaardig 
foutje, n.1. het jaartal 195 in plaats van 1959. Blijkbaar 
werd uit de vlaggen van 1958 de 8 verwisseld voor een 9, 
maar deze niet stevig genoeg bevestigd 1 Wij danken de 
heer S. U. Ottevangers te Haarlem, die ons op deze afwij
king uit Amsterdam attent maakte. 

Typenraderstempels. 
16.10.1959 Opgeheven: postagentschap Bussum-Melkweg 
1.11.1959 Hulppostkantoor Laagkeppel werd poststation 

JUBILEUM VAN DE PHOTOGRAVURE 
Onder het kopje „Photogravure Jubilee" lezen wij in het 

weekblad STAMP COLLECTING" van 28 augustus jl. een 
aardige beschouwing over de druk van Engelse postzegels, 
welke wij hier in het Nederlands vertaald weergeven. 

„Vijf en twintig jaar geleden op 20 augustus gaf de 
Britse Postdienst haar eerste postzegel in fotogravure uit, 
de 1934 Koning George V, IV2 d. Deze was door Harrison 
& Sons Ltd. gedrukt, die het contract overnam van Waterlow 
& Son Ltd. De eerste postzegels waren louter reproduktie 
van dB oude vlakdruk ontwerpen. Zij waren goed gedrukt 
maar de tekeningen waren echter niet geschikt voor het 
nieuwe drukproces. De zilver-jubileum zegels van 1935 wa
ren iets beter, maar het duurde tot de verschijning van 
de Koning Edward VlII-uitgifte eer dat we een ontwerp 
hadden dat inderdaad aantoonde dat de kunstenaar ver
trouwd was met het proces waarin zijn zegels gedrukt zou
den worden. De Koning George Vl-serie was goed, als zijn
de het werk van Edmund Dulac en Eric Gill, die beiden 
wisten wat van hen verlangd werd, maar verreweg het 
beste zijn de postzegels van de huidige regering. Alle ont
werpers hebben in nauw contact gewerkt met Harrison en 
de serie bezit een eenvoudige waardigheid, gedragen door 
een sterke reeks kleuren. Het is jammer, dat geen enkele 
van de huidige zegels in tweekleurendruk is, zoals de vroe
gere Victoria-zegels en de Edward-serie. Dat zou de aan
trekkelijkheid verhogen voor weinig extra-kosten. Het be
sluit om over te gaan op fotogravure voor het drukken 
van Britse zegels was moedig toen het 25 jaar geleden ge
nomen werd, maar het is gebleken volkomen verantwoord 
te zijn. Het drukproces is vlug en economisch en is bewon
derenswaardig geschikt voor de eisen van de 20ste eeuw. 
Daarom wordt het nu bij het merendeel van de landen 
in de wereld gebruikt." 

BOEKENPLANK 
LUCHTPOST. VEERTIG JAREN K.L.M. POSTVLUCHTEN. 
Door Drs. J. Boesman. Uitgave C. de Boer Jr., Hilversum. 

Als er één filatelist op het gebied der luchtvaart „goed 
bij" is, dan is het zeker de Nederlandse ballonvaarder en 
luchtvaarthistoricus Drs. J. Boesman te 's-Gravenhage. En 
wie kon daarom beter de luchtposthistorie van Nederland, 
welke annex is met de geschiedenis van ,onze thans 40-
jarige K.L.M., beschrijven dan deze filatelist? Zeker gene! 
Welnu de heer Boesman heeft er voor gezorgd dat de pos
tale geschiedenis van de K.L.M, is vastgelegd in een werk 
van zijn hand dat ruim 100 bladzijden omvat. Wat een we

tenswaardigheden uit deze 40 jaren weet de schrijver ons 
te vertellen of in de herinnering te roepen! Zelfs al is men 
geen „luchtposf'-verzamelaar, dan nóg is het een werkje 

dat ledere filatelist met groot genoegen zal lezen 
en wellicht herlezen, en zeer zeker zal hij de brieven en 
stempels e.d., welke hij op dit gebied eventueel bezit, nog 
eens extra bekijken en misschien ook beter het bezit daar
van waarderen. 

Voor de filatelist dus een werkje van betekenis, maar 
voor de niet-filatelist een prettige lectuur die hem de pres
taties van de K.L.M, in haar 40-jarig bestaan duidelijker 
doet gevoelen. Gaarne zien wij dit, ook in uiterlijk zo aan
trekkelijk, boekwerkje in vele handen, zowel van oud als 
jong. H. B. 
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Dag van de 
Zoals reeds uit de mededeling omtrent deze dag in ons 

Maandblad bleek bleef Amsterdam trouw aan de traditie 
om daar de Dag van de Postzegel te vieren. In onderling 
overleg pleegt ieder jaar één der aldaar gevestigde fila
telisten-verenigingen de verzorging van deze dag op zich 
te nemen. Dit jaar was het de jonge afdeling Filatelie van de 
Vereniging van Personeel der Ned. Dok en Scheepswerf 
Maatschappij aldaar die in de kantine van dat bedrijf de 
filatelisten voor deze dag ontving. 

De fraaie nazomerse dag van 10 oktober j.1. maakte de 
tocht over het IJ per boot van de maatschappij, welke daar
toe welwillend door de Directie beschikbaar was gesteld, 
tot een echte pleziertocht, waarop genoten werd van het 
schouwspel dat de rivier zo bij uitstek aantrekkelijk maakt. 

De ruime kantine bood een prettige gelegenheid om de 
gasten, die voor ditmaal wel in een zeer groot aantal bijeen 
waren gekomen, te ontvangen. 

In een welkomstwoord vanwege het bestuur der ont
vangende vereniging, werd tevens dank gebracht aan de 
Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen voor ha'ir 
afvaardiging naar deze bijeenkomst, in de persoon van zijn 
bestuurslid de heer D. O. Kirchner. 

De viering van deze dag bracht geen omvangrijk program
ma. Aangevangen werd met een door de heer K. Schäfer 
met behulp van lichtbeelden gebrachte quiz, waarbij ant
woord moest worden gegeven op een twaalftal vragen wel
ke door hem naar aanleiding van de vertoonde beelden 
werden gesteld. 

Het daarop volgende optreden van een goochelaar, die 
echter niet met postzegels e.d. werkte, werd met grote aan
dacht gevolgd, hoezeer zich sommigen ook letterlijk bij de 
neus voelden genomen. 

In de pauze was er gelegenheid de ingezonden postzegels 
te bezichtigen waarmede werd deel genomen aan de wed
strijd voor inzendingen van de vijf mooiste zegels. 

A 
F 

g e n d 
l a t e i 

a van 
1 st isc he ge 

14-16 november 

16-21 november 

16 november 

21 november 

4- 8 december 

b e u r t e n issen 

Tentoonstellinq t.g.v. 10-iariq 
bestaan van de Jeugdclub der 
Philips Philatelisten Vereniqinq 
te Eindhoven. 

Veil inq Corinphila te Zurich. 

Eerste verkoopdaq Kinderzeqels 
1959. 

Vei l inq R. Postema te Amster
dam. 

Intern. Filatelistische tentoon-
stellinq te Wenen. 

1960 
26 maart-5 apri l Intern. Filatelistische tentoon-

sfellinq te Barcelona. 

28 maart 

1-15 mei 

9-16 iul i 

31 iuli-9 auq. 

5- 6 auQustus 

3-11 september 

Conqres van de F.I.P. te Bar
celona. 

Intern. tentoonstell inq voor 
beeldfi latelie op het qebied 
van bloemen, landschappen, 
voqels en insecten; te Saar
brücken. 

stellinq te Londen. 

Internationale tentoonstell inq 
„Christel i ike Mot ieven" te 
München. 

Conqres van de V/ereldbond 
„St . Gabr ie l " te München. 

Intern. Filatelistische tentoon
stelling te Warschau „Polska-
6 9 " . 

Postzegel 
Na de pauze bracht de heer Mr. A. W. P. Talma Sthee-

man de dank over aan de ontvangende vereniging namens 
de overige Amsterdamse Filatelisten verenigingen voor de 
moeite en zorgen welke zij zich had getroost om deze mid
dag te verzorgen. 

Vervolgens werd de uitslag van de quiz bekend gemaakt 
en bleek dat de heer A. v. d. Willigen (Den Haag) de eerste 
prijs, bestaande uit een fraai stockboek, had gewonnen met 
9 goede antwoorden. 

De heer Schäfer voornoemd hield vervolgens een korte 
causerie over de postzegels van de serie Herdenking 330-
jarige vestiging van het Nederlands gezag op Curagao, 
waarbij hij gebruik maakte van de lichtbeelden dezer ze
gels uit de verzameling van het N.C.F. 

De uitslag van de wedstrijd der ingezonden zegels was 
inmiddels bekend geworden en bleek uit de bekendmaking 
dat de eerste prijs, bestaande uit een bon ad. ƒ 10,— voor 
aankoop van zegels naar keuze bij een bepaalde postzegel-
handel, was toegekend aan de heer W. B. Brocx (Soestdijk) 
voor zijn inzending van enige fraaie Kaap-driehoekjes. De 
2e eii 3e prijs werden tussen de winnaars bij loting toe
gewezen, aangezien zij een gelijk aantal punten hadden 
verworven. 

De heer K. E. König bracht nog even het 90-jarig jubi
leum van de „briefkaart" in herinnering, waarvan Oos
tenrijk de primeur had het land te zijn dat zulk een 
kaart uitgaf. Spreker toonde daarbij zulk een kaart met 
eerstedag afstempeling. 

Tot slot volgde een gratis verloting met meer dan 100 
prijzen, waarbij enige zeer mooie, welke vele aanwezigen 
een aangename verrassing in de vorm van postzegels o.d. 
bezorgde. 

Het was reeds omstreeks zes uur in de namiddag toen de 
terugtocht per boot werd gemaakt en men ging na de de-
barkatie uiteen met de herinnering aan een prettige middag. 

De materiaal-commissaris van het N.F.C., de heer J. C. 
Schäfer, Groenendaalstraat 9, Amsterdam, verzoekt de be
sturen van verenigingen hun aanvragen voor lezingen met 
dia's tijdig in te zenden. Gaarne wil het N.C.F, alle aanvra
gers ter wille zijn, doch de verzendingen moeten geruime 
tijd van te voren gepland kunnen worden. 

Thans zijn de navolgende lezingen beschikbaar: 
1. De postgeschiedenis van Zuid-Afrika. 
2. Zwitserland, door zijn postzegels gezien. 
3. De postgeschiedenis van Palestina (Bijbelse tijd). 
4. De postgeschiedenis van Palestina (Br. mandaat/Israël). 
5. De postzegels der Verenigde Naties. 
6. De postzegels van Egypte. 
7. De postzegels van Finland. 
8. Rembrandt op postzegels. 
9. Schepen op postzegels. 

10. De geschiedenis van het Suezkanaal. 
11. Het ontstaan van onze letter-tekens. 
12 Tandingen. 
13. Opdrukken. 
14. Filatelistische varia (zegels met een bijz. geschiedenis). 
15. Bijzondere sporten op postzegels. 
18. Parijse Ballonpost 1870/71. 
19. Tochten over de Atl. Oceaan (van de Noormannen tot 

heden). 
20. Papier en watermerken. 
21. Oud Engeland. 
22. Een bezoek aan het Postmuseum. 
23. Tsjechoslowakije. 
24. Hoe worden postzegels gemaakt? 

Binnenkort komen gereed lezingen over elektriciteit op 
postzegels en aardolie op postzegels. 
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De engel Gahriël 
EN DE P O S T 

In verschillende landen is er sinds enige tijd een beweging 
gaande om de engel Gabriel te kiezen tol patroon van de 
Filatelie en van het postwezen in het algemeen. Vooral 
in Duitsland is men op dit gebied actief. Men streeft ernaar, 
het feest van St. Gabriel, 24 maart, te verheffen tot „Dag 
van de postzegel". Voorstanders van dit idee vindt men niet 
enkel in dié groep van motiefverzamelaars, die „christelijke 
motieven" verzamelen Ook daarbuiten, o.a. Heinrich 
Walz, algemeen secretaris van de „Fipco". Maar hij stelt 
dan voor, deze dag te noemen: „Internationale Dag van 
ëe constructieve Filatelie". 

Zoals de naam, die H. Walz voorstelt, te kennen geeft, wil 
men zich niet tot Duitsland alleen beperken. Men wil pro
beren ook andere landen voor het plan te interesseren. 
Slaagt men erin, te komen tot één internationale „Dag", 
dan kan hiervan een grote propagandistische waarde uit
gaan. Pers, filmjournaal, radio en t.v. zullen er zich voor 
gaan interesseren. De onderlinge verbondenheid tussen de 
verzamelaars van de verschillende landen zal toenemen. 

Inmiddels zijn de eerste resultaten bereikt, niet in Duits
land zelf, maar in Spanje. Daar is vorig jaar de dag 
van 24 maart geproclameerd tot „Dag van de postzegel". 
Argentinië had reeds eerder St. Gabriel verheven tot patroon 
van de posterijen, echter nog niét van de filatelie in het bij
zonder. In Duitsland en Oostenrijk wordt tot dusver alleen 
door een aantal plaatselijke verenigingen 24 maart als „dag 
van de postzegel" gevierd. 

U vraagt zich misschien af, wat dan wel de reden is om de 
engel Gabriel zozeer in onze aandacht te betrekken. Hij is 
een engel. Van de engelen zegt ons de Bijbel, dat ze boven
aardse wezens zijn, die een bijzondere plaats in Gods schep
ping innemen. Ze loven en prijzen God en dienen Hem. Ze 
brengen zijn boodschappen over en brengen Zijn Wil ten 
uitvoer; zij treden ook op als beschermers der gelovigen. 
Onder deze engelen wordt Gabriel met name genoemd. Hij 
is de goddelijke boodschapper bij uitstek. Zijn optreden staat 
m verband met hèt grote heilsplan van God: de menswor
ding van God de Zoon om de mensen te verlossen van de 
zonde. God zendt Gabriel om aan Daniel zijn visioenen te 
verklaren en met name de betekenis van de 70 jaren (jaar
weken) die voorbij moeten gaan, vóórdat het Koninkrijk Gods 
komt. (Daniël: 8,16 — 9,27). Gabriel verschijnt aan de pries
ter Zakarias, als deze het wierookoffer opdraagt in de tem
pel. Hij boodschapt hem, dat zijn vrouw Elisabet hem 
ondanks haar hoge leeftijd nog een zoon zal schenken; Jo
hannes, die de Voorloper zal zijn van Christus. (Lukas: 
1,11—20). 

Zes maanden later wordt Gabriel door God gezonden 
naar Nazareth, om aan Maria mee te delen, dat God hóór 
heeft uitverkoren om de Moeder te worden van Zijn Zoon 
Jezus Christus. (Lukas: 1,26—38). 

Het is dus voor ons, christenen, wel zeer zinvol, deze he
melse boodschapper te kiezen tot patroon van post en fila
telie. Immers heel de post en de postzegelwereld staan in 
dienst van het overbrengen en doorgeven van berichten 
en boodschappen. 

Ook de Islam, die veel van het christelijk geloof in zijn 
leer heeft overgenomen, ruimt voor Gabriel een belangrijke 
plaats in. Hij is de „kracht van Allah". Allah bedient zich 
van hem om Jezus (volgens hen een gewoon mens, géén 
God!) bij te staan. Gabriel is het ook, die Mohammed de 
goddelijke openbaring overbrengt. Dus ook hier is hij de 
goddelijke boodschapper. 

Nu ons de betekenis van Gabriel duidelijk is geworden, 
gaan we eens op zoek naar zegels, die zijn afbeelding dragen. 

3.38 

Om te beginnen kunnen we heel ver in de postzegelgeschie
denis teruggaan, nl. 1898. In dat jaar verscheen in Portugal 
en koloniën een serie om het vierde eeuwfeest van de ont
dekking van de zeeweg naar Indië te herdenken. Eén zegel 
uit deze serie (Portugal Yv. 151) toont ons Gabriel staande 
op de boeg van het schip. Vasco da Gama, de aanvoerder 
van de ontdekkingsvloot, noemde zijn schip n.1. St. Gabriel 
en stelde de gevaarlijke tocht onder zijn hemelse bescher
ming. 

Het duurt tot 1944, alvorens er weer een Gabriel verschijnt. 
Nu in Argentinië (YV. 443) ter gelegenheid van het vierde 
internationaal Eucharistisch Congres in Buenos Aires. De 
afbeelding is een deel van de ,,Boodschap aan Maria". Ga
briel komt aangevlogen, met een lelie in de hand. Rondom 
de afbeelding het Inschrift: „San Gabriel, Patrono de correos 
y telecomunicaciones" (patroon van post, telegraaf en te
lefoon). 

(Zie verder volgende pag . onderaan) 
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INTERNATIONALE 
FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLING MERANO 
1-4 OKTOBER 1959 

door JAN POULIE 

Op de jaarlijks gehouden Meraner internationale filatelis-
tische tentoonstelling is het gebruikelijk, dat men nimmer 
een zelfde collectie inzendt, tenzij in deze collectie belang
rijke wijzigingen voorkomen. Het is dus steeds weer een ver
rassing, welke collecties men zal kunnen bewonderen. 

De tentoonstelling van dit jaar bevatte een grote verschei
denheid van nog betere collecties dan het vorige jaar, mede 
in verband met het feit, dat vele collecties, welke in Pa
lermo zouden worden tentoongesteld, ook in Merano te be
wonderen waren. De Juryleden, die de ruim 100 verzame
lingen moesten beoordelen, waren: Ing. Alberto Diena, 
Alfredo Fiechhi en Dr. August Zoppelli uit Italiè, Franz 
Pfenninger und Heinz Fuhlbeck uit Duitsland; Dr. Ferd. 
Wallner uit Oostenrijk en Mario Sanini uit Zwitserland 

Wegens ziekte van de heer Van Klaveren was diens in
zending Malta teruggetrokken, terwijl de heer Houweling, 
die oorspronkelijk ook had ingeschreven, zijn verzamelingen 
op het laatste moment terugtrok in verband met het feit, 
dat hem was gebleken, dat men op de Interposta te Ham
burg de jury-albums van zijn collectie Luc^htpost niet had 
beoordeeld. 

Voorts werden van de Nederlandse inzendingen onder
staande collecties bekroond: 
H. J. Mansfeld, Stellaland en Engelse bezetting van Duitse 

Koloniën: verguld zilver. 
M. Woudenberg, Frankrijk: verguld zilver. 
H. P. van Lente, Egypte: zilver. 
R. Tocila, Scheepspost Ned. Indië: zilver. 
M. Janssen, Proefdrukken, Nederland, Ned. Indië, Curagao 

en Suriname; zilver. 
B Posthuma, Zwitserland: groot brons. 
H. Rorije, Liechtenstein: bronzen medaille en bronzen pla

quette. 
Schrijver dezes ontving voor zijn inzending Curagao, Su

riname en Oudduitse Staten een gouden medaille. 
De Grand-Prix, zijnde een zilveren medaille, aangebo

den door President Gronchi van Italië, werd toegekend aan 
M. A. Bojanowicz uit Londen voor zijn Speciaalverzameling 
van het eerste zegel van Polen en Studieverzameling van 
de afstempelingen en postkantoren in Polen. 

(Vervolg: De engel GabriëlJ 

In 1951 gaf de Duitse Bondsrepubliek twee zegels uit 
(Yv. 25-26) met een reproductie van een oude muurschil
dering (naar spoedig bleek: vervalst!) uit de Mariakerk 
van Lübeck. Wc zien rechts Maria met het spinrokken, in 
het midden Gabriel en links Jozef met staf en lelie. Anderen 
zien er echter een engel in met twee pelgrims. Het moeten 
dan wel Heilige pelgrims zijn, want ze hebben een aureool 
om het hoofd. De zegels zijn uitgegeven bij gelegenheid 
van het zevende eeuwfeest van de Mariakerk in Lübeck. 

Vaticaan wilde nu ook niet achterblijven en zo verscheen 
in 1956 de bekende luchtpostserie (Yv. 24-32) met reproduk-
tics van werken van oude Italiaanse meesters: Melozzo da 
Forli, Pietro Cavallini en Leonardo da Vinci. Deze zegels 
zun onlangs in dit blad uitvoerig besproken door Dhr, Fr. 
Ronda (december 1958, pag. 269-270). 

Tot slot, eveneens in 1956, de prachtige Spaanse zegel 

Dr. Achille Rivolta, Voorzitter van de Italiaanse Bond, 
die op een vroegere Meraner tentoonstelling reeds een 
Grand-Prix ontving, verkreeg ditmaal met zijn verzame
ling Lombardo-Venetié, welke voor de eerste maal werd 
tentoongesteld, een gouden medaille en een zilveren beker. 

Evenals het vorige jaar, werden dit jaar in totaal slechts 
4 gouden medailles en 4 vergulde medailles toegekend. 
Aangezien hiervan één gouden en twee vergulde medailles 
naar Nederland gingen, is hiermede het bewijs geleverd, 
dat de Nederlandse inzendingen tot de beste verzamelingen, 
te Merano getoond, behoorden. 

De inzendingen te Merano waren door de jury gesplitst 
in; klassieke, moderne, luchtpost-, thematische en .leugd-
verzamelingen. 

Evenals het vorige jaar, begon men de prijsuitdeling bij 
de groep jeugd verzamelingen en kreeg Maria Luisa Mar-
dhesini de hoogste prijs in deze klasse n.1. een bronzen me
daille voor een poststukkenverzameling. De overige be
kroonde jeugdinzendingen hadden betrekking op themati
sche verzamelingen resp. verzamelingen van eerste dag 
brieven 

De enige groep inzenders, welke te Merano teleurgesteld 
werd, waren de inzenders van thematische verzamelingen. 
Hoewel enkele thematische verzamelingen werden be
kroond, moest het merendeel van de inzenders met een 
deelnemersdiploma genoegen nemen. Hiertoe behoorde ook 
de bekende verzameling „Eva" van de heer Molenaar uit 
Breda. 

Na de bekendmaking der bekroningen werd mij medege
deeld, dat men in de collectie Molenaar nog gaarne zou zien 
opgenomen afstempelingen, welke eveneens op het thema" 
Eva betrekking hadden, opdat men voor het onderdeel fi-
latelistische kennis een groter aantal punten zou kunnen 
geven. 

Dat men in Palermo anders oordeelde blijkt wel uit het 
feit, dat dezelfde collectie Eva enkele weken later aldaar 
met een verzilverd bronzen medaille werd bekroond. 

Dit sluit echter niet uit, dat het toch nuttig kan zijn het 
advies van de Meraner jury te volgen. 

Dit jaar was te Merano slechts één inzending betreffende 
Nederlandse zegels en wel van de heer H. Lüthi uit Zwit
serland betreffende de zegels van Koningin Wilhelmina. De 
heer Lüthi verwierf met deze inzending een zilveren me
daille. 

Met hun inzendingen Zeppelinpost behaalden zowel R. 
VoUrath als A. Frei een vergulde medaille. 

De tentoonstellingskaders waren dit jaar ondergebracht 
in de grote zaal van het Kurhaus. Het is te hopen, dat het 
volgend jaar deze zaal wederom voor de Meraner filatelis-
tische tentoonstelling gereserveerd zal kunnen worden. 

De tentoonstelling werd besloten met een lunch, waartoe 
alle buitenlandse gasten waren uitgenodigd in het boven 
Merano gelegen dorp Tirol. 

Het tentoonstellingscomité onder leiding van de heren Dr. 
E. Bayer als voorzitter en H. Platter als secretaris, kan 
evenals het vorige jaar, op een zeer geslaagde tentoonstel
ling terugzien. Allen, die Merano in verband met deze ten
toonstelling bezochten, zullen ongetwijfeld de meest pret
tige herinneringen mee naar huis hebben genomen. 

(Yv. 886), afbeeldend het hoofd van de engel Gabriel, een 
detail van de wereldberoemde „Annunciatie" van Fra An-
gelico in het San Marco-klooster te Florence. De zegel is 
uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel 
en draagt dan ook het opschrift: „Dia del Sello 1956". 

Na dit alles mogen we gerust zeggen, dat het te hopen is, 
dat filatelie aan de persoon van Gabriel wat meer aandacht 
gaat besteden. Het begin is er; er zijn een aantal zegels 
aan hem gewijd en door enkele groepen wordt zijn feest 
als „Dag van de postzegel" gevierd. Of dit spoedig meer 
algemeen zal worden, valt moeilijk te zeggen. Meestal is aan 
de „Dag" zoveel geschiedenis verbonden, dat men deze niet 
zomaar naar een andere datum kan verplaatsen, tenzi j . . . . 
daarvoor nóg sterkere redenen spreken. Maar misschien 
is dat hier het geval. 

H. te Maarssen. 
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Quiz, 

filateli 

en.... 

ocomotieven 

Je opgeven voor een quiz — voor een echte dan wel te 
verstaan, zo voor radio of televisie! — heeft ons altijd een 
daad van grote moed (of van grenzeloze zelfoverschattmg) 
toegeschenen; dan moet je toch wel de pretentie hebben 
(kunnen hebben) van het onderwerp dat aan de orde ïal 
worden gesteld, zo'n beet je . . . . alles af te weten. En dat is 
meestal geen kleinigheid, wat de quizmasters allemaal 
over zo'n onderwerp aan vragen weten op te dispen 

Onlangs heeft bijv. nog een Hilversummer dat onder
vonden. Het was de heer A. Blokker, slager van beroep, 
maar dan een slager met een enorme knobbel voor spoor
wegen en alles wat daarmede verband houdt. Niemand 
minder dan Theo Eerdmans, als quizmaster in ons land 
langzamerhand echt befaamd geworden, nam hem ondei: 
vuur. De heer Blokker wist (gelukkig) een heleboel. . . lot 
hij op een geniepig vraagje strandde. 

Er werd hem een prentje van een locomotief getoond, 
'zo'n ouderwetse „koffiemolen" van tachtig jaar geleden 
of zoiets! 

Mijnheer Blokker kende het nummer van het ding niet.. 
Jammer! Maar stelt u zich nu eens voor, dat mijnheer 

Blokker ook nog eens filatelist was geweest. Een échte dan 
wel te verstaan: één, die werkelijk studie maakt van zijn 
onderwerp en die Nederland en met name ook de stempels 
van ons land tot object van zijn liefhebberij had gemaakt. 
Werkelijk, dan was de kans groot geweest, dat hij de 
vraag van quizmaster Eerdmans correct had kunnen be
antwoorden! 

Het was een van onze grote filatelisten, die deze merk
waardige ontdekking deed. Hij keek naar de T.V.-uitzen-
ding waarin de heer Blokker strandde op dat nummer van 
een locomotief. En hij herinnerde zich uit zijn collectie een 
heel merkwaardig stempel uit 1872. Een spoorwegstempel 
met precies datzelfde locomotiefje er op, van de Noord-
Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, die wel zal 
hebben medegewerkt in het postvervoer tussen Rotterdam 
en het Oost-Brabantse Oeffelt, welks burgemeester in juli 
1872 een brief uit de Maasstad ontving, en zowaar het num
mer stond er ook op! 
Hierbij afgedrukt vindt u een afbeelding van de enveloppe 
mét stempel. Had de heer Blokker die maar gekend ! 

Misschien komen er ook nog wel eens grote filatelisten 
als quiz-slachtoffer in het beeld. Zouden die dan verzuch
ten: hadden we ook maar wat meer studie van locomotief
jes gemaakt , . . .? 

«r.4»;«i 

^^^yß^-^^-^r 
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INTERNATIONALE 
FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING SICILIA '59 

gehouden te Palermo van 16-26 oktober 1959 

Als gevolg van het gebrek aan gebouwen geschikt, en 
zalen, groot genoeg voor het houden van Intern. Filatelis-
tiscihe Tentoonstellingen wordt het steeds meer de gewoonte 
deze onder te brengen in Jaanfteursgebouwen. Zo was het 
met de Imaba 1948 te Basel, de Itep in 1952 te Utrecht, 
de Interposta 1959 te Hamburg en ook nu weer met de 
Sicilia 1959 die was gehuisvest in de „Fiera del Mediter-
raneo" te Palermo, een groep niet te grote (zoals in Ham
burg) paviljoenen liggende langs ruime met palmen be
groeide lanen in een parkje aan de voet van de Monte Pel-
legrino, de berg die Palermo beheerst. Fraaiere omgeving 
opgeluisterd door de Siciliaanse zon was moeilijk denkbaar. 

Aan de grootse opzet paarde zich een voortreffelijke or
ganisatie. De paviljoenen gemerkt A-H waren makkelijk te 
vinden ook de bijbehorende afdelingen, er was zelfs een 
bankgebouw op de tentoonstelling en vooral het overzicht 
over de kaders was voortreffelijk. Zij waren — geheel nieuw 
systeem — opgehangen tussen grote mecano-stangen in ge
sloten lijsten, doorlopend genummerd met een groot num
mer aan het begin van elke inzending en een klein reepje 
op elke lijst vermeldende het nummer van de inzending en 
van het kader. 

Het was een belangrijke tentoonstelling met interessante 
inzendingen, doch de deelneming was zeer ongelijk. Er was 
b.v. niet één collectie van Griekenland, Spanje en Turkije 
waren zwak vertegenwoordigd (moeilijkheden met de be
treffende Federaties) doch daarentegen waren er vele Ame
rikaanse, Scandinavische, Poolse, Tsjechoslowaakse en 
Joegoslavische inzendingen. Ook Nederland en Zwitserland 
waren goed vertegenwoordigd, Duitsland bescheiden mira-
bile dictu. 

De Italiaanse deelneming was overweldigend. Men kreeg 
de indruk dat de 50 grani van Sicilië geen zeldzaam zegel 
moet zijn. Er waren blokken, gereconstrueerde platen en 
exemplaren op brief. Het was eenzelfde ervaring als met 
de drie skilling banco in Stockholm. Behalve Sicilië waren 
ook Sardinië en de overige Oud-Italiaanse staten grandioos 
vertegenwoordigd. De grote internationale prijs Sicilia 1959 
werd dan ook aan een Italiaan Ing. Mario Tomasini toe
gekend. Deze prijs bestond uit een grote vierkante plaquet
te in goud op een voetstuk van lapis lazuli, een even fraai 
als kostbaar geheel. 

De Grand Prix voor de Ereklasse ging ditmaal naar 
Zwitserland voor de prachtige collectie ANDEREGG van 
dit land. Alle kantonaal zegels gebruikt en ongebruikt 
in de denkbaarst mooiste kwaliteit. 

De Portugees José Gonsalez Garcia ontving de Grand 
Prix uitgeloofd voor de beste inzending buiten de nationale 
klasse. Zijn inzending van de klassieke zegels van Portugal 
en Koloniën verdiende deze onderscheiding ten volle, niet 
het minst door de zeldzaamheid van het materiaal. 

Nederland kwam goed voor de dag, vooral door de tal
rijke deelnemingen van de heer J. Poulie. Diens bekende 
'collectie van de eerste emissie was na 5 jaar in de Ere
klasse te hebben meegedongen weer door de inzender in 
de concurrerende klasse geplaatst. Zij is intussen belang
rijk uitgebreid, zowel wat ongebruikte exemplaren betreft 
als afstempelingen, welke thans geheel op platen zijn op
gezet. Het was interessant te constateren, dat dit vermetele 
denkbeeld tot een geslaagde oplossing is gebracht, hoewel 
de uitvoering niet aan de overzichtelijkheid ten goede komt. 
,Terecht werd aan deze collectie goud toegekend, terwijl de 
z.g. kleine gouden medaille aan dezelfde verzamelaar ten 
'deel viel voor diens inderdaad ontzagwekkende collectie 
van de Nederlandse Overzeese Gewesten, nagenoeg com
pleet in tandingen, typen en variëteiten. 

De heren Boyer uit Kopenhagen en Frank uit Gordon 
(Australië) verwierven beide een verguld zilveren medail
le voor geheel verschillende objecten. 

De collectie van de heer Boyer die uitmunt door kwali
teit bevat uitsluitend eerste emissie en is een navolging 
van de collectie Poulie. 

De kwaliteit van de collectie Frank liet hier en daar te 

wensen over en de opzet was veel minder fraai dan van 
de heer Boyer, doch de albums bevatten zoveel interessant 
materiaal van de andere emissies van Nederland, dat daar
door veel fouten van de opzet werden goedgemaakt. 

Een grote verrassing voor landgenoot en vreemdeling was 
de proevencoUectie van de heer Janssen de meest complete 
collectie op dit gebied die ik ooit heb gezien. De verguld 
zilveren medaille was dan ook ten volle verdiend. De heer 
Tocila verkreeg met zijn fraaie collectie Zeebrieven, waar
onder zeldzame stukken, zilverbrons. Dit object zal bij enige 
uitbreiding ongetwijfeld zilver behalen. 

De heer Mansfeld vergasstte ons weer op zijn collectie 
uit de eerste wereldoorlog, Britse bezetting van voormalige 
Duitse Koloniën. Het materiaal is ten dele uiterst zeldzaam, 
doch het gebied is te klein en onbekend om voor een ho
gere onderscheiding in aanmerking te komen. Ik ben 
nieuwsgierig wat Londen hier zal opleveren. Dezelfde in
zender verwierf een zilverbrons voor zijn collectie van 
Stellaland. 

Niet minder dan drie Nederlandse inzendingen hadden 
zich op het gebied van Oudduitse Staten begeven. De heer 
J. Poulie wiens collectie enige zeldzame stukken' bevat, 
kreeg zilver voor zijn ensemble dezer staten, terwijl de heer 
Wetzlar eenzelfde prijs ontving voor eenzelfde ensemble, 
echter geheel anders samengesteld. De heer Frank behaal
de zilverbrons met Thurn en Taxis. 

De fraaie collectie Bulgarije van de heer Poulie kreeg 
verguld zilver, diens collectie Letland zilver evenals Alba
nië. 

De heer Woudenberg schitterde wederom met Frankrijk 
en behaalde verguld zilver, terwijl de heer Feenstra met 
Portugal zilver verkreeg. 

De heren Postuma en Van Lente behaalden beide zilver
brons voor respectievelijk Zwitserland en Egypte. Beide in
zenders hadden zware concurrenten. Voor de Deense lo-
caalzegels van de heer Bles werd zilverbrons toegekend en 
tenslotte verwierven de heren Bles en Versteeg een diploma 
voor respectievelijk locaalzegels van Polen en ongefrankeer
de brieven van Nederland. Wanneer men dit laatste gebied 
op een internationale tentoonstelling exposeert is het mij 
niet duidelijk waarom men de gemakkelijkst te verkrijgen 
stempels uitkiest. 

De thematische collecties werden door een aparte Ita
liaanse afdeling van de Jury beoordeeld, waarover men 
nogal kritisch gestemd was. De heer Molenaar vorkreeg 
in deze afdeling brons. In de literatuur-afdeling kreeg de 
Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren een zil
veren medaille, de heer Rietdijk een diploma voor verguld 
zilver en de heer Post een diploma voor brons. Het is mij 
niet bekend door wie deze afdeling is beoordeeld. Het 
wil mij voorkomen, dat de beide laatst genoemde afdelin
gen hebben geleden aan tijdgebrek van de tot beoordeling 
bevoegde juryleden. 

Hier volgt een herhaling van de door Nederlanders be
haalde prijzen: 
J. Poulie: goud, goudzilver, verguld zilver, zilver. 
M. Woudenberg, H. J. Mansfeld, Lous Frank en J. A. M. 
Janssen, verguld zilver. 
J. Poulie: driemaal zilver. 
M. J. Feenstra en K. F. Wetzlar: zilver. 
H. J. Mansfeld, Louis Frank, Emile Bles, Raymond Tocila, 
B. Postuma en H. P. van Lente: zilver brons. 
P. B. Versteeg en R. E. Bles: diploma. 

Er blijft nog te vermelden, dat in tegenstelling tot alle 
voorafgaande tentoonstellingen het bezoek ditmaal bedroe
vend was. Men zag in het fraaie tentoonstellingscomplex 
slechts comitéleden, inzenders, jury e n . . . . gendarmen. De 
laatste bij dozijnen. Slechts op de zondagen was er iets van 
bezoekers te constateren. Ongetwijfeld zou dezelfde tentoon
stelling gehouden in een grote stad in Italië zelf een ander 
beeld hebben opgeleverd. Zoals gewoonlijk hadden de af
wezigen ongelijk. 

W. de B. 



28y59 Verermg van d« l 'oolsthinese vriendschap. 
Rasterdiepdruk van de Staatsdrukkerij te Warschau. 
Zegels in gelijke tekening doch verschillend gekleurde 
achtergrond. Zegelafmeting 27 x 27 m m . Zegelont
werp van St . Malecki. 
60 gr. rood, e;ce!. blauw en violet, gestyleerde bloem 
2,50 Zl . rood. geel, blauw en groen, idem. 

EUROPA 
B U L G A R I J E 

9959. Herdenking i.ïde verjaarda« van de op'^tand 
van 1944. Rasterdiepdruk. 
i a s t . groengrijs en rood, partizanen in vtachiauto 
16 s t . violet en rood, partisanen ontmoeten soldaten 

van het Rode leger 
45 s t . blauw en rood, hoogovens 
60 st . olijf en rood, tanks 
80 s t . bruin en rood, landbouwmactiinc 
1,25 L. donkerbruin en rood, padvmder . . 

De laatste waarde is in verticaal en de overige waar
den zijn in horizontaal formaat. Oplag de. eerste viei 
waarden ieder 200.000 stuk^ en de hoogs^te waarde 
100.000 s tuks . 

D U I T S L A N D 
D e m o c r a t i s c h e Republiek 

21959. Sovjet maanraket . Zegelontwerp vaii Piof. 
E . R. Vogenauer te Berlijn; rasterdiepdruk van de 
V . E . B , te Leipzig op papier met watermerk . ,kruis
b l o e m e n " en met zegtlafincting 54 x 32 mm (beeld
maat 49 X 28 m m ) ; afbeelding van een niaangedeelte 
en raketbaan, waarbij het trefpunt is aangegeven dooi 
een vlagje met in^chrift; link'; boven datum en tijd van 
het treffen. 
20 (pf) rood. 

61059. 10 l*"*"" Duitse Democratische Republiek. 
Zegelontwerp van Lothar Grünewald te Erfur t ; raster
diepdruk van de V . E . B , te Leipzig op papier met water
merk , ,DDRkru i sb loemen" en zegelafraeting 
27 X 32 mm (beeldmaat 21,5 x 27 m m ) ; afbeeld mg 
van de nieuwe vlag in natuurlijke kleuren waaronder in 
zwart een motief. 

De waarden zijn: 
5 (pf) zwart , rood en oranjogeel op geel, vlag en 

landbouwwerk tu ig 
10 (pf) iwa r t , rood en oranjegeel op griis, vlag en 

herstellingsoord , ,Fri tz H e c k e r t " 
IS (pf) zwart , rood en oranjegeel op geel, vlag en de 

Zwingel te l")resden 
20 (pf) zwart , rood en oranjegeel op lichtgrijsrood, 

fabrieksarbeider en fabriek 
25 (pf) zwart , rood en or^njegeel op grijsgroen. Che

miker 
40 (pf) zwart , rood en oranjegeel op groengeel Ccn

traalstat ion te Leipzig 
50 (pf) zwart, rood en oranjegeel op lichtrood, v o u w 

op tractor 
60 (pf) zwart, ' rood en oranjegeel op groen, vliegtuig 
70 (pf) zwart , rood en oranjegeel op lichtgrijs, bouw 

van zeeschip t 
I DM zwart, rood en oranjegeel op grijsgeel. eerste 

atoomreacto; van de republiek. 
271059. Eerste verjaardag van de sterfdag van 

Johannes R. Becher. Zegelontwerp van Heinrich l lgen
fritz te Leipzig; rasterdiepdruk van de V . E . B . , aldaar 
op papier met watermerk , ,k ru isb loemen" en zegel
afmeting 32 x 27 mm (beeldmaat 28 x 23 m m ) . Dit 
zegel is voorzien van een aanhangsel ( tab) dat in blauwe 
letters op gele ondergrond een deel van het volkslied 
der republiek vermeldt alsmede de handtekening van 
Becher. 
20 (pf) rood op l>lauw, por t re t , naam en da tum 

1891—1958. 
Voor al deze uitgiften verschenen officiële eerstedag 

couverten. 

Berl i jn ( W e s t  ) 
1011.59. Herdenking 200jarige geboortedag van 

Friedrich von Schiller (1759—1805). Het zegel ver
toont oen portret van deze dichter naar een pastelteke
ning van de Poolse schilders Ludovika Simanowicz. 
ao (pf) rood en donkerbruin, por t re t . 

F I N L A N D 
211159. Aanvull ing kociscrende serie. Hoofdzake

lijk bedoeld voor luchtpostfrankering, iria:ir mag ook 
voor andere post worden gebruikt , verschijnt de 45 Mk, 
in gelijke tekening als de reeds vroeger uitgegeven 34 Mk. 
(vliegtuig) 

wmmmm 

1411 59. Herdenking loojange gebooi tedag van 
Elin Oihonna Kal l io , baanbreker v o o r d e gymnastische 
opvoeding van de vrouw. Zegel van 30 Mk. in horizon
taal formaat, plaa tdruk. Zegelontwerp van Olavi 
Vepsäläinen en gravering van R. Achrén. Oplage 
2 miljoen s tuks . 

FRANKRIJK 
171059 eerste verkoop te Parijs en 1910 op de 

overige postkantoren. Bloeddonors. Zegelontwerp en 
gravering van Decarïs. Plaatdruk in vellen van 50 zegels 
met zegelbeeldafmeting 36 x 22 mm en tanding 13. 
20 F . wijnrood en grits, armen en bloedflessen. 

H O N G A R I J E 
41059. Correspondentieweek. Rasterdiepdruk van 

de Staatsdrukker i j ; ^egelafmeting 34,5 x 33 m m 
(beeldmaat 38,5 x 28 mnil en landing 12. Zegelont
werp v.in Adam Cziglenyi 

60 t. veelkleurig, 2 handen een brief overreikende; 
de handen vertonen de vlaggen van diverse 
na t i e s . 
Een officiële eerste dagenveloppe werd hiervoor 
uitgegeven. 

POLEN 
21959. Herdenking 40 jaai Poolse Rode Kruis . 

Zegels in rasterdiepdruk van de Panstwowa Wytwornia 
Papierow Wartosciowijch te Warschau. 
40 gr. groen, rood en zwart, verpleegster met ingre

d ien ten tas ; inschrift: ,,15 jaar Rode Kruis in 
VolksPolen" ; zegelafmetmg 25,5 X 31,25 m m . 

60 gr. l ichtbruin, donkerbruin en rood, pleegzuster; 
inschrift: , ,40 jaar Poolse Rode K r u i s ' ' ; 
zegelafmeting als 40 gr. 

2,50 Zl. rood, zwart en roodbruin portret van Henri 
D u n a n t ; inschrift: .,100 jaar Intern . Rode 
K r u i s " ; zegelafmeling 27,25 x 27,25 m m . 

22959. Aanvullende waarde in de serie , ,Poolse 
schi lder i jen ' ' . Plaatdruk van de Staatsdrukkeri] te 
Warschau met zegelafraeting 31,5 X 43 m m . 
I Zl. zwart , portret van Mevr. de Romanet , door 

Henryk Rodakowski , 

q io 59 . Uei gelegenheid van de Dag van de l*ost
zegel verschenen 2 postzegels in gelijke tekening, doch 
verschillende kleuren en waarden, met afbeelding van 
een gestyleerde bloem, waarvan de bladen gevormd 
worden door de omtrek van postzegels en de bloem die 
van een postzegel waarin een wereldbol. De zegels 
werden in rasterdiepdruk vervaardigd bij de Panstwowa 
bovengenoemd met zegelafmeting 25,5 x 31,25 mm. 
60 gr. l ichtblauw, groen en rood 
2,50 Zl. rood, groen en blauw. 

Voor al deze uitgiften verschenen officiële eerstedag 
enveloppen vertonende resp. i e rood kruis met aardbol 
en 40PCK, 2e tekening van Jozef Chelmonski ,,liggend 
k i n d " , 3e Chinees landschap, en 4e wereldbol en op 
schrift in postzegelomranding. 

O O S T E N R I J K 
201059, "'6t Irankeergeldigheid vanaf 231059. 

Woningbouw Wenen—Heiligenstadt . Zegelontwerp van 
Prof, Hans Strohofer; rasterdiepdruk van de Staats
drukkerij te Wenen. 
50 g. blauwzwart , gezicht op woningbouw in Wenen— 

Heiligenstadt (Wenen X I X ) . 

R O E M E N I Ë 
20959. Ve eeuwfeest van de stad Boekarest. Ras

te rd iepdruk . 
20 b . blauw en grijs, oud document van prins V'lad 

Tepes (1459) 
40 b . bruin en grijs, straat in Boekarest 
55 b . olijfgeel en grijs, het Atheneum 
55 b . roodlila en grijs, gebouw van het dagblad 

, , S c a n t e i a " 
1,55 L. lila en grijs, operagebouw te Boekarest 
1,75 L. blauwgroen en grijs, stadion ,,23 a u g u s t u s " . 

De 20 b . verscheen tevens in blok in een miniatuur
velletje van 20 L. 

Het Russische schot op de maan werd hier herdacht 
door een opdruk op de luchtpostzcgel Yv. 89, 3,25 L. 
met afbeelding van een raket in het hemelruim. De 
opdruk luidt" ,Eerste cosnitsche schot in de m a a n " 
alsmede da tum en tijd: h 00 Q 2 ' 2 4 '  14.9.59. 

Ter gelegenheid van de athletiekwedstrijden te Boe
karest verscheen de postzegel Yv 1615'van i L. bruin, 
Spar takiade voor de jeugd 1958, met een opdruk in 
zilver. Balkan Athletiek Wedstrijden Boekarest, in 
schildvorm en het jaartal 1959 alsmede een discus
werper. 

Eind septenibci j l . verscheen een serie sportzegels n l . 
voor de gewone post : 
20 b . voetbal 
35 b . motorrijden 
40 b . ijshockey 
55 b . handbal 
I L . paardensport 
1,50 L . boksen 
1,55 L. rugby 
1,60 L. tenni« 
en voor de luchtpost: 
2,80 L. watersport . 

R U S L A N D 
27859. Propaganda voor verband tussen school en 

het leven. 
40 k. violet , ^cholieren in een werkplaats 

I K. blauw, werklieden in de avondschool. 
15959. Wederom een zegel gewijd aan het geo

fysisch j a a i . 
I R. ultramarijn en geel, observatorium met kijker 

gericht op de maan. 
23959■ Zegel in vierkant formaat ter gelegenheid 

van de tentoonstelling van economische resultaten van 
het volk. 
40 k. oranje en olijfgeel, embleem. 

25959 Herdenking lojarig bestaan van de volks
republiek China . 
20 k. veelkleurig Sovjet en Chinese studenten 
40 k. veelkleurig. Sovjet mijnweiker en Chinesg 

metaalarbeider . 
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T S J E C H O S L O W A K I J E 
20959 10de verjaardag van het Tatr.i nationaal 

museum. Zege lont werpen van Josef Balaz, werktekening 
voor de gravering van Jindra Schmidt . Graveling voor 
de ach tergrond kleur door jaiO'^lav Goldschmied. Ge
combinee'de lotat iepiaat en rasterdiepdruk dooi de 
drukkerij der posterijen te Praag in vellen van 50 zegel« 
met zegelbeeld afmeting 40 x 23 mm of omgekeerd. 
30 h . zwart en grijs. Marmotta marmot t a ; afbeeld mg 

van 2 marmotjes; zegelgravering van Bedrich 
Housa 

40 h . bruin en blauwgroen, Bison bonassus (Europese 
• bison); zegelgravering van J a n Mracek 

00 b . vermiljoen en geel, Lynx lynx, (Lynx) ; zegel
gravering van Jan Mracek 

1 Kcs. grijsgeel en blauw, Cams lupis (wolf); /.egel
grnvprintr vnn Bohdan ROIIIP 

r ,6o Kcs. roodbruin en lichtrood, Cervub cltiphiis, 
(edelhert); zegelgravering van Jaroslav Gold
schmied . 

Alleen de 60 h. is in verticaal formaat , de overige 
zegels zijn in horizontaal formaat . 

Voor deze zegeluitgifte verschenen 2 verschjllende 
officiële eerste dag enveloppen naar ontwerpen van Bala / 
en gegraveerd door Goldschmied voornoemd. 

23959 Herdenking van di landing van de Rus
sische raket op de maan . Zegelontwerp van Viktor 
Polasek en gravering van Ladislav J i rka , terwijl de 
gravering voor de ondergrond werd vervaardigd door 
faroslav Goldschmied. Druk als van bovenvermelde 
/.egels, met 7es'plb''el(iTfinetinü; ir x 2^ mm 

')0 h . rood en blauw, raket welke de maan treft en 
vlag van de Sovjetrepubliek aangevende de 
plaats van treffen, waarbij da tum en tijd. 

De officiële eerste dag enveloppe werd ontworpen en 
gegraveerd door Jiri Svcngsbir. 

T U R K I J E 
191059. Eerste nationaal Congres voor Turkse 

Kunst gehouden te Ankara van 19 tot 24 oktober j l . 
Rasterdiepdruk van de Klisecilik ve Matbaacilik A S. 
drukkerij te Istanboel in vellen van 50 zegels met zegel
afmeting 38 X 25 mm of omgekeerd en tand ing 
1 2 ^ X 12^/, of omgekeerd Frankeergeldigheid tot 
31121961. Oplage I miljoen series 
30 kurus, zwart en rood, moderne compositie 
40 kurus, oranje, zwart en blauw, schilderii tegen 

moderne achtergrond 
75 kurus, blauw, geel en rood, moderne rozet op effen 

achtergrond. 

Zonder officiële eerste dag verscheen eer, serie post
zegels voor de luchtpost met afbeeldingen van vogels. 
Rasterdiepdruk van Guzci Sanat la r drukkerij te Istan
t>oel in vellen van 100 zegels met zegelafmeting 
36 X 26 mm of omgekeerd en tanding 11 . 

40 kurus, roodviolet, zwaluwen; oplage 13 miljoen 
65 kurus blauwgroen, kraanvogel ; „ 14 „ 
85 kurus, pauwblauw, meeuwen; „ 5 „ 

105 kurus, bruingeel, sperwer; „ 10 „ 
125 kurus, violet, zwaluwen; » 3 » 
155 kurus, meigroen, kraanvogel ; „ 4 „ 
195 kurus, blauw, meeuwen; „ 7 „ 
245 kurus , brumoranje, sperwer; „ 4 „ 

De eerste 4 gemelde zegels zijn in horizontaal en de 
overige zegels in verticaal formaat . 

J O E G O S L A V I Ë 
51059. De jaarlijkse verplichte bijplakzeg''!, dit 

jaar van 5 tot i i oktober, geeft de zeer primitieve af
beelding van een schoolbord waarop het jaar tal 1939, 
een gestyleerde bloem en een gestyleerde vis 
2 D geeloker, groenblauw en geel (opl. 4 miljoen). 

In gewi|zigde kleur verscheen di t zegel als strafport
zegel wanneer verzuimd K het verplichte zeec' hij te 
plakken 
2 D oranje en doiikeikarmijn [opL 2 miJjoen). 

I J S L A N D 
251159 De koerscrendt' =eru regels voor gewoon 

gebruik wordt .i.mgevuld met en viertal po'^tzegels in 
plaatdruk verv.idrdigd bij Messrs Thomas De la Rue & 
Sons Ltd. ZIJ vertonen 2 vertch il lende afbeeldingen n l . : 
25 a blauw, zalm 
90 a. /.wart en bruin, eidereend 

2 Kr. zwart en groen, id. 
3 Kr. eroen, jalm 

ZWEDEN 
101259. Herdenking loo jange geboortedag van de 

Nobelprijswinnaar 1903 voor scheikunde Svante AYrhe
nius . en het feit, dat 75 jaar geleden zijn proefschrift 
voor de doktersti tel verscheen. Plaa td ruk ; giavering 
van Arne Wallhorn naar een fotografie. Beide /.egels 
vertonen hetzelfde portret . 
15 (ore), bruin 
I Kr 70, blauw 

De zegels verschijnen in rollen van 100 stuks met twee
zijdige tanding , tefwijl de 15 01e ook in postzegelboekjes 
zal verschijnen in 3zijdige t anding . 

Eerstedag enveloppen met 3 zegels van 15 ore en i 
zegel van r Kr 70 kunnen'worden besteld vóór 28 novem
ber a . s . bij de Philatelistische afdeling van het Post
kantoor te Stockholm i , P . O . Box, tegen overmaking 
per intern, postwissel van 2 Kr i ^ . 

Z W I T S E R L A N D 
241059 Aanvullmg en wijziging van de koerse

rende serie voor de V.N. te Geneve ter gelegenheid van 
de Dag van de V.N. en lu verband niet gewijzigde post
tarieven. (Voor de overig( instellingen met eigen zegels 
volgen deze wijzigingen vermoedelijk volgend jaar) . 

Nieuwe waarden : 
30 e. oranjerood, gevleugelde, liggende vrouw (beeld 

in het V.N.gebouw te Geneve) 
50 c . blauw, aardbol en lauwertakken (embleem van 

de V.N.) 
kleurwijziging: 

20 c. karmijnrood i .p .v . rood. 
11259. Pro Juventu te 1959. Zegels in rasterdiep

druk met afbeelding van bloemen, uitgezondtid de 
laagste waarde, welke in plaa tdruk is vervaardigd 
De bloemenzegels werden ontworpen door Hans Schwar
zenbacb te Bern en in rasterdiepdruk vervaardigd bij 
Courvoisier S.A. De laagste waarde werd ontworpen 
door Karl Bickel Sr. te VValenstadtberg, die ook de 
gravering daarvan verzorgde, en in rota t ieplaatdruk 
vervaardigd door de drukkerij der PTT te Bern. Fran
keergeldigheid tot 30 juni i960. 
5 f 5 c. bruinkarmijn, portret van Karl HiUy 

(1833—1909); staatsrechtgeleerde en ge
schiedschrijver 

10 f 10 c. groen, geel en donkergroengnjs, dotter
bloemen 

20 1 10 c . groen, rood en donkerrood paars, papaver 
30 1 10 c. groen, geel, oranje en olijf, OostIndische 

kers 
50 + 10 c. groen, lila en donkerblauw la thyrus . 

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

41ste verjaardag van de onafhankelijkheid. Plaatse
lijke rasterdiepdruk. De zegels verschenen zowel getand 
als ongetand 

35 p . rose, standaard eu portiet van Nadn bhah 
165 p . lila, idem. 

Zoali gewoonlijk jaarlijks het geval is veibchenen ook 
nu tegelijkei tijd de zegels ter ü;elegenheid van de Dag 
van Pouchtounistan. Ook deze zegel*^ werden plaatselijk 
in rasterdiepdruk vervaardigd en verschenen zowel 
getand als ongetand. 

35 t 15 p . groen, troinmelslagers en soldaten 
165 1 15 p oranie. idem. 

A R G E N T I N I Ë 
■ ■959 i'i de =erie voor gewoon algemeen gebimk, 

welke afbeeldingen zullen vertonen ontleend aan de 
fauna van dit land, ver^chenen: 
10 c grijsgrocn, alligator 

I P . rood paard. 

A U S T R A L I Ë 
I1059. 1" verband met de gewijzigde posttarieven 

verscheen een postzegel van 5 d. blauw, met een nieuw 
portret van koningin Elisabeth . 

21 1059. fei vervanging van de thans koersermde 
9 d. Platypuslype, welke echtei nog voor frankciing 
geldig blijft en verkocht wordt tot de voorraad z.ii zijn 
uitgeput , veischeen een nieuwe zegel m deze waarde 
naar het ontwerp van Miss Eilcen Mayo uit Neutral 
Bay N . S . W . , die ook de onlange verschenen 1/— 
(Platypus) ontwierp . 
9 d. sepia, kangaroes. 

In voorbereiding is in verbarxd met de gewijzigde 
posttarieven een postzegel van 8 c. met afbeelding van 
een tijgeikat, terwijl tevens in overweging zijn nieuwe 
zegels in de waarden r i d. , i sh 2 d . , 2 sh ^ d . , 4 ^h 
en 7 ^h. Mede ra verband met deze nieuwe tarieven 
zullen de postzegels van 2^<, d. , 3I4 d. , 4 d. , 514 d., 
7 d . , 7^2 d. en ï sh 7 d. vermoedelijk binnenkort uit 
de verkoop worden genomen. De verkoop van post
zegelboekjes met zegels van 4 d. is >topgezet, terwij 
die met zegels van 5 d. zullen worden uitgegeven. 

De aangekondigde zegel van i sh 7 d met afbeelduig 
van bloemen (kerstklokjes) zal met verschijnen, maar 
wel is deze afbeelding bestemd voor een nieuwe post
zegel van I sh 6 d. , die binnenkort zal verschijnen. 

4159. Kerstzegel. Zegelontwerp van de giaveurs 
van de Note Print ing Branch, Commonwealtb Rank of 
Austral ia , waar de zegeU ook woiden gedrukt Ze^el
afmeting 28 x 2^,2=; min 

5 d. purper , de 3 wijzen uit het Oosten naderen, geleid 
door de ster , de stad Bethlehem. 

Aantallen verkochte zegels van vroegere uitgiften: 
r50ste verjaardag van de postdienst in Austra l ië : 
4 d. 41.661.200 stuks 
eeuwfeest van de postdien'^t in Austra l ië : 
4 d. 39.696.080 s tuks . 

Norfolk Eiland 
71259 Het m ons februarinummer op blz. 52 

gemelde en afgebeelde zegel van Australié uitgeg^ven 
ter herdenking van de 150ste verjaardag van de post
dienst in Australié zal voor Norfolk verschijnen met 
een opdruk in rood ,,Norfolk I s l a n d " en teven= met 
gewijzigde waardeopdruk .,5 d . " . 

CHILI 
27859 Internat ionaal Geophysisch j aa r . In gelijke 

tekening als de in decemler 1958 verschenen postzegel 
van 40 p . (Yv. 110 275) verscheen een in rasterdiepdruk 
vervaardigd zegel voor de luchtpost in de waarde 50 p . 
groen. 

Het m ons ieptembernummer op blz. 272 gemelde 
zegel van 50 p . uitgegeven ter herdenking van de 
400ste veriaardag van de expeditie naar Straat Magelan 
is oveneen« een /.egel voor de luchtpost 

CHINA (Volksrepubl iek —) 
De lodt verjaardag van de V^olksrepubliek werd op 

een vijftal series postzegels herdacht , n l . ' 
28959 Drie postzegels m tweekleurige rasterdiep

druk van de drukkerij te Peking. De zegels vertonen in 
de linkerbeneden marge de serienummers C 673 en resp. 
1, 2 en 3 en rechts de volgnummers resp. (215), (216) 
en {217) 1959 Zegelafmeting 30 x 40 m m , tanding 
iiYt X l ï . Het zijn: 
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8 ten ^eelbram tn lood portret van Mao tse lutij. 
en h t Tien An Men 

8 fen gnjsbia iw en lOod portret van Lenin en Maix 
en toien van het Kremlm 

8 fen helgr(.en en rood duif er wereldbol en Tten 
An Men 

I 10 59 Vier posiz è,el m gehjke tekenmj, van het 
wap n van de Volksrepubliek Rast idiepdrali v m de 
drukken] te Peking De zegels bevatten in de I eneden 
marge link«; de serie aanduidmg C 68 4 ^n res; 1 2 3 
en 4 en lechts de volgnummers resp (218) ( 10) (220) 
en {221) 1959 Zegelafmeting 32 x 50 5 mm tn t indmg 
14 Dit /ijn de waarden 
4 fen geel rood en lichtblauwgroen 
4 fen geel rood en lichtgrijs 
4 fen geel rood en l ichtbl tuu 
4 ten g el rood en 1icbtL.rème 

I lo 59 Acht postzegel« in pluatdruk van dt druk 
keri] te Peking De zegels bevatten in de bcnedenmirge 
link=. de serieaanduiding C 69 8 en rrbp i t tn 8 en 
rechts de volgnummers (222) t m (225' 1959 Zegel 
i fnietm^ 30 x 40 mm en t andmg i iV i *< n De 
w 1 irden znn 
8 ten donkeipu per n rood indu=ïtr leterrein 
8 ten griis kolenmunterrein 

IMÉÉlÉIMÉÉÉiaÉfe 

l i o t o 
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H fen 
8 fen 
8 fen 
8 ien 
8 fen 
8 fen 

„ bruin, staalfabriek 
„ b b u w verkeersmiddelen 
p oranje landbouw 
„ groen, bri ggenbouw 

groenbla jw ka'oen«pinnerij 
violet raffinaderij 

I 1059 Drie postzegels in veelkleurige ra teidiep 
diuk vin de drukkerij te Peking met afbeeldingen van 
jubelende bevolking Deze zegtls bevatten in de bene 
denm irge links de serieaanduiding C 70 3 en lesp i 2 
en i en rechts de volgnummers resp (230) (231) en 
(232) 1959 Zegelafmeting 46 5 X 35 5 tnm en tanding 
14 Het 7ijn 

8 fen veelkleurig dansende mensen vooi het Tien 
An Men 

10 fen „ werklieden en soldaat voor 
fabr leks insta llatie 

20 fen „ optocht van boerin, s tudente , 
tontel'ipeler kind met vliegtuig
modcl en soldaat met vlaggen 

I 1059 Pen postz gei vervaardigd in plaatdruk 
door de drukkerij te Peking Dtt zegel bevat in de bene 
denmarge links het s e n e n u n m e r C 71 1 en recht= het 
vol nummei {233) Zegelafmeting 52 5 x 33 mm en 
t andmg 14 Het ts in de waarde 
20 fen karmijnrood afbeeldmg van de originele s>chil 

de r j betreffende de inwijding van de Volks 
republiek 

Voor I deze uitgiften veischenen officiële eersti dig 
env l( ppen resp met afbeelding van het Ti^n An Men 
omt i ekkd i r t van China waann vijf s tenen koren aar 
en t i i d w i e l , danseressen, en vla^ van de republiek. 
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C O L U M B I A 
28 7 59 Fen ui*gave ter herdenking van de jurist 

en polit icus [orge EUcer Gaitan welke reeds 11 j a i r 
geleden werd voo bereid verscheen eerst nu Intussen 
was een wairdewi|ziging noodzakelijk Het zijn 
10 op o opl 10 miljoen 
30 c opl 300 000 
C$ 2 op I P opl 199 000 

C O N G O (Be lg i s che —) 
15 10 59 Beschermde dieren in dit gebied Zegel 

ontwerpen van | van Noten te lïrus'^el Risterdiepdruk 
van Contvotsier S A in Zwi tse ihnd 
10 c lichtb uin donkerbruin en blauw Hippotragus 

equmu (paa dantilope) 
20 c leigrijs ich tgee I en oranje Ceratotherum 

simuni (witte neushoorn) 
40 c ka t in jebruin lichtbruin ^n bl iuw Giraffa 

(giraffe) 
«io c donkergriis lichtgeel roodbruin en blauw 

Cjala,c 
I i zwart bruin it h tbr urn en oliifgroen Gorilla 
1 ,0 h donkerbruin JonkerL,n|s tn f,eel Bubalus 

(grote zwar e butfe!) 
2 F donUergr ]s li"htgeel bruin en rood Colobus 

(aap) 
3 F wai t lichtg el paai*; en groengnjs Loxdonta 

A t r i r m a (Afrikaanse ohf in t ) 
5 }• donki rbru n bruin lichtgeel en groen O k a p n 

(okapi) 
6 50 1 d>nkorbrum roodbruin geel en blauw Impala 

anti lope) 
8 h donkerbruin roodbmin en paars Smutsia 

Gigui tea (reu/eii landschubdier) 
10 F brum zv\ait oranje en ohjtgeel Tiurotragub 

Oryx (eland) en Hippotigti* (zebra) 
De 10 c 40 c I F , 2 F 5 F en 8 F /ijn in ver 

ticanl tormaat de overige waarden in horizontaal 
formaat 

^ D O M I N I C A A N S E R E P U B L I E K 
De in on« vo I^P nummer op biz 306 gemelde zegel 

van 9 c uitgtgeven ter gelegenheid v ui de Pan Amen 
ka tnse apo twtdstnjden vers heen op 27 augustus jl 

10 9 59 Dt »ene van 8 postzegels Olvmpischc spelen 
1957 (Yv 44^.448 en luchtpost 101/103) vfrscheen ter 
gelegenheid v in de Pan Amenkarinse spoi Iwedstrijden 
meteen opdruk m hoetij2!.rvorm III luego Deportivos 
P m imPT ic mo'. a Isruede met een bijs lag van 2 c 
Oplage 3> oor ^ene'ï 

E C U A D O R 
8 o o9 Met en atbeeldmg van koloniale kunst te 

Quito provincie Pichincha veischenen 5 postzegels 
7ij vertonen de afbeelding van het beeld de MaTf,d van 
Quito De zeg U zijn in a terdiepdruk veivaardi^d met 
zegelafmeting 3c x ^r■ mm en t ind ine 13 

30 c 
80 c 

donkert,iüei opi i ,00 c 
b r u i n , oplage id 
violet oplage 2 miljoen 
blauw oplage id 
karmijn oplage id 

E T H I O P I Ë 
16 8 59 Met een of^druk 30ste verjaardag vin de 

luchtpost 1929—1959 verschenen 7 zegels van de 
luchtpost 1947—1955 ter herdenking van bovengenoemd 
feit De waarden zijn 8 10 25 30 35 65 en 75 c 

F O R M O S A 
3 9 59 WIJ kunnen nu een iets uitvoeriger mede 

deling doei omtrent de 4 zeg^Js gemeld in ons septcra 
bet nummer blz 272 betreffende dt Dag van het leger 
welke betrekking hebben op de v rdediging van Quemov 
Zi] zijn in plaatd iuk vervaardigd De 40 c en $ 3 zijn 
in horizontaal de beide andere waarden in verticaal 
formaat 
$ o 40 bruin rot« (mtt opschrilt) van de berg l / i vvu 

te Kimmen (Quemoy) en so Idatencolon ne opl 
2 miljoen 

$ 1,40 ultramarijn kaart van de btraat van Formosa, 
opl ld 

$ 2 00 groen idem opl i miljoen 
$ 3 00 blauw als $ o 40 opl id 

4 10 59 Internat ionale correspondentieweek Met 
afbeeldmg van duiven vliegende om een wereldbol ver 
schenen dt waaiden 
$ o 40 $ I $  en $ 3 50 

GHANA 
24 10 59 Het bezoel dat de Hertog van Edenburgh 

van 24 tot 28 november a s aan dit land zal brengen zal 
aanleiding zijn tot de uitgifte van ten postzef,el van 3 d 
in tweekleurige druk \er tönende o a een portret van 
de hertog Oplage ■ÏOO 000 

G U A T E M A L A 
De 4 c met portret van l ray Pavo Fnnquez de Rivera 

van 1951 {\ V 3589) verscheen in gewijzigde kleur 
blauw i p V oranjegeel 

G U I N E A (Republ iek —) 
I 10 59 Voor de vropt ' e Franse kolonie versehe 

nen 2 poatzegeK met afbeeldine van een oldaat dit de 
vlag I ijat en een troep boldattn het geweer presenteert 
De waarden zijn 50 f en 100 f 

H A I T I 
30 10 59 De in ons vouge nuinniei gemeldr zeg Is, 

uitgegeven ter gelegenheid van de Amerikaanse p( rt 
Wfditriiden (blz 306) versehenen met eer j d n i k ten 
bate van de athleten van dit Imd lui(k nd« Pour Ie 
sport alsmede de toe'^lagwaarde + 7'5 c Opi i^e 10 000 
stuks van ieder zegel 

Ten bate van de bestnjdmg vin het ana Habet isme 
m dtt land verscheen een verplicht 1 ijplakzp{,e van 
10 c rood met al= ondtr^rond het ilfabet 

IND E (Portufteei. —) 
Na de nood/ keiijke tijdelijke notdhulpztgel '; (opdruk 

op vroeger Jitg ften genu kl in ons juninuinmer op 
blz 191) V rif^hetn nu de dtfinitieve s^ri in de uieuvie 
waarden 

5 c n lint uit de tijd van Don Manuel II , opl 
3 miljoen 

10 c munt uH de tijd van Don |oao Hl opl id 
15 c munt ut de tijd van Don Sebastido opl id 
30 c munt uit de tiid van Doi I ilip I opl 2 milj 
40 c munt uit de tijd van 1) )n Filip II opl id4
50 c munt uit de tijd van Don Filip H l op! id 
60 c munt uit de tud van Don joat IV opl 

iy2 miljoen 
80 c m int uit de tijd van Don Altonso V! , opl id 

i F m u r t uit d tijd van Doi Pedro II opl 
4 miljoen 

1 E 50 munt uit dt tiid van Don loat V opi 
^ miljoen 

2 E munt uit de tijd van Don |osé opl i 300 000 
2 F 50 munt uit de tijd van Dona Maria I opl 

2 miljoen 
3 E munt uit df> tijd van regent Don loao, opl 

I miljoen 
4 E m u n t uit de tijd van Don Pedio IV opl id 
4 E 40 munt uit de tijd vai Don Michael opl 

1^2 miljoen 
5 E munt ut de tijd var Dona Mina II opl 

500 000 
10 E munt uit de tijd van Don Pedro V opl 

ÏOO 000 
2C L munt uit de tiid van Don Louis opl 200 000 
30 E munt uit de tijd van Don Carlo*' I opl 

100 000 
50 E munt van de lepubtiek opl id 

I N D O N E S I A ( R e p . —) 
In oktobt r jl zou hier een serie postzegels verschijnen 

ter gelegenheid vin de Colomlo conferentie di op 
26 ktober 1959 te Djorkjakarta weid gehouden De 
serie omvat 5 waarden nl 
15 20 50 7'i sen en I 50 R 

I S R A Ë L 
25 I I 59 Herdenking 100 jarige geboortedag van 

EI lezer Ben Veh uda (183 j—192 2) Zege Ion twei p van 
Zw\ Narkiss te fel Aviv rasterdiepdruk van Messrs 
Lewin Epstein Ltd te Bat Yam op papier zonder 
watermerk m vellen van 20 zegels met 5 beschrijvende 
tabs ouder de benedenste rij zegeK Zegels in verticaal 
formaat met kamtandmg 14 pUatnummer 148 
250 pruta blauw en lichtblauw portret 

Geboren m Litauen had Yehuda reeds op school het 
ideé dat het [oodse volk wanneer het weei in het oude 
geboorteland zou terugkomen het Hebreeuws daai de 
levende taal moest zijn Gedurende zijn studie in Pin j s 
(w lar hij medicijnen studeerde) schreef hij reeds diverse 
ait ikelen over di t idee en late in Jerusalem vatte hij 
d samenstell ing op van een dictionaire betreffende 
modern en oud Hebreeuws Htj stierf in Jerusalem 

25 I I 59 He denking 50ste verjaardag van de ves 
tigiug van Deganya en Merhavya en 75ste verjaardag 
van Ye=ud Ha Maala Zege lont werpen van M en G 
Shamit te Tel Aviv rasterdiepdruk van de drukkerij 
Hakirya aldaar op papier zonder witermerk in ve lkn 
van 20 zegels in horizontaal form lat met s beschrijvtn 
de tab« order de benedenste uj zegels Kamtanding 
13 x 14 en plaatnos resp 157 ijS en 159 

60 pruta groen en geel Merhav>a 
120 pru ta , rood en oker, Yesud Ha Maala 
180 pruta blauw en groen Deganva 

p u p 
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Voor beide uitgiften verschijnen officiële eerste-dag 
enveloppen. 

De koerserende zegel van de stammenserie 40 pr. 
verscheen thans op papier zonder watermerk . 

J A P A N 
25-9-59- Nationaal parken van Yaba en Hi ta H ike , 

Oplage 12 miljoen. 
10 yen, veelkleurig, grotten van Yabakei 
10 yen, veelkleurig, aalscholver pn gezicht op de 

rivier Hi ta . 
1-10-59. Herdenking van de 350ste verjaardag van 

de stichting van de stad Nagoya. 
10 yen, blauw, zwart en goud, dolfijn en gezicht op 

gebouwen van genoemde s tad . 
Het 15de jaarlijkse algemeen congres van de Inter

nat ionale Luchttransport Bond, da t te Tokio wordt 
gehouden is aanleiding tot de uitgifte van een postzegel 
met afbeelding van een Japanse roodkuif kraanvogel, 
de Tanchozuru, die beschouwd wordt als een teken van 
geluk, lang leven en voorspoed. 
10 yen, blauwgroen. 

K O R E A ( N o o r d - ) 
Een zestal r^ostzegels is gewijd aan de industrialisatie 

van di t land 
1 ch. olijf t..i rood, tractor 
2 ch. violet en rood, bulldozer 
2 ch. geeloker en blauw, elektrische tractor 
5 vh. oranje en geelachtig, pelmachine 

10 ch, wijnrood en groen, vrachtwagen 
10 ch . bru in , ultramarijn en groen, toren. 

K O R E A ( Z u i d - ) 
18-9-59. 6oste verjaardag van de Koreaanse spoor

wegen . 
40 hw. bru inen geelachtig, trein met diesel locomotief. 

Di t zegel verscheen ook in een miniatuurvel let je in 
een oplage van 500.000 s tuks . 

L A O S 
16-9-59. Vier postzegels met gelijke afbeelding ver

eren vaderland, godsdienst, monarchie en grondwet . 
De zegels vertonen naast het portret van koning Sisavang 
Vong enige a t t r ibuten op bovenstaande onderwerpen 
betrekking hebbende. Het zijn de zegels welke door ons 
werden gemeld in het jul inummer blz. 220 als ver
schijnende op 16-6-59, maar deze verschijning werd 
2 maal uitgesteld tot de thans gemelde d a t u m , waarop 
zij werkelijk verschenen. He t zijn de door ons gemelde 
waarden (doch gewijzigde kleuren) : 
4 K. roodpurper 
6,50 K. oranjebruin 
9 K. rose 
13 K. groen. 

Dus alle eenkleurig inplaats van de eerst voor genomen 
tweckleuren druk. De zegels zijn vervaardigd in p laa t -
druk en de gravering is van Pheulp in , ZegelbeeJdmaat 
36 X 22 m m ; tanding 13. 

1-10-59. Opvoeding en schone kunsten is het onder
werp van vier pos tzcge Is uiet zege Ibee 1 daf met ing 
37 X 26 mm of omgekeerd en tanding 13. P laa td ruk . 

1 K. olijf, blauw en donkervioiet , dansend paar en 
man met muziekins t rument ; gravering van 
Pheulpin 

2 K. roodpurper en grijs, studerende jongling en 
Hchtende kaars ; gravering van Fenneteaux 

3 K. donkergrijsgioen en donkervioiet , opvoeding als 
sleutel voor de wereld (wereldbol, sleutel en 
lezende vrouw met k inderen) ; gravering van 
M irmont 

5 K. violet e: groen, danseres en man met blaas
instrument; gravering van Pheulp in . 

De r en 3 K zijn in horizontaal en de beide andere 
waarden in verticaal formaat. 

M E X I C O 
Ter gelegenheid van de 27ste vergadering van de 

Economische en Sociale Raad van de V . N . (de O.N.U. ) 
verscheen een postzegel van 30 e. donkerblauw en geel 
met afbeelding van het V . N . gebouw te New York. 
Rasterdiepdruk van de Staatsdrukkerij van Mexico 
met zegelafmeting 24 x 40 mm en tanding 14. 

P A N A M A 
Ten bate van het inst i tuut voor heropvoeding van 

minderjarigen verscheen een (bijplak?) zegel van i c. 
violet en grijs met afbeelding van jongens bij een op
voedingsgesticht werkzaam. 

P A R A G U A Y 
27-8-59. Het bezoek van de secretaris generaal der 

V .N . Dag Hammarskjold aan di t land werd op een post
zegel herdacht , uitgevoerd in rasterdiepdruk. 
5 G. oker en blauw embleem van de V .N . 

P E R U 
De koerserende postzegel van 15 c . spoortrein ver

scheen in gewijzigde kleur nl , cbocoladebruii) i .p .v , 
grijs. 

P H I L I P P I J N E N 
1-10-59. Herdenking van de st ichting van de stad 

Bacolod. 
5 c. groen, zegel van de stad 

10 c. purperrood idem. 

R U A N D A - U R U P 4 D I 
15-10-59 Evenals in Belgisch Congo ook hier post

zegels met afbeeldingen van beschermde dieren in di t 
gebied. De tekeningen stemmen overeen met die van 
Belgisch Congo. 
10 c . zwar tbrum, lichtbruin en rood, Gorilla 
20 c. donkerbruin, donkergrijs en groen, Bubalus 
40 c . donkergrijs lichtgeel, olijf en wijnmostkleur, 

Colobus 
50 c. donkerbruin, roodbruin, geeI en groen, 

Impala 
1 F . zwartbruin, lichtbruin en blauw. Goril la 
2 F . donkergrijs, lichtgeel, bruin en blauwgroen. 

Colobus 
3 F . zwart, lichtgeel bruin en rood, Loxdonta 

Africana 
5 F . bruin , zwart, groen en olijfgeel, Taurot ragus 

Oryx en Hippotigris 
6,50 F . donkerbruin, roodbrum, geel en lOod, Impala 

8 F . zwart, lichtgeel, paars en blauw, Loxdonta 
Africana 

10 F . bruin , zwart , karmijnrood en olijfgeel Tau
rotragus Oryx en Hippot igr is . 

De 10 c , 40 c , 1 F . en 2 F . zijn in verticaal formaat, 
de overige waarden in horizontaal formaat. 

S O M A L I E L A N D 
28-9-59. Vc Beurs van Mogadiscus. Zegels in raster

d iepdruk. 
0,20 So. boompje wierook opleverende 
0,60 So . Somalivrouw wierook brandende 
en voor de luchtpost: 
1,20 So. wierookvat uit de XVe eeuw 
5 So. Wierookbrander en gezicht op de haven van 

Mogadiscus. 

T R I S T A N d a C U N H A 
1-2-1960. Afbeeldingen van diverse vissen welke in 

de wateren om dit gebied worden aangetroffen. Alle 
zegels vertonen het portret van koningin Elisabeth II 
in medaillon in gelijke kleur van het zegel, terwijl de 
afbeeldingen van de vissen in zwart zijn. De zegels zijn 
in plaatdruk vervaardigd bij Messrs Waterlow & Sons 
L t d . , naar de ontwerpen van G. F . Harr i s , voormalig 
administrateur van Tr is tan . Papier met watermerk 
,,kroon C A " meervoudig, en zegelafmeting 2 5 x 3 ? nim 
en tand ing 13. De waarden, kleuren en afbeeldingen zijn: 

Yi d. oranje en zwart , Allostichaster Inaequalis 
Koehler (zeester) 

1 d, lila en zwart , Labrichtys Ornatus (Concha v i s ) ; 
een kleine vis welke in groten getale voorkomt 
in de rotsinhammen 

I Ï4 d, lichtgrijsblauw, Bovichthys Diacanthus (klip-
vis) . Eveneens levende in de rots inhammen, 
vertoont donkerblauwe vlekken welke bui ten 
het water spoedig verbleken 

3 d . groen, Scomberesox Saurus (reigervis). Lange, 
smalle en snelzweminende vis , vaak aan de 
oppervlakte van het water waar vooral de 
sterntjes de vis vangen 

2Ï4 d . grijsbruin, Notopogon Lilliei (zwaardvïs) een 
tamelijk zeldzame en lelijke v is . Wordt veel , 
door de zeevogels gevangen. 

3 d . rood en zwart, Palinurus (kleine zeekreeft). 
Wordt veel gevangen en ingeblikt geëxpor
teerd 

4 d. oüjf en zwart, Sebastichthys Capensis (soldaat-
vis) . Komt veelvuldig voor, maar is niet ge
makkelijk te vangen, doordat zij met haar 
grote bek en lichaam het aas wel beweegt, 
maar niet in de haak bijt. 

5 d . geel en zwart , Acantholatr is Monodactilus 
(vijf vingervis). Een van de meest voorkomen
de gewone vissen in di t gebied. Exemplaren 
tot 7 pond (Eng.) zijn niet ongewoon en de vis 
is zeer goed eetbaar . Zeer kenbaar aan devi j f 
donkerbruine banden over het l ichaam. 
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6 d . blauw en zwart , Decapterus Longimanus 
(makreel). Deze is langer dan de Engelse 
makreel . Komt in scholen rond het eiland voor 
en wordt gebruikt als aas bij de kreeftvisserij. 

9 d . rose en zwart, Seriolella Christopherseni, 
stompe neusvis. Een grote rondachtige vis 
welke alleen in diep water wordt aangetroffen 
en gevangen wordt om gegeten te worden. 
Lijkt veel op de blauwvis. welke echter meer 
voorkomt. 

x/— lichtbruin en zwart, Seriolelhi Antarctica 
(blauwvis). Een grote vis welke gewoonlijk 
op de , ,blauw vis "-gronden in diep water 
wordt aangetroffen en gevangen wordt om ge
geten te worden en om als aas te dienen. 
Exemplaren van 30 tot 40 pond (Eng.) zijn 
niet ongewoon. Wordt ook gefileerd en gerookt 

2/6 donkerblauw en zwart, Thyristes Atun (snoek). 
Deze wordt meestal in -lechte conditie hier 
aangetroffen. Het is e.w zeer bijterige vis, die 
de sterkste nylonJijn doorbijt. 

5/— lichtgroen en zwart, Glyphus Glaucus (haai). 
Komt niet veel in de wateren bij het eiland 
voor, maar kunnen de visser^ v^̂ el last be
zorgen. Doden of ongevallen door deze vis 
zijn echter met gemeld. 

10/— violet en zwart , Embalaena Glacialis (Atlan
tische walvis). In vroegere tijden kwamen vele 
walvisvaarders naar di t eiland voor aanvull ing 
van de mondvoorraad en water, maar door de 
ontwikkeling van de stoomvaart is zulks thans 
geheel voorbij. 

V E R E N I G D E A R A B I S C H E R E P U B L I E K 

E G Y P T E 
30-9-59. Verering van het verleden. Rasterdiep-

druk in vellen van 100 zegels (10 x 10) met zegelbceld-
afmeting 30 X 24,5 mm en tanding 13V2 X i4 - Papier 
met watermerk meervoudig U . A . R . in het Arabisch en 
Engels . Controlenummer A/59. Luchtpost-zegels. 

5 mi l l , rood, pyramide van Giza (5000 jaar oud) 
15 mi l l . donkerbruin, beelden van Amenhotep II 

(1398—1361 V. Chr . ) . De beelden zijn 52 
voet hoog 

60 mi l l , donkergroen, moskee van Al 'Azhar (1000 jaar 
geleden gebouwd door de stichter van de 
Fat imid dynast ie . 

In de koerserende serie voor gewoon gebruik versche
nen o p : 
29-10-59: 30 mil is , en 55 milis 
en zullen nog verschijnen o p : 
30-11-59: 40 milis en 200 milis 
30-12-59: 15 milis en 60 milis 
30- 1-60: 2 mil is , 4 milis en 5 mil is 
29- 2-60: 20 milis en 100 milis 
30- 3-60: 45 milis en luchtpost: 90 milis 
30- 4-60: 35 milis 
30- 5-60: 500 milis . 

Alle zegels op het nieuwe waterraerkpapier als boven 
gemeld. 

20-10-59. D^S van het leger. Rasterdiepdruk; in 
vellen van 50 zegels (10 x 5) op papier met watermerk 
U . A . R . in het Arabisch en het Engels ; zege Ibee Idmaat 
25^/2 X 42 nim en tanding 13 x i3 ' /2 . Oplage 1^4 
miljoen. 
10 mil is , roserood, atbeelding van een borstschild. 

24-10-59. Herdenking Dag van de Verenigde Naties. 
Rasterdiepdruk, afmeting enz. als boven, 
10 + 5 mil is , steenrood, jongens- en meisjeskopje en 

embleem van de V . N . 
35 + 10 mil is , donkerblauw, idem. 

i - r ï - 5 9 . Herdenking loo-jarig bestaan van het 
Cairo-museum. Nadere gegevens nog niet bekend. 

S Y R I Ë 
Twee postzegels voor de luchtpost met afbeelding van 

de universiteit van Damascus, uitgifte 1954 (Vv. Lp . 59 
en 60) verschenen met een opdruk in h t Arabisch en de 
letters U . A . R . 
50 P . roselila 
70 P . violet . 

Ter gelegenheid van de Vle Internat ionale Beurs van 
Damascus verscheen een 35 P . grijs, violet en donker
blauw met afbeelding van het silhouet van een man met 
tand rad . 

Voor deze gelegenheid verscheen ook jen miniatuur-
velletje me', een ongetand zegel van 30 p . oker en groen, 
wereldkaart en embleem van de Beurs. Velafmeting 
80 X 80 m m . 

V E R E N I G D E N A T I E S 
10-12-59. Propaganda voor de actie Wereldvluch-

telingenjaar 1959—1960. Twee .:egels in horizontaal 
formaat en gelijke tekening vertonen in een lauwerkrans 
twee handen die zich boven het silhouet vati een mens 
beschermend uitstrekken. 
4 c . rood en olijfgouden tekst 
8 c . blauw en o lijf gouden tekst . 

V I E T N A M ( N o o r d - ) 
3 -9 -59. Sportzegels. , 

I xn. blauw en violet, schieten 
6 xu . rood en bruin, zwemwedstrijd in het over

zwemmen van de Rode rivier bij Hanoi (de 
Long Bienbrug is op de achtergrond zichtbaar) 

12 xu , rood en roodpurper, worstelen. 
Hier verschenen 2 postzegels in gelijke tekening van 

een radiomast en ii de verte het Me-Tri-radiostation. 
Zegelafmeting 3c X 5*" '"Oi en tanding i i . 

3 xu. zwart en brum 
12 xu. groen en oranje. , 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN
VERENIGINGEN 

Secretaris Ir E J de Veer, Binnenkalkhaven 23, Dor
drecht 

Penningmeester P M Punssen, Aartshertogenlaan 333, 
's-Hertogenbosch, postgiro 133182 

Bondskeuringsdienst A van der Ruyt, Vierambachtstraat 
72-b, Rotterdam-7 

Biblioheek en verkoop Bondsuitgaven Kon Manalaan 38, 
's-Giavenhage, postgiro 853468 

Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering, gehouden 
31 augustus 1959 

Bespioken weid de toekomstige vorm van onze leden, 
die Stichtingen ziin, i v m de nieuwe wet op de Stichtingen 
Volgens deze wet kunnen stichtingen geen leden meer heb
ben Deze aangelegenheid is zo spoedig mogelijk te be
spreken met onze juridische adviseur en met de heer Sam
son Ook het aannemen van afdelingen filatelie van perso
neelsverenigingen dient nader bestudeerd te worden 

Nu gedurende de Bondsdagen te Leiden geen tentoonstel
ling kan worden gehouden waren we niet meer gebonden 
aan de Stadsgehoorzaal en kunnen deze Bondsdagen tegen 
het einde van de Paasvakantie plaats vinden, dit zal h( t 
bezoek aan de Bondsdagen zeker stimuleren Het is niet on
mogelijk dat nog een kleine selectie van instructieve ver
zamelingen te Leiden tezien zal zijn 

Het lijkt het Bondsbestuur wenselijk, een commissie 
van deskundigen te vormtn, die de commissaris-generaal 
zal bijstaan bii het keuren van inzendingen voor tentoon
stellingen Hierdoor zullen meer filatelisten bij het Bonds-
werk betrokken worden, terwijl de taak van de commissa
ris-generaal er door verlicht kan worden 

Uit een brief van de Tentoonstellmgscommissie voor de 
tentoonstelling in Polen blijkt, dat er nog inzenders zijn, die 
het besluit van de F I P dat alle inzendingen via de lan
delijke commissaris-generaal moeten lopen en het fiat van 
deze moeten hebben, alvorens zij aanvaard kunnen worden 
voor de tentoonstelling over het hoofd zien Dit geeft on
nodige vertraging 

Besloten wordt bij de Surinaamse overheid te protesteren 
tegen het besluit, de verkoop van de Surinaamse zegels in 
het buitenland in handen te geven van een handelsonderne
ming Het bestuur is er van overtuigd, dat het aanzien van 
Suriname en van zijn postwaarden hierdoor geschaad zal 
worden. 

Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 6 oktober 
1959. 

Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vergadering 
geleld door de vice-voorzitter de heer Kielman 

De jury, die de prijsvraag over het onstaan van „roest
vlekken" op postzegels zal beoordelen is gevormd In 
het oktober-nummer van het maandblad zal de tekst 
worden gepubliceerd terwijl ook het „Chemisch Weekblad" 
tot publikatie overging De antwoorden moeten voor 1 no
vember 1960 binnen zijn 
Medegedeeld wordt, dat de heer Weidema te Arnhem klaar-
gekomen is met het sorteren van de doubletten uil de vci-
zameling Bles en uit de Bondsbibhotheek De lijsten der 
dubbelnummers worden nu samengesteld om tot verkoop 
van deze exemplaren te komen 
De Gelderse Bibliotheek werkt aan de beschrijving van de 
aanwinsten uit deze collectie en aan het completeren van 
de bibliotheek met die werken 
Het comité Wereldvluchteiingenjaar vraagt aandacht voor 
zijn streven Het zou gaarne zien, dat de Bond haar leden-
verenigingen erop attent maakt, welk voortreffelijk werk 
hier te doen valt 

Uit een klacht van een der leden van een bij de Bond 
aangesloten vereniging blijkt opnieuw, hoe gevaarlijk het 
IS zich m te laten met niet algemeen goed bekend staande 
veilingen 
De plannen van de Raad van Beheer van het maandblad 
om naar aanleiding van het 40-jdrig bestaan van dit blad te 
trachten om, in nauwe samenwerking met de Bond iets van 
duurzame betekenis voor de filatelie in Nederland te berei
ken, worden uitvoerig besproken 

Het Bondsbestuur wil graag ten volle medewerken en 
waardeert dat de Raad van Beheer de goede verstandhou
ding met de Bond ook op deze wijze aan filatelistisch Ne
derland demonstreert 

Van Bondswege zal aan de „Postzegelvereniging Drach
ten" financiële hulp worden verleend i v m het verkrij
gen van rechtspersoonlijkheid 

Mededeling aan onze leden. 
Als hd van de Bond heeft zich aangemeld de Postzegelver

eniging „Drachten" te Drachten 
De statuten met koninklijke goedkeuring zijn overgelegd 

In de statuten komen geen bepalingen voor, die in strijd 
zijn met de statuten en reglementen van de Bond 

Zo bekend mag worden verondersteld is dit kandidaatlid 
volgens art 5 van onze Statuten als lid aangenomen zo bin
nen drie maanden geen bezwaren tegen de aanneming bij 
het Bestuur binnenkomen Dordrecht, 10 oktober 1959 

E J de Veer, Secretaris 
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N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G 
V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S 
S e c r D J G V e r z i j d e n , G o d e l i n d e -
w e g 44, N a a r d e n T e l 02959-5427 L e 
d e n a d m i n i s t r a t i e G H E b e n s , V a l k e n -
b e r g l a a n 33, A p e l d o o r n 

Betah7ig contributie 1960 De leden worden 
beleefd doch dr ingend ui tgenodigd de cont r i 
but ie vooi het j aa r 1960 ad ƒ 6,50 zo mogelijk 
in de loop van deze maand , doch uiterlijk 
vooi 1 februari a s te voldoen dooi ove i -
schrijving of s to i t ing op gi rorekening 33805 
ten name van de penn ingmees te r v d Ned 
Ver V Postzegelverzamelaars te Bussum 
Na 1 februar i zal over he t bedrag, verhoogd 
met 40 cent incassokosten, worden beschikt 

De leden bui ten Nede i land woonachtig 
worden verzocht hun relat ies in Neder land op 
te d iagen de cont r ibut ie over 1959 eveneens 
ovei te schrijven op genoemde gi rorekening 

Bi] voorbaat dank' 
Afdelmgssecretariaten 
ALKMAAR J p Lienesch, K e n n e m e r s m -

gel 2, Alkmaar , 
ALMELO A H Jansen , Bornebroekse-

s t raa t 28 B, Almelo, 
ALPHEN a/d RIJN J C Meyer, Zaal 

bergs t raa t 52, Alphen a/d Rijn, 
AMSTERDAM Ed Verff, Maasstraat 20-11, 

Amste rdam Z 
APELDOORN B ten Hoopen, Jach t l aan 

134, Apeldoorn, 
ARNHEM N L W V St ra ten , Schaaps

drift 18, Doorwer th , 
BODEGRAVEN T C Riewer ts , Spoor-

s t raa t 44, Bodegraven, 
BOSKOOP C Bulk, Reijeiskoop 142, Bos

koop, 
CASTRICUM W H J Schumacher , P r in 

ses Margr ie ts t raa t 18, Cas t r lcum; 
DEVENTER C Poh lmann , Schools t raat 

22, Deventer , 
DORDRECHT P Kraaijveld, Singel 190, 

Dordrecht , 
GOOI EN EEMLAND C M Roggeveen, 

Noolseweg 23, Blar icum, 
DEN HAAG P A F Bloys van Treslong 

P r m s , Sadees t iaa t 22 A, Den Haag , 
HAARLEM J H Geer lmg, Cesar F ranck-

laan 13, Heemstede, 
KROMMENIE J A Zomer , Morgenster -

s t raa t 76, Zaandam, 
LEIDEN Drs A L Beker , Wi lhe lmma-

pa rk 8, Oegstgeest, 
LOCHEM J H Boom, Vil lapark L 96, Bar -

chem (Gelderland), 
MONSTER J M Neervoor t , Molenweg 44, 

Monster , 
NIJMEGEN B A Ontrop, Nijhoffstraat 9, 

Nijmegen 
STEENWIJK P J Heidinga, Meppele i -

weg 67, Steenwijk, 
TWENTE J Th A Friesen, Hände l s t i aa t 

73 II, Hengelo (Ov) , 
UTRECHT Ir M V d Voort, Rubens laan 

81, Ut recht , 
VLAARDINGEN P J Slangen, Merellaan 

4D, Vlaardingen, 
VOORBURG Ir J K V Gendei en Sto i t , 

Wes temde 52, Voorburg , 
VOORSCHOTEN J C Nell, Narc i ss t i aa t 

10 bov , Vooi schoten, 

WEST-FRIESLAND N C Rooseboom de 
Vries, Kleine Oost 4, Hoorn, 

CUHAQAO B Vogel J B Gorse iaweg 2, 
Wil lemstad Curagao 

Aanmeldingen (per 1-7-59) 1135 G van de 
Doel Alb Verweys t raa t 8, Alphen a/d Rijn, 
1820 D van Dekken, Pr I r enes t i aa t 7 Cas-
t r i cum, 349 H Castr icum, Oostenst ieng 51, 
Heemskerk 1258 Mevr J J van Hoven-
Snor, Gee lv incks t iaa t 70, Castr icum 1699 N 
Kloppenborg , Ri jksst iaatweg 36 A, Duiven-
d i e c h t (Afd Amsterdam) (per 1-10-59) 1818 
Mevr De Jong, Koitedijk 35, Schoonhoven 
1231 J Stekelenbul g, Lopike is t r 10 Schoon
hoven (per 1-9- 59) 931 H W Hofland, His-
panolaweg 12 Curasao (afd Curagao) (per 
1-1-60) 1213 K van der Hove, Ruych iock-
laan 66 Den Haag 2164 H J Giev ink J r , 
Groenloseweg 23, Wmteiswi jk (afd Lo
chern) 544 A Groot Landewee i , F 76, Gees-
t e i e n (afd Lochem) 772 Mevr M Koopman-
Krei jgei , Westerweg 12, Egmond a/d Hoef 
(afd Alkmaa i ) 1737 E Olthof l epenlaan 18, 
A l k m a a r 

Opnieuw ingeschreven 1296 Di H S t r u w e 
thans c/o Pak i s t an Shell Oil Cie Ltd , Qua-
mer House P Box 5011, Kaïach i , Pak is tan 

Overgeschreven lidmaatschap 955 A C 
V d Stadt (ovei leden) is overgeschreven op 
Mevr M J V d Stadt , Ce in tuurbaan 114, 
Deventer 

Bedankt (per 31-12-59) 686 W J Wellen-
siek, Bussum, 1316 Mevr H V C J Dozy 
Delviesemaison, Barchem 1115 A C 't Har t , 
Ro t t e rdam, 958 J C A Baa i , Nijmegen, 
109 G van Lijf, Wijk-Maastr icht 102 J J 
F A Berhi toe , Den Haag 552 A Boei , Bos
koop 669 H Dijkstra, Oldenzaal 1990 G J 
E Giese Koch, Bussum 748 J C Hooij-
maaijei Blar icum 2072 W J Lap, Castr i 
cum 802 F H Schoevaar t , Amste rdam 1459 
D G Venema, Den Haag 1108 E E Weis-
senboin Ams te idam 1640 Mevi Wolthuis-
v d Veen, Almelo 319 J C F a u a , Apel
doorn 150 Mevi V Eerden-Minderhoud, Hen
gelo (O) 939 C Ph Arnoldus , Ro t t e rdam, 
121 W te Hennepe , Bussum 1690 H Sijthoff, 
Wassenaai 

Afgevoerd wegens wanbetaling 1563 W J 
Bloemendaal , Nijmegen 

Ovei leden F W Diehl Hilversum 1426 
P den Outer , Voorschoten 

Onbekend adres 554 Ir J A Broekhui j -
sen V/h Vlug tenburgs t raa t 39, Voorburg , 
D50 J M Thielen, v/h Wolweg 90, S t ioe 

Verbeter ing 340 J Eissens, i p v 3340, 
1691 M L Berends i p v 191 1768 Mr Moei -
beek i p v 178 66 J v d Berg i p v 6 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " 
S e c r s e M e v r A C r a m e r u s - v a n d e n W i l -
d e n b p i g , W e t h o u d e r R o m b o u t s s t r a a t 62, 
B r e d a 

Bedankt Mr H C Morsink, Breda 
Overleden J A J van Horssen, Ti lburg 
Nietiuie leden 206 H G Hardeman , Zout 

man weg 15, Breda (Eur BE NOR), 246 L 
J Engelhar t , Zuideindses t raa t 21, Made N B 
(NOR) 323 B A Overbeeke, Zaar t 38 Bieda 
(BE, NOR), 368 C Vermeulen, Ploegst raat 
54, Breda (NOR), 349 J A Beljaars , Hoog-
eind lOlA Breda (Eur NOR) 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R 
Z A M E L A A R S „ H O L L A N D I A " S e c r : 
A D A e y e l s t , T o l a k k e r w e g 82, H o l -
l a n d s c h e R a d i n g T e l 02957—489 

Ledenveigadei mg Op vrijdag 27 novembei 
1959 te 20 15 u u r in hotel , ,Krasnapolsky" , 
Warmoess t raa t , Amste rdam De veiling word t 
gehouden van 19 30-20 15 uur 

Kandidaatleden 584 J Lagaay, van Bra-
ke lp lem 44, Groningen 51 J H Meijer, van 
Ostades t raa t 398-11, A m s t e r d a m / Z , 585 J H 
M Muijsson, Solobayst raa t 31-11, Ams te i -
d a m / W 583 N W Rijff S w a m m e i d a m s t r 
51-1, Ams te rdam/O 

Aanmelding ingetrokken 48 R H van 
Schaick, Ams te rdam/Z 

Overleden 59 E W S M Fick, Amste r 
dam/Z 

Bedankt (per 31-10-'59) 552 J A A van 
Assen, Ams te rdam/W, 60 Mr J L Bigot, 
A r n h e m , 359 R H Boelen, Ams te rdam/Z , 
97 J . H Boer, Ams te rdam/Z , 299 J Brada , 
A m s t e r d a m / Z , 359 Mevr T G de Calonne. 
Hulst , Ams te rdam/W, 170 L Costers, Rot-
t e rdam-Sch ieb roek , 246 Mevr F A v d 
Haas-Eibers , Ams te rdam/W, 375 Ds B Ha
genaar , Bolsward; 260 P J Hekker , Bloe
mendaa l , 560 D H e n d n k s e , Araerongen, 87 
C A Henr ion Verpoorten, Amsterdara /W, 
569 W Hoogstraate , Ams te rdam/Z 850 J L 
H Keizer, Ams te rdam/Z , 484 H M v a n der 
Kolk, Ams te rdam/W, 457 H Lauer , Amste r 
d a m / Z , 640 J Mar tens , Bussum, 557 J H 
C Mellenberg, Ams te rdam/W, 110 J Pasma, 
A m s t e i d a m / C , 791 J . C Schreuder , Ams te r 
dam/Z 

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 a n d e 
W e s t e r m g h , T o l s t e e g s i n g e l 17bis , 
U t r e c h t - 1 

Met leedwezen geeft het Bes tuur 
de Ut rechtsche Phi la te l is ten 
ging kennis 
h a a r Eiel id 

Dr P 
De U P h V 
d a n k e n 

yan 
Vereeni- 1 

van het overlijden 

H v a n G i t t e r t 
heeft veel 

Zijn nagedachten is zal 
he i i nne r ing blijven 

aan 

nog 

hem 

lang 

i^an 

te 
in 

Bestuuisveigadeiing Dinsdag 17 novem
be r a s ten huize van de heer Baljet 

Ledenvergadering Dinsdag 24 november 
a s n m 8 uui in TIVOLI 

Landenweds tu jd Beeldfilatelie (max a b l a 
den) 

Voordracht dooi de heei J H Spooien-
berg, Breda 

Gro te jaarl i jkse verlot ing 
Overleden L J Wasch, De Bilt , Dr P 

H van Gittert , Ut recht 
Bedank t L van Oosterwijk, Amste rdam 
Nieuwe leden P Snijders, Koningsweg 75, 

U t rech t (E) A G A de Kruyff, P r WU-
he lminaweg 32, Loenen a/d Vecht (E) G 
de Jong, Dahl ias t raa t 65 Culemborg (E), M 
P Benda, Tulps t raa t 53, Culemborg (E), G 
W Westerhout , Dr H Colijnlaan 25, Rijswijk 
Z H P G G Por tman , J a n v d Doem-
s t i a a t lObis, Utrecht (E) 

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 N D B o e v m k , K r a -
n e n b r u g w e g 25, 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 t -hd W J ten Haeft Hoefblad-
laan 112, s -Giavenhage 

Nieuw lid H J J Bouman, ' s -Gravenhage 
Vergadeiing Donderdag 26 november 1959 

in Cafe-Rest De Kroon , Spui 10, s-Gra
venhage 

Let s v p op secretai iaat-wijziging boven
gemeld, ingegaan 22 10- 59 

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 

Opzegging lidmaatschap Indien u uw lid
maa t schap vooi het j aa r 1960 onverhoopt 
niet wenst te cont inueren, dan moet nien 
h ie rvan ingevolge Sta tu ten en Reglementen 
vóór 1 dec 1959 SCHRIFTELIJK kennisge-
ven aan het secre ta i iaa t 

Opzeggingen van het l idmaatschap die na 
30 nov a s worden ontvangen, zullen zonder 
mee r terzijde worden gelegd en blijven vooi 
1960 als lid ingeschreven s taan 

Contributie 1960 Ter bespar ing van de in
casso- en adminis t ra t iekos ten , worden de le
den thans beleefd ui tgenodigd hun cont r ibu
t ie over 1960 voor 1 feb a s te voldoen dooi 
overschri jving op postrekening 31 52 84 t n v 
Alg Penn I V „Phüa te l ica" , Hulshorsts t r 
249, Den Haag (óf indien u lid is van een 
afdeling bij uw afd -penningmeester) , me t 
ve rmeld ing van l idmaa t schapsnummer (zie 
con t r k r t 1959) - ju is te naam — voorle t ters 
en adres 

De cont r ibu t ie bedraagt , uitgezonderd de 
afdelingscontributie a Neder land / 6,— p ji 
b Bui ten land f 7,— per j aa r 

Afdelmgsseci etariaten en bijeenkomsten 
AALSMEER (Ar) A Filius, Kerkweg 56, 

Aalsmeer , Ie dinsdag 20 uur Gebouw Irene 
Kanaa l s t r , Aalsmeer, 3e woensdag, 20 uur 
2e woensdag, 20 u u r „De L a n d b o u w ' , Hoofd
dorp 

AMERSFOORT (At) W J C Vetter, Su-
r iname laan 115-A Amersfoor t , 2e woensdag 
van iedere maand , 20 uur- Zaal Amersfooi t -
se Gemeenschap , Pau lus Buyslaan 1, Amers 
foort 

AMSTERDAM (Am) R v d Velde, Ro-
zendaa ls t raa t 8hs, Amste rdam-O, Ie donder
dag 20 u u r , ,Modern", Kleine G a r t m a n -
plantsoen, Amste rdam (ve rg ) en 3de don
de rdag op het zelfde adres (i uilen) 

BADHOEVEDORP (Bp) J J de Kloe, 
Gen Sni jdeiss t raat 19, Badhoevedorp By. 
eenkoms ten zullen nader wo iden bekend ge
m a a k t 

Het Bestuur van de Neder landsche 
Veieeniging van Postzegelverzame
laars geeft met g ioot leedwezen ken
nis van het ovei lijden van 

Ds J J T S p a a r g a i e n 
te Weste i -Blokker sectiehoofd van 
Nedei land en Oveizeese Rijksdelen 
HIJ lus te in v iede 

De afdeling Voorschoten van de Ne
der landsche Vereeniging van Postze
gelverzamelaars ber icht met leedwe
zen het overlijden op 14 oktober jl 
op 80-1arige leeftijd, van de heer 

P d e n O u t e r 
Het was de afdeling de laatste 16 ja -
l e n een grote eer deze vooi aans taan
de filatelist in haa r midden te mo
gen hebben Zijn sympa th ieke per 
soonlijkheid, zijn t rouwe bezoeken 
aan de bi jeenkomsten en zijn bereid
heid om met zijn g io te deskundigheid 
andere verzamelaars ter zijde te 
staan, zullen in de afdeling zeer node 
worden gemist 
Zijn nagedachtenis zal in hoge ere 
worden gehouden 
HIJ lus te in vrede 
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DEVENTER (Dr.). T. van Heuvel, Brmk-
greverweg 35, Deventer; 2de vrijdag, 19.30 
uur: ,,De Hereniging", Grote Poot, Deventer. 

DRIEBERGEN (Dn.): R. J. Kok, Oranje
laan 51, Driebergen, 2e donderdag, 20 uur: 
Nutsgebouw, Bosstraat 9, Driebergen 

EMMEN (Em)- Joh. Schokkei, Meerstr. 
24, Emmen 2e dinsdag, 20 uur: Hotel Grim
me, Stationsstraat 16, Emmen 

ENKHUIZEN (En.): Jac Kofman, Noor-
derweg 22, Enkhuizen. Vergadering 7 decem
ber 1959 

FLAKKEE (Fe.): F. van Herwijnen, Mei
doornstraat 8, Middelharnis verg.: na convo-

GOES (Gs.): Dr. Ch. J. Philips, A J.-kade 
11, Goes Ze dinsdag, 19.30 uur: Hotel Cen
traal, Markt, Goes 

's-GRAVENHAGE (Gv.): C. L. Bakker, 
Fultonstraat 239, 's-Gravenhage; 4e woens
dag, 19.30 uur: „Haagse Beurs", Nobelstr. 
23, 's-Gravenhage, 2e woensdag, 19.30 uur: 
Ca£é-Rest. l'Espérance, Laan v. Meerder, 
voort 205 A, 's-Gravenhage (rullen), iedere 
zaterdag 13-17 uur: ,,Amicitia", Westeinde 16, 
's-Gravenhage (Beurs), 

HAARLEM (Hm): J. Elsenbroek, Muider-
slotweg 117, Haarlem; 3e vrijdag, 20 uur: 
H K B., Tempeliersstraat 35, Haarlem. 

HARDERWIJK (Hk): W. A. Pronk, Leuve-
numseweg 31, Harderwijk: iedere Ie woens
dag van de maand m éen der zalen van het 
Groene Krulsgebouw, Frisialaan, Harderwijk. 

't HOGELAND (Hd.): J. Klip, Torenstraat 
A 80, Uithuizermeeden; 2e woensdag 20 uur: 
,,De Rank", Uithuizen. 

HOOGVLIET (Ht). P. V. d. Sluis, Lauer-
nessestraat 29, Hoogvliet. 

't KABINETSTUK (Kk.): G. J. Minholts, 
Stadsweg 3, Oosterhogebrug (Gr.) na convo
catie. 

KAMPEN (Kn.): W. G. Ch. Albrecht, Mau-
ritsstraat 16, Kampen; 2e woensdag, 20 uur: 
,,De Stadsherberg", IJsselkade, Kampen. 

LAND VAN CADZAND (Cd.): F. R Bloem, 
Zuidzandsestraat 20, Oostburg, ie maandag 
19 uui: Hotel ,,De Eenhoorn", Markt, Oost
burg 

LANGEDIJK (Lk.): C. Visser, Beneden-
weg 212, St. Pancras. Ledenvergadering met 
St. Nicolaas-attractie 11 december a.s. 

LISSE (Le): G. Sogers Pzn., Kanaalstraat 
70, Lisse, voor 18 jaar en ouder le woensdag 
verg. en 2e woensdag ruilen; voor junioren 
3e woensdag. Alle bijeenkomsten in B.L.O.-
school. Laan van Rijckevorssel, Lisse. 

MAASTRICHT (Mt.): C. M. Vogels, Mero-
vingenstraat 56, Maastricht; 2e maandag, 
20 u u r : Hotel ,,Aux Pays Bas" , Vrijthof 7, 
Maastr icht . 

MEPPEL (Ml.): H. Rondhuis , Soembas t r . 
28, Meppel; 2e maandag , 20 u u r : Zaal Don
ker, KI Oeverstraat , Meppel . 

NOORDWIJK (Nk.): F. Molenaar , E m m a . 
weg 29, Noordwijk, 2e dinsdag, 20 u u r : Ho
tel „De Zeeleeuw", Kon. Wilh. Boulevard , 
Noordwijk 

G J. PEELEN (Gp.): W. Schikker , Goud
zwaards t raa t 5, Brumlsse ; na convocat ie 

DE POSTHOORN (Ab.): J . V. d. Hoek, 
Graaf J ans t r aa t 42, S l ikkerveer ; l e m a a n 
dag, 20 u u r : Gem. Secre tar ie , Molendijk, 
Kinderdijk bij Alblasserdam. 

ROTTERDAM (Rm.): A. J. de Kort , Klos-
s t raa t 17A, Rotterdam-25, l edenadm. C. J . 
CoUewijn, Doornenburg 22, Rotterdam-23, le 
dinsdag 20 uur ; recreat iezaal RTM, Rose-
s t raa t 3, Ro t te rdam. Vergader ing , ande re 
dmsdagen 20 uur, zelfde adres , ru i len en evt . 
vellen. 

SASSENHEIM (Sm): Mevr. M. C. Vene-
ma-Douglas , v. Pa l landt laan 5, Sassenheim, 
bi jeenkomsten 3e donderdag van iedere 
maand . 

SCHOUWEN-DUIVELAND Sd.): J . V. Ur, 
P. D. de Vosstraat 8, Zier ikzee; ve rgader ing 
na convocat ie in Café-Rest. Mondragon (20 
uur) . 

SOEST (St.): W. Meyneken, Oranje laan 14, 
Soestdijk. 2e woensdag en 4e donderdag , 20 
u u r m Café Middel wijk, Steenhof s t raa t 47, 
Soest, vergader ing en ru i lavond 

TIEL (T l ) ; A. C. van Haaf ten . Pr inses 
Marijkeweg 63, Geldermalsen , na convocat ie 
20 u u r : Hotel „De Zon", V a r k e n s m a r k t 3, 
Tiel 

UTRECHT ( U t ) : J . A. J . Ri jneker , Soe-
tendaa l laan 40, Utrecht . 3e donderdag 20 u.; 
Café-Restaurant , ,Vredenburg" , Vredenburg 
3, Utrecht. 

VENLO (Vo): E. Heijtlng, Herungerweg 9, 
Venlo, 2e dinsdag, Café-Rest. „Schreurs", 
Lomstraat 5, Venlo. 

VLISSINGEN (Vn.): C. W. Louwerse, Paul 
Krugerstraat 40, Vlissingen; 3e donderdag, 
20 uur; ,,Strandhotel", Boulevard Evertsen 
4, Vlissingen. 

WALCHEREN (Wn)- N. A. Malcoips, Park 
de Griffioen 24, Middelburg, 3e donderdag, 
20 uur- „De Eendracht", Grote Markt, Mid
delburg. 

WEERT (Wt.): H. J. H. Tennissen, St Jo-
zefslaan 86, Weert, na convocatie. 

WEESP (Wp.); H. J. Meenink, Midden, 
stiaat 64, Weesp; le woensdag, 19.30 uur: 
zaal Paolo Soprani, Claes Delsteeg, Weesp. 

WOERDEN (Wo.): J v. d Velden, v. d. 
Valk Boumanlaan 61, Woerden, ruilbeurs 2e 
woensdag van iedere maand, ,,Concordia", 
Havenstraat 4, Woerden. 

ZEIST (Zt.); J. Schipper, Tesselschadelaan 
11, Zeist, na convocatie in Hotel Café ,,Bui-
tenlust", Montaubanstraat 8-A, Zeist. 

ZWOLLE (Ze.)- E. Gillet, Meidoornstraat 
5, Zwolle, na convocatie in Café-Rest. ,,Suis
se", Luttekestraat 17, Zwolle. 

Ouerleden. Wn. 2695 W. L B. J. Dekker, 
Middelburg: Vo. 3030 Jac. Winters, Venlo. 

Bedanken Gv. 521 H. J Schrader, Den 
Haag, Hk. 1113 G. Foppen, Harderwijk; Hk. 
2883 Mej. G. W. Venema, Harderwijk. 

Afvoeren intrekken. Gv. 1431 Jhr. Mr. D. 
P. M. Graswmekel (oud 2923), Balsemienlaan 
168, Den Haag. 

Bedanken intrekken- Gv. 1452 J. Pieterse 
(oud 1925), V. d. Heimstraat 38, Den Haag; 
Gv. 1453 J. P. A. Wagtman (oud 1653) Weis-
senbruchstraat 306, Den Haag, per l-7-'59. 

Nieuwe leden Alle kandidaatleden, ver
meld in het oktobernummer, WELKOM!!! 

Kandtdaatleden Ar. 1467 W. Korver, Tal-
mastraat 23, Amstelveen; Ar. 1482 E. van 
Vliet, Mr. Troelstralaan 37, Amstelveen; Ab. 
1487 C. Koolmees, Weense Plein 8, Papen-
drecht; Ab. 1488 W. I. Muller, Fop Smitstr. 
2 A, Alblasserdam; Am 1496 Cv. den Berg, 
Bernard Loderstraat 49-11, Amsterdam/W; 
Am. 1506 W. F. Hijkoop, Varenweg II/I, Am
sterdam N; Am 1513 H J Lindooren, Orte-
liuskade 60-III, Amsterdam/W2. Am. 1533 M. 
V. d. Mark, Westlandgracht 193-1, Amster. 
dam/W, Am, 1538 L. Poppes, 3e Helmers-
straat 7Ü-III, Amsterdam/W, Am. 1602 D G. 
Rijke, Witte de Withstraat 55-1, Amsterdam/ 
W, En. 1606 J. Bonte, Bagijnhof, Medemblik; 
Fe. 1613 M. V. den Horn, Kade 5, Middelhar
nis Gv. 1669 H. J. A. van Aerde, Genemui-
denstraat 27, Den Haag; Gv. 1693 M. v. Dam 
(per 1-10), v. d. Capellenstraat 86, Den Haag: 
Gv. 1729 W. P. van Dusseldorp, Ernest 
Staasstraat 58, Den Haag; Gv. 1753 E. A. Gij-
selman, Elsstraat 138, Den Haag; Gv. 1759 W. 
F. Hoogenraad, Lekstraat 207, Den Haag; Gv. 
1766 J. P M. Jansen, Sibergstraat 19, Den 
Haag; Gv. 1781 J. Koekoek, Coevordenstraat 
250, Den Haag; Gv. 1788 F. Leenards, Jonc-
bloetplein 70, Den Haag, Gv. 1792 J. .G v. 
der Mark, Jac. Mosselstraat 17, Den Haag; 
Gv 1798 D. Meijer, Olststraat 23, Den Haag; 
Gv. 1811 F. c van Temmen, van Hoeijlaan 
67, Den Haag; Hk. 1812 C. Docter, Zuider-
zeestraatweg W.32, Doornspijk; ld. 1820 L. 
Oosterman, Schelpweg 25, Hoek van Holland; 
Le. 1831 J. H. Onos, Wilhelminastraat 3, Lis
se; Rm. 1851 A. Bleijenberg, Soetendaalse-
weg 71 b, Rotterdam 11, Rm. JL. 141 E. 
Kradolfer (26-1-45), Vredenoordlaan 69 b, Rot
terdam 16; Rm. JL. 149 A. Schuyer (5-2.44), 
Smltshoek 38, Barendrecht; Rm. 1854 M. A. 
Veenman, Hontenissestraat 24, Rotterdam 23; 
Ut. 1866 H. van Gooi, Mr. Sickeszlaan 38, 
Utiecht; Ut. JL. 155 J. E de Koff (18-.5-46), 
Bolstraat 28-1, Utrecht; Ut. 1886 Mej. L. R. 
Nienhuis, Rubenslaan 46, Bilthoven; Wn. 1899 
P Mondeel, Trompstraat 20, Middelburg; 
Wn 1960 Mej. H. H. L. Tielman (per 1-10), 
VUssingsestraat 72, Oost-Souburg; Wn. 2024 
Mw. S. W. Tinbergen geb Snoep, Plein 1940 
No 17, Middelburg; Wn. 2034 Mw. P. A. J. 
de Visser geb. Tinbergen, Kade A 132, Vee
re; Wp. Gm. 1 J. van Mill (2-8-'46), Diepen-
broekpark 70. Weesp; Wo. 2037 G. Kleijne, 
Julianastraat 9, Woerden, Ze. 2047 G. van 
Raaij Jr., Berkumstraat 31, Zwolle. 

Verandering van afdeling: Fe. Gm. 49 
Henk de Bloeme, Vondelsingel 17, Spijkenisse 
thans HOOGVLIET, Gv. 1088 Mr. J. Fern-
hout, Gregoriuslaan 1, Bilthoven, thans 
UTRECHT, Wt. 3775 S. v. d. Spek, Wilhel-
minaweg 13 a. Woerden, thans WOERDEN. 

Recti/tcatie Rm. 887 J. W. Moossdorff, 
m/z J. Vf. Moorsdorff; Gv. 1290 A. H. Viallé, 
Weigeliaplem 97, m/z 79, Den Haag. 

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

Nieuwe leden: 834 A. J. Floor, Hendrick 
Sorchstraat 38, Rotterdam 3; 836 P. D. Hit-
zert. Prins Bernhardstraat 5, Oud-Beyerland; 
859 H. de Jong, Lede 57, Rotterdam 24; 860 
J. Lagaay, Van Brakelplein 44, Groningen; 
863 J. Nobel, Van Noortwijckstraat 247 a, 
Rotterdam 8; 882 Mevr. C. I. F. Schepers-
de Jong, Vergeet-mij.nietstraat 31 c, Rotter
dam 12, 887 R. Zoutman, Zuidplein 193, Rot
terdam 21. 

Opgezegd- 581 J. van der Ven, Rotterdam 
16 590 P. Hoogerwaard, Capelle a/d IJssel; 
699 C. A. M. Heemskerk, Rotterdam 11 

Overleden: 105 P. J. Diepenhorst, Rotter

dam 21. 317 J. Daysman, Rotteidam 4; 1113 
L. H. Nijkamp, Rotterdam 25. 

Ledenvergadering De eerstvolgende gewo
ne ledenvergadering wordt gehouden op 
maandag 23 novembei a.s. m het Zalencen
trum, Delftsestraat 33, Rotterdam. Aanvang 
20 uur. Zaal open 19.30 uur 

Gewone agenda, waaraan als extra punt 
wordt toegevoegd: Vaststelling van het Huis
houdelijk Reglement en het reglement voor 
de afdeling Veiling "). Bezichtiging van de 
kavels voor de veiling op zaterdag 21 novem
ber a.s. van 15 tot 16 uur m ons clublokaal 
en voor de aanvang der vergadering in het 
Zalencentrum. 
") De concept-reglementen liggen voor de 
leden ter inzage in ons clublokaal Noordsin
gel 101 op de zaterdagmiddagen 14 en 21 no
vember, benevens in ,,De Gunst", Brielselaan 
192, op de donderdagavonden 12 en 19 novem
ber. Eventuele opmerkingen kunnen, met 
vermelding van het artikel en het lid daar
van, op de vergadering naar voren worden 
gebracht. 

December-vergadermg. De december-ver-
gadering wordt gehouden op maandag 21 de. 
cember a s in het Zalencentrum 

Vergaderingen in 1960 De ledenvei gade-
ringen in 1960 worden gehouden op de maan
dagen 25 1, 29'2, 28 3, 25 4, 30 5, 27;6, 29 8, 26/9, 
24 10, 2111 en 19; 12, He in het Zalencentrum 
NOTEREN S.V.P. 

Opzegging lidmaatschap Degenen die het 
voornemen mochten hebben als lid van de 
vereniging te bedanken, worden ei op attent 
gemaakt, dat zulks ingevolge artikel 12 van 
het Huishoudelijk Reglement vóór 1 decem
ber a.s. SCHRIFTELIJK aan de secretaris 
dient te worden bericht. Opzeggingen die na 
30 november a.s. worden ontvangen, zullen 
zonder meer terzijde worden gelegd. 

Contributie 1960 De contributie voor het 
jaar 1960 werd door de ledenvergadering 
vastgesteld op J 5,50 (/ 4,50 voor juniorleden). 

Clubbi]eenkomsten. Zaterdag van 15.00 tot 
17.30 uur in 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
terdags van ca. 15.30 tot ca. 16.30 uur in ons 
clublokaal in ,,De Zon" aanwezig voor het 
uitlenen en terugontvangen van boeken en 
tijdschriften uit de bibliotheek. 

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

PHILATELISTENVERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr.: A. A. Winter , 
Pasca l s t raa t 34, Amersfoort . 

Bijeenkomst. Op dinsdag 24 november a.s. 
zal een gezellige St. Nikolaas-avond worden 
georganiseerd op de ,,Pretzolder" van de N V. 
Phoenix Brouwerij, Smallepad 60 te Amers
foort. Echtgenoten en verloofden van de le
den zijn deze avond van harte welkom. Vele 
verrassingen, waai onder een sensationeel 
ganzebordspel. 

Op dinsdag 29 december a.s., precies 20 
jaar na de datum van oprichting van de ver
eniging, komen de leden wedeiom bijeen in 
het Café.Rest. ,,Van Ouds De Wapenroem". 
Als bijzondere attractie de jaarlijkse verlo
ting van postzegels. 

Beide avonden aanvang 20.30 uur. Zaal 
open om 19.30 uui, waarna gelegenheid voor 
onderlinge ruil. 

Nieuwe leden. H. Bremmer, de Haarstraat 
1, Nijkerk, G. A. C. Heunks, Surmamelaan 
68, Amersfoort. 

Bestuur- Dit is thans samengesteld als 
volgt: voorzitter: P. E. Bos; secretaris; A. 
A. Winter; 2e secretaris: Mej. C. H. van 
Bronswijk; penningmeester: J. Wunderink; 
rondzendleider: G. A. C. Heunks; veiling
meester: H. de Jager; jeugdleider: A. J. 
van Erp. 

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

Op 1 december 1959 zullen wij, als gebrui
kelijk, onze Sint-Nicolaas-avond houden. De 
LEDENvergadering wordt die maand dan 
verschoven naar dinsdag 15 december 1959. 

De bijeenkomsten worden gehouden In ,,Kras-
napolsky" om 20 00 uur; zaal open om half 
acht. 

Nieuwe leden- Alle m Het Maandblad van 
oktober '59 gepubliceerde kandidaat-leden 
zijn als lid aangenomen. 

Kandidaat-leden. 280 Mevr. A. Heukens-
feldt-Jansen, Herengracht 594, Amsterdam/ 
C, 293 Mevr. J. C. H. v. d. Molen-Stoel, 
Prinses Ireneplantsoen 1, Ouderkerk a.d. 
Amstel; 297 D. v. d. Burg, Gilles van Leden-
berchstraat 77-1, Amsterdam/W; 471 J. H. 
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Iwema Polanenstiaat 104-1, Arastei dam/C; 
661 H C Mulders Copernicusstraat oO bv, 
Amsterdam/O 874 J C F Steuteknuel, 
Rijnstraat 40-1, Amsterdam/Z 706 M Carl-
quist, Montferlandstraat 1 Amsterdam/Z 
708 A Meyer, Prins Hendrikkade 125 Am
sterdam/C, 709 Mevr H J G Uljee-de Vas, 
AUard Piersonstraat 3 Amsterdam/W, 711 
J J G Steenhart, Korte Lyceumstraat 13, 
ALKMAAR (aspirant-lidO 712 Mevr J M. 
van Beest-SchuSter, Laing s Nekstraat 66-11, 
Amsterdam O, 713 J W Engels, Adm de 
Ruyterweg 200-1, Amsterdam W 717 A J 
Monder Rooseveltlaan 122-111, Amsterdam/ 
Z 

Bedankt per heden J J de Bree (466) 
Afvoeren N F Hedeman (344) Mevr. 

M Glas-v d Zee (614) 

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

Bijeenkomsten 25 november en 9 en 23 de. 
cember a s soeieteitsavond 

GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING „DE GLOBE" Secr J W. 
Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem, tel. 
08300—26511, ledenadministratie J Gou-
wenbroek, Brantsenstraat 24, Arnhem 

Tot ons groot leedwezen moeten wij 
mededelen dat is overleden ons lid 

A W t e W i n k e l 
te Arnhem De heer te Winkel, die 
bijna 40 jaar lid van „De Globe ' is 
geweest en de vereniging in diverse 
bestuursfuncties heeft gediend, was 
een van onze verdienstelijkste leden 
Zijn nagedachtenis zal dan ook bij ons 
in dankbare herinnering blijven 

Bijeenkomsten van de afdelingen (aanvang 
8 uur) 

Afd Apeldoorn (secr F F Kuijk Arnhem
seweg 350, Apeldoorn) woensdag 18 nov en 
2 en 16 dec in Museum Vaal, Arnhemseweg 
350, Apeldoorn 

Afd Arnhem (secr G J Leuijerink Van 
Goghstraat 53, Arnhem) woensdag 2 dec in 
het Volksuniversiteitsgebouw Rijnstraat, 
Arnhem 

Afd Doetmchem (secr P Veenhuysen, 
Kuyperlaan 18 Doetinchem) vrijdag 4 dec 
in Hotel Groeskamp Stationsplein Doetin
chem 

Afd Ede-Wagemngen (secr J W Sunder-
mann, Acacialaan 4, Ede) woensdag 9 dec 
in Hotel Neder-Veluwe te Bennekom 

Afd Lobith (secr A W Hoogveld p/a 
Binnenweg 21, Lobith Tolkamer) dinsdag 1 
dec Tolstraat 11, Lobith-Tolkamei 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaar Oude 
Molenweg 240, Nijmegen) dinsdag 24 nov 
in Hotel De Roemer, Hertogstraat Nijmegen 

Afd Oosterbeek (secr W J P Gros Otto-
weg 13, Heelsum) maandag 16 nov en 21 
dec in Hotel Dreijeroord, Oosterbeek 

Afd Velp (secr N J van Moorselaar, 
Kerkstraat 28, Velp) woensdag 18 nov en 
16 dec in het N K V -gebouw Stationsstraat, 
Velp 

Afd Zutphen (secr C L Kreijenbroek, 
Gerstekamp 16, Warnsveld) woensdag 18 
nov en vrijdag 4 dec in benedenzaal Casino, 
ingang schouwburg-bioscoop, Oude Wand, 
Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Apeldoorn 326 H Mulder, Valerius-

laan 26, Apeldoorn 
Afd Arnhem 233 Mej A B van Scher-

penzeel, Harmonielaan 13, 234 E Speelman, 
Hertogstraat 21-1 1092 Mr J L Bigot Hul-
kesteinseweg 35, 1093 H F de Lange, Laan 
van Presikhaaf 218 235 J K M Bottema, 
Mesdaglaan 80, 343 H A J Verhoeven, Vel-
perweg 123 A 346 Th Wigermk Klarendal-
seweg 131 allen te Arnhem 

Afd Ede-Wagemngen 185 H A J van 
Haaien, Prins Bernhardlaan 58 Bennekom 

Afd Nijmegen 380 F K Oosterhuis Hei-
devenstraat 111 381 M Verrips, Kaapland-
straat 50 385 Mevr H Jekel Hatertseveld-
weg 311 766 A C H Gietman Lijsterbes 
straat 49 769 E J Geerssen, Kamperfoelie-
straat 24 770 J H Slagt, Dobbelmannweg 
138 772 A van Leur, Bothastraat 10 773 A 
C Burgers, Broerdijk 21, 774 W Mulder, 
Muntweg 482 1249 H J Stevens, Rivierstr 
45 A 1271 W Peters, Barneveldsebeekstraat 
9 1272 J A H Croonen Moerbeistraat 39, 
767 J J van Deudekom, Kaaplandstraat 12, 
allen te Nijmegen 

Afd Zutphen 241 W Chr Barendsen, 
Troelstralaan 17 Zutphen 

Afd Bultenleden 1114 Mevr J Seuren, 
Kortfoortstraat 141, Oss 1115 J Lagaay van 
Brakelplein 44, Groningen 

Verandering van afdeling Van Afd Oos
terbeek naar Afd Arnhem 1192 R E Dei-
bert, Madelievenstraat 89-1, Arnhem van 
Afd Arnhem naar Afd Velp 646 Dr B Veen, 
van Tienhovenlaan 13, Velp 

Overleden 94 A W te W'nkel, Arnhem 
Geroyeerd 477 G J van t Hul, Arnhem, 

1215 J de Booy, Arnhem 
Afgevoerd 1151 C Souwens, Oosterbeek, 

1202 Mej A P G Heeren, Arnhem 
Mededelingen Hoofdbestuur 
Nieuwe hoofdbestuursleden In de op 24 

okt gehouden algemene vergadering is tot 
leden-secretaris gekozen de heer J G 
Ouwenbroek te Arnhem tot commissarissen 
de heren H Hoiting te Elten en J W Ver
geer te Zutphen 

Contributie 1960 In dezelfde vergadering 
Is de contributie voor 1960 vastgesteld op 
ƒ 7,—, de verhoging van ƒ 1,— zal alleen aan
gewend of gereserveerd mogen worden voor 
filatelistische evenementen (tentoonstellin
gen ruildagen, lezingen enz) De helft van 
deze verhoging komt voor dit doel ter be
schikking van het hoofdbestuur, de andere 
helft ter beschikking van de afdelingen 

Opzegging lidmaatschap Gewezen wordt 
op artikel 6 van de statuten waarbij bepaald 
Is, dat opzegging van het lidmaatschap met 
ingang van het op 1 januari 1960 aanvangen
de nieuwe verenigingsjaar dient te geschie
den vóór 1 december 1959 en wel schriftelijk 
bi] de afdelingssecretaris De namen en 
adressen van de afdelingssecretarissen, zijn 
in de aanvang van deze berichten vermeld 
Bultenleden dienen op te zeggen bij de Dir 
der Rondzendingen, de heer P Haveman, 
Geertr Hofkeslaan 4 Velp (G) 

Mededeling afd Lobtth Op zaterdag 21 no
vember zal een ruildag worden gehouden in 
Café Wanders Markt, Elten met Duitse 
verzamelaars Alle Globe-leden worden hier
bij uitgenodigd Aanvang 15 uur 

Mededeling Afd Nijmegen Giro-nummers 
Penningmeester (P J C Foks) 98 97 23 
Hoofd Rondzendingen ( G A M van Dijk, 
Leeuwstraat 32 Nijmegen) 95 20 36 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT' Secr- A de Jong, 
Glymesstraat 16, Bergen op Zoom 

Nieuw lid 139 F V d Blink N Z Zoom 
8 Bergen op Zoom 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTSTUKKEN- EN POST

STEMPELVERZAMELAARS Secr W 
H Lutkeveld, Boterdiepstraat 8hs, Am-
sterdam-Z 2, ledenadministratie F A 
de Klerck, Lekstraat 68, Amsterdam-Z 2 

Veigadering zondag 17 januari 1960 te 
Amsterdam 

AMSTERDAMSCHE SPORTVEREENI-
GING „ S H E L L " Afd Philatelie 
Secr N J van Deijck, Badhuisweg 3, 
Amsterdam-N Tel 61111 

Nieuw lid (per 1-10-59) J C Bansberg, 
J Vermeerstraat 22 Weesp 

STICHTING POSTZEGELCLUB „RO-
BAVER" Secr J P de Best, Hogeweg 
69-III, Amsterdam-O Tel 59640 

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 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK 

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

Nieuwe leden Mej J M J Braxhoofden, 
2e Atjehstraat 53hs Amsterdam O, H Rijs-
terborgh. Prunuslaan 49, Amstelveen Mej 
E Melgers, Sarphatistraat 155 bv, Amster
dam W 2 , H A Naberman, Jac Veltman-
straat 26hs, Amsterdam W 3, Mej A L 
Schaap Ie Jac v Campenstraat 47-11, 
Amsterdam Z 1, A A Alderlieste Aalsmeer
weg 122-11, Amsterdam W 3 

Bedankt Mej S H Wolffers, Amsterdam 

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

Bijeenkomsten maandag 23 november en 
14 december 1959, telkens om 19 30 uur m het 

Witte Kiuisgebouw Baanstraat 35 Bever
wijk 

Nieuwe leden (per 1-10-59) Mevr C Berg-
feld, C Matersweg 8, F A Schouten, Vlaan-
derenstraat 50 beiden te Beverwijk 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „DE VERZA
MELAAR", Bussum Secr : H W Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden, tel 16870 

Vergaderingen iedere 2e maandag van de 
maand in Hotel Vlietlaan, Gen de la Reij-
laan Bussum Aanvang 8 uur n m Echter 
niet in de maanden juli en augustus 

Kandtdaatieden A Tolhuizen Bisonstraat 
24, Bussum H P Witzen Geijsbeek, Scha
pendrift 55 Blaricum C Wenckebach Veer-
straat 66 Bussum 

Nieuwe leden 74 J W Verbeek, Oud Bla-
ncummerweg 16, Laren N H , 71 J Alder-
sma, Amersfoortsestraatweg 71, Naarden, 72 
J J Veenman, Dorpsweg 47, Ankeveen, 6S 
A van Rhyn, Regentesselaan 33-A Bussum, 
67 I Sweers, Karbouwstraat 28, Bussum 

Geroyeerd (wegens contributieschuld) 46 A 
van Remmerden, Bussum 191 J A Velthuy-
zen, Bussum 

Ruilbeurs iedere zaterdagmiddag bij het 
postkantoor voor alle Gooise filatelisten 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL- • 
VERZAMELAARS „DELFT" Secr 
A van Kesselen, Soendastraat 14, Delft 
tel 01730—26869 

Nieuwe leden (per 1-10-59) 365 M T v 
Thielen, Prof Everslaan 283, 366 P v Wens-
veen, Scheepmakerij 4, beiden te Delft, (per 
5-11-59) 367 B Halve, v Asseldelftstraat 19, 
368 A P A v Daalen, Voorstraat 19, bei
den te Delft 369 J D Stam, Verwoldestraat 
124 Den Haag 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT" Secr -
A de Wit, WiUemstraat 50, Dordrecht 

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

Jeugdctub zelfde dag en zelfde adres, van 
19-20 uur 

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

Contactauond vrijdag 20 november a s. 
in gebouw „Amencain , Groenmarkt, Dor
drecht Aanvang 7 30 uur 

Ledenvergadering vrijdag 4 december 
a s zelfde plaats en tijd 

Bedonfct (per 1-160) D van Dissel S r , 
Dordrecht 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN" Secr J J. H A DoUiain, Pe
trus Dondersstraat 100 Eindhoven Tel 
2737 

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

Nieuw lid B Renger, Leenderweg 141, 
Eindhoven 

Bedankt C J Bleeksma Geldrop 

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

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

Bedankt 134 C J Peuerstem, Meerveld
hoven 

Nieuwe leden 171 W Lankreyer, Eindho
ven, 172 A C Bovelót, Nuenen 

KaredtdaatJeden 173 C Vlas, de Vrlesstr 
40, 174 J J T M Taks, Helmerslaan 78, 
beiden te Eindhoven, 175 J I M van Dam, 
Beneden Beekloop 86, Geldrop, 176 W P. 
Verbruggen Hendrik Mandestraat 16, Eind
hoven 177 G J Adams, Lindestraat 43, Val-
kenswaard, 178 G M A C Geeven, Bosch-
dijk 566 179 J Wijchman, van Waasenhove-
straat 20, beiden te Eindhoven, 180 B L 
Martina, Nieuwendijk 59, Geldrop, 181 G. P. 
A M van Tilburg Zeelsterstraat 205a, Eind
hoven 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr-Penn W E J. 
Aeijelts Averink, Min. Treubstraat 18, 
Enschede 
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Afgevoerd Me] N Fischer Enschede 
Nieuwe leden Mevr N van Marion-

Fischer, Boddenkampsingel 47 R J Soet-
man H van Hoevelstraat 9 H M Ubbink 
Roombeekstraat 64 allen te Enschede 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST" 
Geleen Secr H J A Lemmens Pot-
gieterlaan 1, Geleen 

Vergaderingen Afd Geleen Ie zondag van 
ae maand in Cafe-Rest t Raodhoes Markt 
Geleen aanvang 10 uur v m 
Afd Vaals wordt per convocatie bekendge
maakt 
Afd Kerkrade wordt per convocatie bekend
gemaakt 

Nieutoe (eden R P Kabut Oudemarkt 8, 
Sittard G Lendfers Rijksweg 5 Susteren, 
p j Op de Kamp Stemderweg 6-B, Stem 
(Lb) F K J Schrage Tuddernweg 63, 
Sittard, G J C H Smal Klimopstraat 21, 
Sittard J Veldt St Joannesstraat 21 Spek. 
holzerheide (Lb) allen per 1-10-59 
POSTZEGELVERENIGING „GORIN-
CHEM & OMSTREKEN' Secr A v 
d Vliet, Jagerslaan 22 Gonnchem 

Bedankt G de Kuyper Arkel J v d 
Buight Gonnchem 

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

Nieuw lid 117 R Wally Lorentzlaan 17, 
Heemstede 

Bedankt 114 P Oosterhof Rijswijk 
PHILATELISTEN VERENIGING 

„GRONINGEN Secr J C Scheffer, 
Ri jkss t raa tweg 245 Haren ( G r ) tel : 
05900—45436 

Nieuvj lid het kandidaatlid gemeld in nr 
9 van het Maandblad 

Kandiüaatleüen 2̂6 B Baalman Feico 
Clockstiaat 26 Oude Pekela 527 G C Ver
schoor Jorissenweg 20 Haten (Gn) 528 R 
J Ronda Bataviastiaat 14 Gioningen 529 
H Nettinga Hanegiaafweg 15 Nooid-Ber-
gum 5TO M v d Vegt Hootdstiaat 34 Beet-
steizwddg 531 R Pel Tiomplaan 61 A Win
schoten 

Afgevoeid wegene met betalen van de con
tributie 252 J Bimkman Leeuwarden 338 
J P Boeima Delfzijl 156 A Postma Bak-
k e v e n 374 J v d Veer Bakkeveen 379 
J Veltman Baflo 474 E B Brouwer Win
schoten 

Vergadeiingen 
Afd Drachten 16 november 7 en 28 de

cember 1959 20 uur in het gebouw Pi o 
Rege Torenstiaat 18 te Diachten 

Afd Hoogeland 2e dmsdag 20 uur in ho
tel Stiuve te Sappemeer 

Afd Veendam 3e woensdag 20 uur in bo
te Van Kieel te Veendam 

Afd Winschoten 3e dondeidag 20 uur m 
hotel Smid te Winschoten 
NEDERLANDSCHE P H I L A T E L I S T I 
SCHE VEREENIGING OP HOOP 
VAN ZEGELS te Haar l em Secr M 
W V d Koog, Le idsevaar tweg 129, 
Heemstede 

Kandidaat ieden 244 J Lagaay van Bia-
kelplein44 Groningen 531 J Zemel Dr P 
Cu\ perslaan 18 Heemstede 533 R A v d 
Meule Da Costalaan 4 Diiehuis (Velsen), 
534 K Visser Lorentzkade 42 Haailem 536 
J G P Spierings Grote Houtstraat 77 Haar
lem 537 L G Bode Fred Hen'ltlklaan 40 
Haailem 540 J Plomp Ir Lelylaan 25 
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Heemstede 541 H G en Bi ave. Houtplein 
12 Haarlem 

Oj;er(eden 418 H F v d Wateren Haar
lem 

Algemene vergadering Donderdagavond 8 
uur 26 novembei a s in de aula vooimalige 
H B S A Haarlem Lezing met kleurendia s 
ovei , Zegels in bijzondere samenhang door 
de heer H Zwijnenburg uit Rotterdam 

Veilingen Tot nader bericht kavels alleen 
in te zenden bi] de heer J M v Putten, 
Nwe Groenmarkt 26 rd (deur Zglstraat), 
Haarlem 
POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN Secr C van Dishoeck, Lmt-
jenbstraat 21, Heerlen 

Bedankt Drs G H J Raaymaakers, 
Heerlen (1) 

Adspirantlid M Ramaekers Pijnsweg 99 
Heerlen J G A Zijlstra Heulstraat 23 
Heerlerheide 

Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst 
dinsdag 1 december 1959 Gelegenheid tot 
ruil vanaf 7 uur Het bestuur hoopt dat vele 
leden deze bijeenkomst zullen bijwonen 
POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
te Den Helder Secr A P Vlam Van 
Galenstr 70, Den Helder 

Ve'^gacleung De eerstvolgende vergadeung 
vindt plaats op woensdag 18 november 1959 
te 19 30 uur in cafe Postbrug Koningsplein 
Den Helder 

Nieuwe leden (per l-U-59) J G L Beeloo 
W J Meister beiden te Den Helder 

Kandidaatlid Mevr M Hollander Haan-
stia Spoorgiacht 15 Den Heldei 
's-HERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr Mr H J Bernden, 
Aartshertogenlaan 275, Den Bosch 

Ledenvergadering Woensdag 18 november 
a s te 8 uur in Hotel Central Maikt 
Den Bosch (giote herfstveiling) 

Nieuue leden zie kandidaatleden in het 
oktobernummer 

Kandidaatlid Pater Wmdau Buigakker 17, 
Boxtel 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS HILVERSUM & OM
STREKEN Secr A W Ebrecht, 
Oude Amersfoortseweg 116 Hilversum 

Kandidaat lid 690 J Timmeiman van 
Limbuig Stirumstraat 18 Hilversum 

Nieuwe leden 688 Tom Broekelaai Hil-
vei sum 689 H A Beneder Amsterdam 

Atgesehieven 534 Mej W Stolk Huizen 
N H 

Ruilbems ledere zaterdagmiddag van 2-5 
uui m de Openbare Leeszaal s-Graveland-
seweg 5o Hilversum 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS Secr 
G M Minnema Boerhaavelaan 41 Lei
den 

Vergadeung Donderdag ib novembei 19o9 
s avonds te 8 uur precies in de beneden/aal 

van Cafe Rest De Kleine Bui cht Nieuwe 
Hun 19 te Leiden 

Gewone agenda benevens lezing met dia s 
van het N F C onderwerp Rembrandt op 
postzegels en Pilatelistische puzzle no UI 
Veidei verkiezing fin commissie en kandi
daatstelling vooi de bestuursveikiezing 

Nieuu lid 161 Mevr M M Rottier Watiin 
Dorpstiaat 9 Oegstgeest 

Overleden 10 W A Langebroek 1 eiden 
Ruilbeurs 2de vrijdag van de maand in de 

achtei/aal van de KI Buicht Nieuwe Rin 
19 te l eiden b avonds van 8 tot 10 uiii In 
december echter geen ruilbeurs 

Jeugdafd 2de donderdag van de maand in 
Huize Over t Hoff Gerecht 10 Leiden 

Volgende vergadeung op donderdag 17 de-
cembei 

Mededeling Rondzenddienst in de sectie 
van de heer W Kraayenbrink wordt deze 
vervangen door de heer W J van Spronsen 
Hugo de Vriesstraat 4 te Leiden Willen de 
leden in deze sectie hiervan nota nemen' 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG Secr J Hack, 
Wolfstraat 10, Maastricht 

Bijeenkomsten 7 december a s Beurs
avond 21 december a s Ledenvergadering 
Beiden om 8 uur n m in Rest , In de Gouwe 
Pooit Vrijthof 50 Maastricht 

Nieuwe leden 93 H v d Peppel Jr Brus
selseweg 87 94 H van Dijk Dr Schaepman-
straat 52 C beiden te Maastricht 

Overleden A Schwanen Maastricht 
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 1 Zaal II aanvang 20 uur 
POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT Secr P Vons Brederoodse-
weg 100, Santpoort-Zuid 

Tot ons leedwezen moeten wij mede
delen dat ons lid de heer 

H F V d W A T E R E N 
na een langdurige ziekte aanvang ok
tober j 1 IS overleden 
Hij ruste in viede 

Nieuwe leden I6ii L Roosendaal 164 C 
Keur beiden te Haailem 

Kandidaatlid F Zonneveld Slaperdijk 98 
Haailem (post Santpoort) 

Bedankt 31 J Donker Haailem 
Overleden 98 H F v d Wateren Haar

lem 
Bestuuiswijzigmg de heer J Snitjer die 

geduiende 23 jaar als voorzittei resp vice-
voorzitter de bijeenkomsten uitstekend heeft 
geleid heeft vooi deze functie bedankt en is 
bij acclamatie gekozen tot Ere-voorzitter 

Tot voorzitter is thans gekozen d" heer 
J C Seegei s Bloemendaalsestraatweg 38 
Santpoort 

Bijeenkomsten Deze worden alle gehouden 
m het Jeugdhuis der Ned Herv Kerk te 
Santpoort Burg Enschedelaan 7 en we! op 
dinsdag 24 novembei en viijdag 11 december 
a s Aanvang 8 uur n m 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS , TILBURG Secr se 
Mevi T Boender-v Bommel Ring-
baan-Oobt 333 Tilburg 

Vergadering ledeie Ie woensdag van de 
maand in de giote bovenzaal van Huize Rem
mers Heuvel 28 te Tilburg 
POSTZEGELCLUB „WASSENAAR 
Secr esse Mevrouw L WaalKcns-van 
der Goes Storm van s-Gravensande-
weg 21 Wassenaar 

Veigadeiing ledeie 2e donderdag van de 
maand in Cafe De Deijl te Wassenaai 
hoek Kerkdam en Rijksstiaatweg 
POSTZEGELVERENIGING I J M U I -
DEN & OMSTREKEN Secr H J 
Smit Hofdiiklaan 21 Dnehu i s 

Bestuuisityzigring Tot penningmeestei is 
gekozen de heer J Groen Velserduinweg 8 
IJmuiden postgiro 49 33 31 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andnes Vierlinghstraat 9 Amsterdam - S otervaart Tel 134058 

betaal goede pnjs 
Ook grote objecten tegen contante betaling 

ßezoek U gaarne v uis 

ONBERISPELIJK N E D E R L A N D O N G E B R U I K T nummers naar 

513/517 
538/541 
542/543 
544/548 
550/555 
556 560 
561/562 
563 567 
568/572 
573/577 
KOOPJE 

ƒ 0 95 
155 
0 50 
1 -
4 5C 
5 75 
0 45 
1 75 
1 6 
2 -

meer d 

578/581 
582 
583 587 
588 591 
592/595 
596/60Q 
601 
602/606 
607/611 
612/616 

an 20 postf 

ƒ 1 7 5 
Oi : 
2 95 
0 75 
2,51 
1 5 0 
0 30 
2 95 
1 50 
1 85 

risse serr 

638/642 
643 
644/645 
646 650 
651 
652/656 
657 
658 f.62 
663/667 
668 672 

pee 
ƒ 1 7 

0 20 
0 45 
17 
0 17 
1 75 
0 20 
125 
13 
2 -

s Nederland nomin 

673/677 
678/679 
680/684 
685/689 
690/691 
692/696 
697/698 
699/703 
704/708 
710 711 

aal ruim 

catalogus 
ƒ 1,35 

4,90 
1 30 
1 50 
0 70 
1 40 
1 30 
1 35 
1 50 
0 65 

ƒ 1 8 -

Bestellingen per postwissel of siro porti extra onder ƒ 10— 

I BATS - BURG MEESSTRAAT 23 - LEERDAM - GIRO 26 87 61 



A L L E R L E I 
ENIGE GEDACHTEN OVER FILATELIE EN POSTRECHT. 

In de „Schweizer Briefmarken Zeitung" no. 72; (1959 no. 
7) biz. 251 lazen wij het volgende: 

De wereldpostovereenkomst echter bevat het voor
schrift, dat de regeringen van de landen, die behoren tot de 
wereldpostvereniging, de plicht op zich nemen danwei 
aan de wetgevende bestuursinstantie voor te stellen, om de 
vervalsing niet alleen van de geldige, maar ook van de bui
tenkoers gestelde postzegels, alsmede het gebruik zowel als 
het in het verkeerbrengen van zulke postzegels te bestraf
fen. 

Dit opnemen in het Internationale Postrecht van bepalin
gen ter bescherming van thans nog filatelistisch interessante 
postzegels had plaats op het wereldpostcongres te Parijs in 
het jaar 1947. 

NIEUWS UIT ISRAËL 
De heer M. A. Manuskowski te 's-Gravenhage, die hier te 

lande optreedt als vertegenwoordiger voor de filatelistische 
aangelegenheden van Israël zond ons enige informaties wel
ke wij gaarne aan onze lezers doorgeven. 

Op 1 januari a.s. treedt n.l. de wet tot wijziging van de 
munt 1959 in werking, waarbij het pond wordt onderver
deeld in 100 agorat in plaats van 1000 prutot. De vanaf deze 
datum uit te geven postzegels zullen dan ook in deze munt-
aanduiding zijn, waarbij echter wel de waarde in cijfers 

KRYPTOGRAM 
Horizontaal: 

1. Maakte de moeder van Sneeuwwitje 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 letten. (6) 

10. Ik betaal u baar voor alle zegels met de afstempeling 
van dit gebied, zei de verzamelaar. (5) 

11. In deze stad moet u erg uitkijken om niet te vallen. (4) 
13. Als u die kap los maakt, krijgt u de naam van dat land 

te lezen.(6) 
14. Wist je dat je naam op de postz^jgels van een in de oorlog 

bezet gebied staat, zei de onau .vijzer tot zijn leerling. (3) 
15. Het is voor mij heus niet nieuw als u zegt dat het latijn 

voor u is! (4) 
16. Als de zegels op zulk papier gedrukt zijn, pas dan maar 

op! (4) 
17. Ook een halve zegel kan grote waarde hebben, maar 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 druk op de koper van 

de verzamelmg uitoefende kwam ^eze met het geld op 
de proppen. (9) 

22. Zelfs legeraanvoerders profiteerden van deze uitgiften. 
(14) 

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

kunstenaarschap vereist, zei de zegelfabrikant. (13) 
2. Met dit bewijs in handen trachtte hij er munt uit te slaan 

(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 dan ook dienovereenkomstig. (7) 
6. Zulke zegels wil ik niet in mijn verzameling zien, zij 

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

maar ik heb ze niet voor u. (5) 
9. Pas op dat u door deze handelaar niet mat wordt gezet, 

want hij beschouwt u als een koning. (5) 
12. In deze stad moet je goed op je zegeltjes passen. (8) 

I 18. Reeds meer dan een halve eeuw geleden schreef dit 

maar niet met de naam van de munt wordt aangegeven, en 
als volgt worden uitgedrukt: 

1 agora - 0,01 
10 agorot - 0,10 enz. 
Aangezien echter het gebruik van tweeërlei soort post

zegels, waarvan de een de waarde in prutot en de ander in 
agorot aangeeft, tot moeilijkheden zou leiden bij het dage
lijks gebruik in de postkantoren, is besloten de verkoop van 
postzegels in prutot-waarden stop te zetten na 1 januari 1960 
en deze niet toe te laten voor frankering van brieven enz. 
Inplaats van de definitieve serie postzegels zal tussen 1 
januari en 1 maart 1960 een stel voorlopige postzegels, als
mede poststukken worden uitgegeven, hetgeen zal geschie
den totdat de nieuwe definitieve uitgifte zal plaats hebben. 
Er zal daarna gelegenheid worden geboden de nog in han
den zijnde voorlopige uitgiften om te wisselen in die voor de 
nieuwe uitgifte. 

Binnenkort zal de juiste datum worden bekend gemaakt 
waarop de huidige postzegels uit de verkoop zullen worden 
genomen, en de van onwaardeverklaring van alle zegels, 
poststukken enz. gebaseerd op de prutot, alsmede de uit
gifte van de nieuwe zegels en poststukken en de eventuele 
omwisseling. 
Een andere mededeling behelst een bekendmaking van de 
filatelistische dienst van Israël dat besloten is om regel
matig de hoeveelheden postzegels te publiceren welke van 
iedere nieuwe uitgifte zijn verkocht. Deze opgave zal aan
vangen met de Tel Aviv-zegel 120 pruta (uitgave 4 mei; en 
de 11de verjaardag uitgifte 60, 120 en 300 pruta (uitgifte 11 
mei) welke op 30 september uit de verkoop zijn genomen. 

land m zijn postzegels, dat liefdadigheid de schoonste 
daad is. (3) 

19. Als dat vogeltje los gelaten wordt, vindt u een deel van 
zijn pluimage op uw postzegels (5 

20. Deze luchtvaartmaatschappij vond de postzegels een 
goede reclame en liet haar naam 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 verloot 
ad. ƒ 10,—, ƒ 7,50, ƒ 5,—, ƒ 2,50 en ƒ 1,—. 

Ook gedeelten van oplossingen kunnen in aanmerking ko
men. Voor ieder gemist antwoord wordt echter van het to
taal aantal te behalen punten ad. 24, één punt afgetrokken, 
evenals voor ieder verkeerd gegeven antwoord, en komen 
deze onvoldoende antwoorden in volgorde van het aantal be
haalde punten in aanmerking voor mededinging naar een 
prijs. 

(Wegens miszettingen m het vorige nummer nogmaals (ver
beterd) geplaatst). 
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Speciale aanbieding Curasao - Ned. Antillen 
= gebruikt No. Spec. Catalogus 1960 

1 
2 
2° 
3 
3° 
4 
4° 
5 
5° 
6 
6' 
7° 
8 
8° 
9 
90 
10 
10° 
11 
11° 
12° 
13 
13° 
14 
14° 
15 
15° 
16 
16° 
17 
17° 
IS 
18° 
19 
19° 
20 
20° 
21 
21° 
22 

2.25 1 
25 — 
3 0 , -
3 — 
4,50 

1 5 , -
4,75 

27,50 
15,— 
7,— 
5,25 
3,50 

10,— 
14,— 
0,75 
0,90 
6,50 
2,50 

40.— 
35 — 
14,— 
0,50 
0,60 
0,45 
1 ,— 
1,20 
1 ,— 
1,50 
1.75 
3,— 
1 ,— 
3 , -
4 , -
0,60 
0,60 
6,— 
2,75 
1,60 
1,20 

2 5 , -

22° 
23 
23» 
24 
24° 
25° 
26° 
27 
27° 
28 
28° 
29 
29° 
30 
30° 
31° 
32 
32° 
33° 
34° 
35° 
36° 
37 
37° 
38° 
39 
39° 
40° 
41 
41° 
42 
42° 
43 
43° 
a 
44° 
45 
45° 
46 
46° 

3.50 
0.80 
1,20 
1 ,— 
1 ,— 
1,75 
2,75 
0,45 
0,60 
9,50 

11,— 
0,70 
0,60 
3,— 
2,75 
0,25 
3,— 
2,25 
0,20 
3,— 
1,25 
0.15 
5.— 
4 , -
3,50 
6,50 
1,50 
3,— 
6,50 
3,— 

20,— 
10,— 
22,50 
10,— 
0,20 
0,25 
0,15 
0,20 
0,07 
0,07 

47 
4/° 
48 
48° 
49 
49° 
50 
50° 
51 
51" 
52 
52» 
53 
53° 
54 
54" 
55 
55° 
56 
56° 
57 
57° 
58 
58° 
59 
59" 
60 
60° 
61 
61° 
62 
62» 
63 
63° 
64 
64" 
65 
65° 
66 
66" 

0,25 
0,35 
0,30 
0,10 
0,35 
0,35 
0,60 
1 ,— 
0,25 
0,10 
0,80 
0,80 
0,60 
0,15 
0,30 
0,15 
0,75 
0,60 
0,75 
0,35 
1,75 
1,10 
0,80 
0,35 
1,— 
0,75 
0,70 
0,70 
1,20 
0,90 
2,25 
1,50 
2,25 
1,65 
1,20 
1.25 
1,40 
0,70 
2,— 
0,45 

67 
67° 
68 
68° 
69 
69° 
70 
70° 
71° 
71 a° 
72° 
72a° 
73 
73° 
74 
74° 
75/81 
75° 
76» 
77° 
78° 
79° 
82/88 
82/88' 
89 
89° 
90 
90° 
91 
91° 
92 
92° 
93 
93° 
94 
94» 
95 
95» 
96 
96» 

1.50 
1,25 
2,— 
0,30 
6,— 
4,50 

12,50 
12,50 
1,75 
1.75 
1,75 
1,75 
2,— 
1.50 
2,— 
1.25 

80.— 
2,— 
1.10 
2.— 
2.75 

12.— 
9.50 
8.— 
0,45 
0,10 
0,20 
0,20 
1,10 
0,25 
1,50 
1,25 
1.25 
0.50 
1.50 
0.45 
4.— 
4,50 
1.75 
1.25 

97 
97» 
98 
98» 
99 
99° 
100 
100° 
101 
101° 
102 
102° 
103 
103° 
/104/120 
) l 04/120° 
^ook los 
(knigbaar 
121/25 
121/25° 
/126/37 
) 126/37° 
)oak las 
(knjgbaar 
138/40 
138/40° 
(141/52 
<ook los 
(knigbaar 
153/57 
158/63 
158/63° 
164/67 
168/78 
182/84 
190° 
192° 
185/95 
196/97 
196/97° 

6 . -
6.75 
1.75 
0,35 
2,25 
2,25 
0,35 
0,35 
1,25 
1,45 
0,45 
0,80 
0,70 
0,70 

8 0 , - \ 
80 ,—( 

ver- 4 
) 0,50 

0,50 
17,50 \ 
1 2 , - / 

ver- ( 
] 

1.10 
1.25 

22.50 1 
ver- > 

3 . -
1.75 
1,60 
1.40 
5,50 
1,75 
1.75 
5,00 

15.— 
0.75 
1 .— 

198/99 
198/99° 
200/05 
200/05° 
206/08 
206/08° 
209/10 
211/17 
211/17° 
218/29 
218/29° 
230/33 
230° 
231° 
232° 
233° 
234/38 
234/38° 
239/43 
239/43» 
244 
245 
245° 
246 
246» 
247 
247° 
248/52 
253/54 
255/56 
257 
257° 
258/60 
261 
261° 
262/64 
265/68 
265/68° 
269 
270 

0.75 
1.— 
3,75 
6,25 
2,50 
3,25 
1.75 
0.45 
0.40 

10,— 
3,— 

70,— 
0.75 
2,— 
5,50 

12,50 
7,— 
8,50 
8,50 

10,— 
0,75 
1.15 
0.40 
1,10 
1.25 
1,25 
1,50 
7,50 
1,60 
1.50 
0,40 
0,45 
1,40 
0,40 
0,45 
1,50 
3,— 
3,75 
0,40 
0,40 

271/74 
275/90 
291/92 
293/96 
297 
298/302 

2,25 
27.50 
0,55 
2,— 
0,40 
2,25 

Ltp. 
1/3 45,— 
1/3 blok 180 — 
/4/16 IS,— 
U/16° 15,— 
look los ver-
(knjgbaar 
17 
18/25 
26/40 
41/44 
45/52 
53/68 
68/82 
68/88 

Port 
T/pe III 
1 
1° 
2 
2° 
3° 
4» 
5» 
6 
6» 
7 
8» 
9 
9° 
10 
10» 

7,50 
85,— 
55,— 
25,— 
14.— 
14,— 
9,— 

260,— 

2,— 
2,25 
1,— 
1,20 

20,— 
85,— 
10,— 
6,— 
6,— 

60,— 
6.— 
6,— 
6.— 

Type I 
11 
3 

Type II 
5 
10 

11 
I t» 
12» 
13» 
14» 
16 
16» 
17» 
18 
18» 
19 
19° 
20 
20» 

Type III 
11 
11° 
12 
12» 
13 
13» 
14 
14» 
15 
15» 
17 
17» 
21/30 
21/30» 
44/60 

0,70 
0,70 
4,— 
3 , -
1,50 
0,75 
1 , — 
1,50 
2.75 
2,75 
3.50 
3,50 
4,25 
4,25 

0.40 
0,30 
0,75 
0,70 
0,75 
0,60 
0.75 
0.60 
0.75 
0,75 
1 , — 
0,75 
4,— 
4,75 
7,50 

Speciale aanbieding Suriname 
1 
1» 
2 
2° 
3 
3° 
4 
4» 
5 
5° 
6 
6» 
7 
7» 
8 
8» 
9 
9» 
10° 
10a° 
11 
11» 
12 
12° 
13° 
14 
14° 
15 
15° 
16 
16° 
17 
17° 
18 
18° 
19 
19° 
20 
20° 
21° 
22 
22° 
22a 
22a° 
23 
23» 
24 
24» 
25 
25° 
26 
26° 
27 
27° 

2 , -
2,— 
0,30 
0,40 
0,40 
0,45 
6,— 
5,— 
4,50 
2,75 
0,75 
0,75 
6,— 
3 , -
6,— 
2,— 

14.— 
9,— 
3,75 
7,50 

14,— 
10,50 
12,— 
7.50 
6.50 

27,50 
22,50 
42,50 
35,— 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
1.40 
0,70 
1,50 
1.10 
6,— 
1.10 
4.— 
0.25 
0.15 
4 . -
2 , -

10,— 
1.50 

1 2 , -
2,25 
0,80 
0,75 
0,80 
0,75 
3,20 
2,— 

28 
28° 
23/28 blok 
29 
29° 
30 
30° 
31 
31° 
32 
32° 
33 
33» 
34/36 
34° 
35° 
36° 
37 
37° 
38 
38° 
39 
39° 
40 
40° 
41 
41° 
42 
42» 
43 
43° 
44° 
45 
45° 
46 
46° 
47 
47° 
48» 
49» 
50 
50° 
51 
51° 
52 
52° 
53 
53° 
54 
54° 
55 
55° 
56 
56° 

0,80 
0,75 

115.— 
6.75 
2.25 

24,— 
22,50 
1,40 
1.25 
4.— 
3.— 
1.60 
1.50 

26,— 
3,50 
7,50 
6,— 
2 . -
2.25 
1 . — 
0.90 

12,— 
11.— 

60,— 
0,60 
0,55 
1,20 
0,80 
2,— 
1.15 
0.20 
1,60 
0,95 
1,20 
0,15 
4,— 
2,50 
0,65 
0,20 
4.75 
3.— 
4,— 
1.25 
4 . -
3.— 
4.75 
0.75 
4.75 
2,25 
4,75 
2,25 

35,— 
13,— 

57 
57° 
58 
58° 
59 
59° 
60/64 
60° 
61° 
62° 
63° 
65/68 
65/68° 
69 
69» 
70 
70» 
71 
71» 
72 
72» 
73 
73» 
74 
74° 
75 
75° 
76 
76° 
77 
77» 
78 
78° 
79 
79» 
80 
80» 
81 
81» 
82 
82° 
83 
83° 
84 
84» 
85 
85° 
66 
86° 
87 
87° 
88 
88° 
89 

30.— 
22,50 
2,— 
2.— 
3.20 
3.20 

75.— 
0,40 
2,25 

30,— 
3,— 
6,— 
6,— 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,40 
0,20 
0,07 
0,30 
0,35 
0,75 
1 , — 
1,20 
1,30 
0,40 
0,07 
0,45 
0,40 
0,55 
0,15 
0,80 
0,60 
0,45 
0,07 
0,60 
0,20 
0,20 
0,15 
2,75 
2,30 
0,80 
0,55 
0,60 
0,15 
0,45 
0,30 
0,55 
0,30 
0,80 

89° 
90 
90° 
91 
91° 
92 
92° 
93 
93° 
94 
94° 
95 
95° 
96 
96° 
97 
97» 
98 
98° 
99 
99° 
100 
100° 
101 
101° 
102 
102° 
103 
103» 
104/110 
104° 
105° 
106° 
107° 
111 
111° 
112 
112» 
113 
113» 
114 
114° 
115 
115° 
116 
116° 
117 
117 
118 
118° 
119 
119° 
120 
120° 

0,95 
0,75 
0,80 
1.75 
1,60 
1,20 
2,25 
0,80 
0.55 
2,25 
1,10 
1,50 
2.40 
1.30 
0.20 
1.75 
0.50 
4.— 
4.75 
3 . -
3.25 
2.25 
0.70 
3.20 
0.40 

14,— 
14,— 
14,— 
12,— 
85,— 
0,35 
1,10 
1,80 

10,— 
0,45 
0,60 
0,75 
1 ,— 
0,95 
0,95 
0,95 
1.15 
6.25 
8,— 
0.75 
1_.^ 
7,— 
8.50 
0,45 
0,20 
1,50 
1.50 
0,75 
0 45 

121 
121° 
122 
122° 
123 
123° 
124 
124° 
125 
125° 
126 
126° 
127/29 
127/29° 
130/36 
130/36° 
137/140 
137/40° 
141/44 
141/44° 
145 
145° 
146/49 
146/49° 
150 
150° 
151/56 
151/56° 
157/66 
157/66° 
167 
167° 
168 
168° 
169 
169° 
170 
170° 
171 
171° 
172 
172° 
173 
173° 
174 
174° 
175 
175° 
176 
176° 
177 
177° 
178 
178° 

1.05 
0,35 
4,50 
5.25 
4.75 
5.25 
1.05 
0,60 
1,05 
0,30 
2,25 
2,25 
2,25 
2,75 
5,— 
6,— 
7,50 
8,— 
9,— 
9,75 
0,40 
0,45 
8,— 
9,50 
0,75 
0,75 
7,— 
7.— 
1.75 
1.75 
0,30 
0,07 
1,— 
0,55 
0,75 
0,35 
1 ,— 
0,45 
1,25 
1,80 
1,05 
0,65 
1,05 
0,55 
1.75 
1.25 
1.50 
0,95 
2,75 
1,25 
5.50 
4,50 
6,50 
4,50 

179/82 
179/82« 
183/86 
183/86» 
187/89 
187/89» 
190/93 
190/93° 
194 
194° 
195/96 
195/96° 
197/99 
200/01 
200/01° 
1202/05 
)met Ltp. 
206/09 
210/13 
210/13° 
214/19 
220/28 
229/43 
229/38° 
239° 
240° 
241° 
242» 
243° 
244 
244° 
245/46 
245/46° 
(247/48 
{met Ltp. 
^29/30 
249/56 
257/73 
257/73° 
274/75 
274/75° 
276/77 
276/77° 
278/279 
280/83 
284 
285/94 
295/96 
297/307 
Blok 308 
309/11 
312/15 
316 
316° 

5,75 
5,75 
2,50 
2,50 
1.65 
1.65 
2,25 
2,25 
4,50 
3,25 
6,— 
2,25 

16.— 
0,75 
0,75 

21,50) 
23 } 

2,25 
1,70 
2,— 
6,— 
5,50 

52,50 
4,50 
0,45 
0,85 
1.05 
4.75 

12.— 
0.25 
0.15 

. 0.20 
0.20 

* • - ) 
[ ) 1.25 

10,— 
5,75 
0,80 
1,10 
1.65 
2,— 
6,— 
8,— 
0,10 
8,— 
1,60 
3 , — 
4,— 

12.— 
5 75 
0,40 
0,40 

317/20 2,— 
321/22 2,50 
321/22° 3,— 
323 0,30 
323° 0.30 
324 0,40 
325 0,40 
326/29 2,25 
330 0,25 
.Hoge waarden . 
(Kon. Juliana J 
\ 2 4 , - } 

1 ,1 ' / , , 2% en ) 
^5 GId / 

Ltp. 
1/7 6.— 
1/7° 4,50 
17 9,— 
17° 9,— 
18 300,— 
18° 285,— 
19 65,— 
19» 67 50 
20/21 18,— 
20/21° 10,— 
24/26 27,50 
27/28 1,50 
31 1,50 
31» 1,35 
32 0,60 
32° 0,65 

Port 
Type III 
1 2,75 
1» 2,75 
2 6 , -
2° 6,— 
y 40,— 
4 4,50 
5 8,— 
5» 6,50 
6 1,50 
6» 1,50 
7 4,50 
7» 4,50 
8 2,25 
8° 2,25 

Type 1 
1° 5,50 
2 8 , -

2° 
3 
3° 
4 
4° 
5» 
6 
6» 
7 
7° 
8° 

Type II 

1° 
2 
4° 
8° 

Type III 
9 
9° 
10 
10° 
11 
11» 
12 
12» 
13 
13° 

Type 1 
9 
9° 
10 
10° 
11 
11° 
12» 
14 
14» 

Type II 
1 
1° 

Type III 
15/16 
17/32 
33/35 
47/57 

8.— 
65,— 
55,— 
15,— 
15,— 
12,— 
20.— 
20.— 
1 2 . -
12,— 
3,— 

4,50 
4,50 
6,50 
4,50 
4̂  

0,25 
0,25 
0,45 
0.45 
9.50 
9,50 
1,40 
1,40 
4,— 
4,— 

0,35 
0,35 
1,50 
1,50 
8,— 
6,50 
4,50 
1.10 
1,50 

0,75 
1 , — 

65,— 
10,50 
5,— 
7,— 

Uw Mancolijst naar. 

Postzegelhandel PHILADELPHIA 
KRUISWEG 43 - H A A R L E M 
Tel. 15515 - Giro 135793 

Bank: Ned. Middenstandsbank - C. WILDERS - Haarlem 



* ongeb 
51* 
54» 
55» 
58» 
61* 
62* 
63» 
71» 
72* 
75» 
61b* 
61c* 
81» 
82* 
83* 
Verder 

A. 

Aanbieding Nederland 
Nummers volgens spec, catalogus 1 

ruikt. 
0,12 
0,35 
0,25 
0,35 
0,15 
1,25 
0,50 
2,35 
4,— 
9,— 
5,25 

15,— 
2,50 
0,60 
0,60 

106» 0,12 
107» 1,50 
108* 1,25 
108a* 1,40 
109* 4,75 
110/113* 1,10 
114/115* 0,20 
116/120» 2,25 
121/123» 0,45 
126» 1,10 
127* 1,25 
128» 1,90 
132* 0,35 
139/140* 1,50 
141/143* 1,50 

° gebruikt. f 
144/146* 0,55 
148» 0,35 
149» 0,40 
153» 0,50 
154» 1,10 
166/168« 1,40 
193° 0,30 
199/202» 3,— 
204/207* 4,25 
220/223° 1,40 
224° 0,30 
225/228° 2,— 
229/230* 2,25 
231» 1,75 
235° 1,60> 

252* 0,15 
270* 0,30 
288» 1,10 
307» 0,40 
310» 0,15 
318/322* 3,25 
327* 0,15 
330* 0,20 
332/345» 2,40 
Portzegels 
61/64» 2,— 
65/68» 0,70 
67/68a* 4,75 
67b» 5,25 
68b* 12,— 

everbaar bijna alle postzegels van Nederland ongebruikt na 1940 verschenen. 1 
Betaling per postwissel, pos 

V E E N H U I Z E N 
Telefoon 232^-059£0 -

giro of Amsterdamse Bank 

- S A P P E M E E R 
- Postrekening £05617 

Voordelige aanbieding F. D. Covers 
NEDERLAND 
1951 Zomer f 8,25 
1952 Riebeeck 5,— 

ld Cuiemborg 17,50 
Telegraaf 1,75 
Itep 4,— 

1953 Watersnood 0,65 
Zomer 5,— 
Rode Kruis 2,— 
Kind 3,45 

1954 Bonifatius 1,75 
Luchtvaartfonds 1,50 
Kind 2,45 
Statuut 1,10 

1955 Bevrijding 0.90 
Kind 1,85 

1956 Rembrandt 2,85 
1956 Olympiade f 2,10 

Europa 10,— 
Kind 2,— 

1957 Zomer 2,— 
De Ruyter 1,05 
Rode Kruis 1,75 
Europa 2,65 
Kind 1,45 

1958 Zomer 2,— 
Europa 1,05 
Kind 1,45 

1959 Nato «0,90 
Zomer 1,45 
Europa 0,85 
KLM 0,85 

NIEUW GUINEA 
1957 Kinderzorg 2,50 
1958 Rode Kruis f2,45 

1959 Sterrengeb. 
Bloemen 

NED. ANTILLEN 
1943 Kon familie 
1955 Bloemen 
1957 Hotel 
1953 Lands Radio 

Rode Kruis 
1959 Hotel 

Monumenten 
Water 

SURINAME 
1940 Volkstypen 
1954 Statuut 
1955 Kon Bezoek 
1958 Thalia 

Bestelling boven f 5 , — portvri j 5 % korting bij aankoop boven f 25,— 
Het bestelde wordt u OP ZICHT gezonden, zonder verplichting tot kope 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 

1,60 
1,85 

2,25 
8,75 
2,— 
1,20 
2,95 
1 . — 
3,15 
1,10 

3,75 
1,95 
2,10 
3 35 

n. 

Willem Buytewechstraat 222b - Rotterdam-6 - Tel. 010-58722 - Giro 661478 

JAC. ENGELKAMP BIEDT A A N : 
N'ieuw Suriname, kon, Juliana 1 gld., iVa gld., 2VagId., 5 gld., ong. ƒ 24,—. 

Nieuwe serie Suriname, Volkskunst , ongebruikt ƒ 2,10, 
Ned.-Indiè 
16 gebr., 2VÏ gld. koning ƒ 10,— 
24 ong. , I2V2 cent koningin 4,— 
30 gebr. , 2V2 gld koningin 11 ,— 
59 ong. , 2V2 gld. koningin 17,50 
60 en 61 ong, 35,-— 
99 tot en met 134 ong. 37,50 
135-137 ong.. Rode Kruis 8,— 
142-148 ong., opdrukken serie 8,50 
149-159 ong , Jaarbeurs Bandoeng 35,— 
160-166 ong , lubileum serie 37,— 
172-175 ong., weid -serie 5,75 
195-210 ong , Kreisler type 33,50 
211-215 ong.," o-pdrukken serie 7,— 
253-265 m waterm , compl ong 210,— 
261 met watermerk, ong. 7,— 

262 de 80 c. met wa te rm. , ong. f 35,— 
263 de 1 gld, met wa te rm. , ong. 10,— 
265 de 5 gld, met wa te rm. , ong. 10,— 
277 de 20 cent ong., Konijnenb. 11,— 
280 de 35 cent ong. , Konijnenb. 50,— 
287 de 5 gld Konijnenb., ong, 135,— 
288 de 10 gld. Konijnenb., ong. 17,50 
289 de 25 gld Konijnenb., ong. 145,— 
289 de 25 gld Konijnenb , gebr, 55,— 
345 de 10 gld., ong 5,— 
360-361 ong , 10 gld. en 25 gld. 27,50 
361 gebr,, 25 gld. o p d r u k , Indonesia 

12,— 
49-52 por t , ong., Makassar 11,—■ 
Brandkast serie ong, , Indie 57,50 

Te koop gevraagd: postzegelverzamelingen, U ontvangt diiect geld. Geef uw post
/egelverzameling nooit uil hinden maar verkoop de verzameling waar u bij bent. 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301  A M S T t R D A M  C — TELEFOON 30998 — G I R O 312696 

Speciale Aanbieding 
ongebruikt 

N E D E R L A N D 
1905  10 gld., oranie 
1920  250/10 gld. 

 250/10 gld. 
1 9 2 3  1 0 ct., get. 12 
1926  1 gld., blauv/ 

 2y, gld., rood 
 5 gld., zv/art 

(80) f150,— 
(104) 30,— 
(105) 30,— 
(124K) 60,— 
(163A) 2,50 
(164B) 6,50 
(165A) 30,— 

1949  2% gld , brum (535) f 5 — 
 5 gld., roodbruin (536) 10,— 
 10 gld , grijsviol. (537) 20,— 

L U C H T P O S T 
1929  serie 1 / „ A% en 7>^ g. (6—8) 17,50 
1951 15 en 25 gld. paar (12—13) 75,— 
1884 Postbev^i)s serie, compleet 

ongebruikt, zeldzaam (1—7) 425,— 

Postzegeihandel G. KEiSER & ZOON n.v. 
PASSAGE 2527 D E N H A A G T E L . 112«8 G I R O 4262 

Voor de verzamelaar: 
Bondsrep. (1 DM =110c) 
Heuss cpl. 
Humboldt 
Buxtehude 
Trier 
Kirchentag 
Interposta II 
Europa '58 

'59 
Muziekblok 
Welvaartserie 

/"1,60 
0,44 
0,22 
0,22 
0,11 
0,50 
0,55 
0,55 
1,25 
1,15 

Luxemburg (1 Fr = 9 c) 
Toerisme 0,45 
Navo 1 , — 
Europa '59 0,68 
Feierwon 0,22 

Be lg i e rn .Ko l . d Fr 
Culturele 
Oudenaarde 
Europa '59 
Paus Adrianus 
AntiTering Nov 
RuandaUrundi 
Dieren cpl. 
Kongo 
Dieren cpl. 

= 9c) 
1.Ö0 
0.22 
0.67 
0.68 

3.50 

3,iü 
Oostenrijk (1 Seh. 
Tabak 

= 18 c) 
f 0,44 

Dieren 1,50 
Haydn 0,27 
Straalzender 0,44 
Tirol 0,27 
Philharmoniker 0,44 

Frankrijk (100 Fr = 90 c) 
Europa '58 f 0,50 
Piloten 0,18 
Desbordes 0,27 
Verzetshelden 0,90 
EuropaRaad I 0,60 
Idem II 0,70 
Tancarville 0,27 
Europa '59 0,70 
Marianne 0,22 
Jaures 0,45 
Pyreneeenverdrag 0,45 
Bloedgever 0,18 
Bergson (9/11) 0,45 

Vatikaan (100 L = 80 c) 
Kroning f1,75 
Lateranen 1,05 
Radio 0,70 
Obelisken (L.P) 8,— 

italie (100 L = 80 c) 
Byron f 0,12 
Prampolini 0,12 

OudStrijders 
RomeParijs 
Rode Kruis 
Voor Olympiade 
Europa '58 

'59 
100 |r Postz. Napels 
Idem Sicilie 
Idem Romagnes 
Int Radio en T.V. 

Concours 
40 jaar Vittoria 
Bezoek Sjah van Iran 
40 Jr Werkorg. 
LuxeVel Europa '56 
Idem '57 
Idem '58 

0,12 
0,28 
2,— 
2,— 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 

0,70 
0,80 
0,70 
0,70 
5,75 
1,75 
1,50 

Berlijn (1 Dm = 
Heuss cpl. 
Humboldt 
Luchtbrug 
Communale 
Schiller (9 nov ) 

110 c) 
f 1,60 

0,44 
0,28 
0,22 
0,22 

Zwitserl . (1 Fr = 100 c) 
Pro Patria f 1,50 
Europa '59 0,80 
UNO (2nwe wrdn 1 

gewijzigd) 1 , — 

E U R O P A '59 cpl. (5 1.) f 3,25 
F.D.C.'s cpl, (z. Ned.) f 5,50 

NIEUWTJES in ABONNEMENT nog voordeliger als boven Bund 1 c/1 pf, België 8 c/fr. 
Luxemburg 8 c/fr., Italië 70 c/100 L., Vatikaan 75 c/100 L., Berlijn 1 c/pf , Zwitserland 
95 c/fr., Frankrijk 85 c/100 fr., Oostenrijk 16 c/sch. 

Postzegeihandel J. F. L E U S E N 
JODENSTRAAT 33 — PARADE ii — VENLO 

POSTBUS 120  GIRO 134891  LID VERBOND VAN HANDELAREN 
TELEFOON 04700  6308 b g g. 2804 

Vooruitbetaling bij bestelling s.v p (beneden f 10,— porto extra). Praktisch alles 
van Nederland en O R. leverbaar, los en in serieverband. Zichtzendingen zegels der 
gehele wereld. 
LUXEMBURGjYvert^No"499**"genoteerd voor"_10 nieuwe^Francs; per stuk f 1,50. 
TE K O O P GEVRAAGDTALLES O P GEBIED V A N VERENIGD E U R O P A 

AANBIEDINGEN MET PRIJS; OOK VAN EERSTEDAGENVELOPPEN 

Dit moet SINT NIC0LAA5 weten ï 
FDC's N E D E R L A N D : 
1950 Kerken ƒ 17,50 

Kmd 10,— 
1951 Zomer 8,50 
1952 Van Riebeeck C'borg 17,50 

Bloemen 5,75 
ITEP 3,50 
Kind 3 ,— 

1953 Bloemen 4,75 
Kind 3,25 

1954 Bonifatius 1,80 
Kind 2,— 

1956 Rembrand t 3 ,— 
Olympiade 2,50 

Vrijwel alle Nedeilandse fdc's leve 
Catalogus 1960. Ruime voorraad van 
Guinea 
EUROPA-VERZAMELAARS vraag ee 

J. V. d . B U R G M.C Addicks 

FDC's V E R E N I G D E U R O P A : 
1956 Luxemburg ƒ 35,— 

België 14,— 
Itahe 12,50 
Duitsland 10,— 

1957 Compleet met Zwitserl . 45,— 
1958 Compleet z . Neder land 8,25 
1959 Compleet z, Neder land 6,20 
1958 Turkije 1,50 
1959 Oostenrijk 1,— 
1959 I tahe spec, blad 1,10 
1958 Saar spec blad Bonn-

afstempeling (Ie dag) 1,15 
1956 Vaticaan Apostel 8,50 

baar. Afstempeling volgens Speciaal-
Ned. Antillen, Suriname en Nieuw 

P O R T O E X T R A . 
ns naar de prijzen van uw manco 's . 

t raat 14, Amsterdam-Wil, Postgiro 564790 

ISRAEL ONGEBRUIKT 
Dit is voordelig lï 

27-28 UPU 
46-48 Nat. Fonds 
58-61 Nieuwjaar 
62-63 Weizman 
Prijzen van Tabs 

/ 4.50 80- 81 Postjub. ƒ1,25 
4,80 86- 91 Jeugd 3,50 
4,20 97-108 12 stammen 4,— 
2,40 116-118 Defensie 2,60 

gebruikt en f.d.c. op aanvraag, wij heb
ben Israël praktisch compleet in voorraad! Dezelfde koop
jes ook voor andere favoriete landen als: LAOS, Ver. Na
ties, V.A.R., Eng. Kolonien etc., etc. Zendt ons uw manco-
hjst, wij zenden u p.o. prijsopgave. 
U slaagt altijd het voordeligst bij: 

Postzegeihandel H. van LIESHOUT 
Vaartweg 25 - Hilversum - giro 325951 - tel. 8428 

Wij zijn steeds kopers tegen contant geld voor collecties, 
bundels, partyen en betere losse zegels! 



VERKOOP POSTZEGELS 
De Inspecteur der domeinen te 'sGravenhage, Van Speykstraat 
nr. 17 (tel. 070323438), zal op donderdag 17 december 1959, 
des v.m. 10 uur, in het openbaar bij inschrijving in 202 kavels 
verkopen: 

EEN GROTE PARTIJ GEBRUIKTE BINNEN EN 
BUITENLANDSE POSTZEGELS, alsmede een partü 

gebruikte STRAFPORTZEGELS 
Bezichtiging: 
UITSLUITEND donderdag 10 en vrijdag 11 dec. 1959 
Verdere bijzonderheden zijn vermeld in de kavellijst, welke op 
aanvraag gratis wordt toegezonden. 

„GLOBUS" , DUITSLANDNETTOCATALOGUS 1960, prijs f. 2,— 
320 bladzijden, ca. 2400 cliché's, ca. 15000 prijzen. 
Verkrijgbaar bij Uw handelaar of toezending uitsluitend na storting van f 2,16 op 
Oostgiro 512461 ̂ n.v. 

P o s t z e g e l g r o o t h a n d e l * * • f * M E I i V l A N N 

Telefoon 792640 ■ Parnassusweg 2<iihuis  A M S T E R D A M  Z . 
IMPORTEUR: HAWIDKLEMSTROKEN 

Voordelige aanbieding F. D. Covers 
N. Guinea 1959, Kroonduifserie f 2 ,50 ; 
Bloemenserie, verschijnt 16.11, prijs f 1,85. 

F. D. Covers 

Ned . Antillen 
158/63 
164/7 
182/4 
196/7 
206/8 
209/10 
239/43 
244 
245 
246 
247 
248/52 
253/4 
255/6 
257 
258/60 
261 
262/4 
265/8 
269 
270 
271/4 
291/2 
293/6 
297 
298/302 

4 50 
4 50 
5 50 
5 — 
5 — 
5 — 

12 50 
2 50 
1 — 
3 50 
4 — 

12 50 
5 — 
3 50 
2 50 
3 — 
2 25 
4 50 
6 — 
2 — 
2 — 
3 50 
1.50 
3.— 
1 25 
3 75 

N . Guinea 
39/42 
43/6 
47/50 
52/4 
51 
55/8 

Neder 
454/9 
490/4 
504/5 
506/7 
508/12 
513/7 
538/41 
542/3 
544/8 
550/5 
556/60 
561/2 

5 — 
3 — 
2 50 
2 50 
2 — 
1 85 

and 
6 50 
5 — 
3,— 
3 _ 
5 — 
5 — 
6 — 
5 — 
5,— 

25,— 
17.50 
9,— 1 

1 563/7 
568/72 
Philipskaart 
573/7 
578/81 
Culemborg 
582 
583/7 
588/91 
592/5 
596/600 
601 
602/6 
607/11 
612/16 
638/42 
643 
644/5 
646/50 
651 
652/6 
657 
658/62 
663/7 
668/72 
673/7 
678/9 
680/4 
685/9 
690/1 
Vlissingen 
692/6 
697/8 
699/703 
704/8 
710/11 
Expo 
712/6 
717/8 
724/5 
726/7 

u.— 
10,— 
15,— 
6,50 
5,— 

20,— 
2,25 
6.50 
1,75 
4,50 
4,— 
1 , — 
6,— 
2,25 
4,— 
3,— 
2,50 
1.50 
2,50 
1.50 
2,25 
1,25 
2,— 
2,— 
3,25 
2.50 

12,50 
2,25 
2,50 
1,10 
1,25 
2,25 
3,— 
1,50 
2,25 
1,25 
1,50 
1,50 
1,75 
1,25 
1,25 

Stempel Philate
Itstenbeurs 
Speciale envelop 

728/32 

Dit is een 
uit onze voc 

1.50 
1,25 

greep 
rraad 

J. M E B U S 

Eerstedagenveloppencatalogus 
Nederland & Overz. Rijksdelen, 
bevat tevens de Europabrieven 
van deze landen, verscliijnt in 
januari a.s., prijs f1 ,10. 

F.D. Album, losbladig, prijs f 5 , — 
Excelsioraibum: 
Nederland & Overz. Rijksdelen, 
losbladig, houtvr i j papier. 
Elk jaar verschijnt op di t album 
een supplement, prijs f 8 , — . 
Idem, alleen Nederland f4 ,50. 
Blanco album, losbladig, formaat 
25: 30 cm met 70 bladen, f 3 , — . 
Het Luxe Excelsioralbum: 
Nederland & Overz. Rijksdelen, 
gedrukt opzwaar houtvr i j papier, 
prijs f 15,—. 

Catalogus Nederl . & Overz. 
Rijksdelen 1960, met typen, tan

dingen en foutdrukken, prijs 
franco f3 ,05. 
Pincetten, zwaar vernikkeld, 
prijs f 1 , — . 

Reclameaanbieding: 
Insteekalbum 29 : 32 cm, 16 
pagina's, 384 stroken, prijs f3,50. 
Wereldalbum: 
plaats voor 9200 zegels, losbladig, 
prijs f24,60. 
Europaalbum: 
idem, plaats voor 7500, prijs 
f 2 1 , — . 
Compleet Duitslandalbum met 
OostDuitsland, losbladig, prijs 
f 2 1 ,  . 

N . Z . Voorburgwal 248 
A m s t e r d a m 

Telefoon 37767  Postgiro 33045  Gevestigd 1915 

Eerste Zeeuwsche Postzegelhandel 

Fa. VERBOOM en Zn. 
Nljverheidstraat 8 
Tel , 011842471 

VLISS INGEN 
Giro: 275337 

Speciale, uiterst goedkope St.Nicolaasaanbieding. 
F.D.C. Ned . 
678/9 f 1 1 , — 
685/9 2,— 
690/1 1 ,— 
699/3 1,40 

Nederland 
318/22 
327/1 • 
537* 
550/5» 
596/600* 
644/5* 
646/50* 
652/6* 
697/8* 

Indië 
80 
182/85 
5 vip.* 
10 vip.* 
14 vip.* 

1,25 
1,35 

13.50 
3.75 
1.35 
0,35 
1,40 
1,40 
1,25 

9,— 
1,30 
3,— 
4,75 
4,25 

N.Guinea 
39/42* 1, 

Curasao 
258/9* 
262/64* 
271/74* 
30 vip.* 
82 vip.» 
69/82 vip. ' 

Suriname 
183/86* i 

1,35 
1,35 
1,80 
0,45 
2,25 
8,25 

249/73* 
285/94* 
312/15* 
317/20* 
321/22* 
326/29* 

f 11,50 
7.50 
4,50 
1,50 
2,— 
2,— 

Albanië 
44/51 15,— 
29/35 vip.* 8,— 

België 
210* 6,— 
987/89* 2,— 

Bulgarije 
249 4,— 

Denemarken 
148A* 2,50 

Duitsl. Biz. 
69/70 2,25 

Duitsl, c 
49/50* 

D. Dem. 
41/44* 

Frankrijk 
169 
255» 
264/65* 

Gibraltar 
10* 

1,25 

Rep. 
4.— 

9,— 
6,— 
2,25 

6,75 

Hongarije 1 
1202/09* f 4 , — 

Joegoslavië 
693/96* 
706/13 

Monaco 
131* 
133* 
134» 
135/39* 
167/68* 
1 vip.* 

Polen 
785/88* 
878/80* 

Oostenr 
857* 
859* 
874* 

Rusland 
1829/42* 
1862/70» 
1948/53» 
1955/58* 
1576/79* 
38/40 vip. 
60/66 vip. 

Vaticaan 
26/38* 
37 

2 — 
4 25 

5,— 1 
14.— 
25.— 
17 50 

2,50 
4,— 

4 50 
2 75 

ijk 
0 55 
0 55 
1,50 

6 — 
3 50 
2 50 
2 75 
2 — 
6 75 

'10 — 

25,— 
5,— 1 

Slovensko 1 
122/27* 

Spanje 
442/56* 

Triest 
18/29* 

f 2 50 

12 50 

20 — 

Tsj.slowakiie 
722* 
748/49* 
805/11* 
816/19* 
844/47* 
852/54* 
858/63* 
864/67* 
881/84* 
900/04* 
44 vip.* 

Venezia 
10* 

2,— 
1 50 
2 75 
7.— 
1,50 
1.60 
3,75 
2,75 
3 75 
2 75 
4 — 

Giul, 
17 50 

Zwitserland 
313/15» 
576/80» 
586/89* 
590/94* 
597/01 • 
3/9 vip.» 
10/12 vip 

Israël m 
116/18* 

12 50 
1 50 
1 25 
175 
1,65 

10,— 
* 5 , — 
. tab. 

5,— 

Bahamas 
108* 2,75 1 

Bermuda 
114A* f 1,50 

Ceylon 
262* 

Fiji 
112» 

Ghana 
7 
8 
9 

Jamaica 
140* 

1,75 

1,10 
2,75 
4,75 

1,20 

Mauritius 
255 7,

— Montserrat 
101» 

Nigeria 
62* 
85 
86 

0,85 

2,50 
1,50 
3,— 

Levering zolang de voorraad strekt. Boven f 5,— 
Nrs. volgens Spec. Hand. Cat. 1959 en Yvert J9S9. • 
Vraagt onze maandelijkse gratis prijslijst. 
U haalt er koopjes uit. En alléén prima kwaliteit. 

Nyassaland 
87* 1,50 

Ken. Ug. Tang. 
100 8,— 

Singapore 
20 2,— 
41 1 , — 
42 1,75 

portvrij. Zend geen geld vooruit. 
= ongestempeld, rest gestempeld. 

J. G. MILLAARD  FILATELIST  EXPERT 
KEURT zegels van Europa to t 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal. KOSTEN 2—4 % katalogus, 
minimum f l . 2,50 per zegel. 

ir H O V E N I E R S W E G 18  T I E L  T E L E F O O N 3879 if 

37ste Dornhöter-Veiling 
op 26, 27 en 28 november 1959 

Uitstekend materiaal van de gehele wereld. 

Catalogus met foto's voor serieuze belangstellenden gratis. 

Hch. DORNHÖFERPostzegelveilingen 
Mannheim (WestDuitsland)  Eichendorffstrasse 29 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 
Verzamelingen 
Partijen ' Postzegels 
Betere losse ' 

Loepen met handvat ƒ 2,25, ƒ 3,25, 
ƒ 4 , 7 5 , in etui ƒ 1 , 5 0 , 3-delig ƒ 2 , 9 5 . 

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

ALBUMS 
Nederland (O.G.) (excels.) ƒ 8,— 

Bondsalbum K 11 8,50 
, ,Ho l l and" album 15,— 
Alsv. binnenschroevcn . . ,, 16,— 1 
„ D A V O " album 15,— 

G roo t insteekboek 1 
26 X 32 cm, 10 bladen. 
ieder blad aan 2 zijden 1 
12 stroken 11,— 1 
Alsv. 20 bladen „ 19,80 

Insteekboekies ƒ 0,60, ƒ 0,90, 1 
ƒ 1 , - , ƒ 1,50, ƒ 2 , - , ƒ 2,5C, 

ƒ 3,50, ƒ 4,90, ƒ 7,25. 
Schaubek Europa ƒ 2 1 , — 1 

Schaubek 'Wereld 24,60 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. | 
Telefoon 43940 — Giro 425549 



OPSPORING VERZOCHT 
van par t i j en massawaar en k i l o g o e d ü l 

W i j hebben het genoegen u h ie rb i j onze n ieuwe, geheel b i j gewerk te , 

INKOOPLIJST 1960 aan te bieden. 

Als prettige verrassing voor u, hebben wij onze enorm hoge prijzen ook di t seizoen weer gehandhaafd. Wist u overigens dat ONZE 
inkooplijst doorslaggevend is bij ALLE transacties op het gebied van massawaar? Men beschuldigt ons zelfs de prijzen te hoog 
opgevoerd te hebbenII Wi j gaan er echter van uit dat O O K U ten volle kunt profiteren van O N Z E kapitaalkrachtige relaties 
in binnen- en buitenland!! 

Mede door deze relaties en onze algehele specialisatie, zijn wi j in staat u deze ri jk geïllustreerde lijst GEHEEL GRATIS ter be
schikking te stellen. 
Honderden vaste leveranciers profiteren reeds jarenlang van onze „service" bij het afnemen van hun bundelwaar en massagoed. 

ONS SUCCES BERUST O.A. OP DE VOLGENDE PUNTEN: 

20-jarige ervaring - algehele specialisatie - gratis inkooplijst - hoogste prijzen -
OMGAANDE BETALING, dus niet wekenlang op uw geld wachten! - acceptatie 
van aantallen beneden de 100 stuks - de zegels mogen eventueel ook in couverts 
verpakt zijn i.p.v. bundels - geen aftrek van betalingskosten - enz. enz. 

1939 1959 

BELANGRIJK: Hoewel het grootste deel der aangeboden partijen door ons contant gekocht wordt , hebben wij gemeend ook di t 
seizoen onze RUIL-prijzen te] handhaven. Di t speciaal om de vele verzamelaars, die meestal kleinere hoeveelheden massawaar 
beschikbaar hebben, de gelegenheid te geven op een zeer aantrekkelijke wijze uit onze rondzendboekjes te kopen. 

Voor op- of aanmerkingen houden wi j ons steeds aanbevolen, terwi j l uw zendingen altijd welkom zijn bij 

Postzegel-engroshandel H. FIORAÎ Î 
AMSTELVEEN - AMSTERDAM - 's-GRAVENHAGE 

Onze adressen z i jn : 
A F D . I N K O O P 
(onder leiding van de heer 
A. VAN BEEK) 

A F D . Z I C H T Z E N D I N G E N 
(onder leiding van de heer 
l. J. MARK) 

Uitsluitend voor zendingen massawaar met contante verrekening (kas-giro-postwissel), voor 
het aanvragen van Inkooplijsten en voor het aanbieden van postzegels welke op onze inkoop
lijst niet voorkomen. 

P O S T Z E G E L H A N D E L H . F I O R A N I , p/a A. van Beek, 
AFD. INKOOP, AMSTERDAM-O., Pekelharingstraat 13, Tel. 59428 (020) 
Uitsluitend voor zendingen massawaar op RUIL-basIs, voor het aanvragen van rui l / inkoop-
lljsten en voor het aanvragen van zichtzendboekjes. 

P O S T Z E G E L H A N D E L H . F I O R A N I , p/a I. J. Mark, 
AFD. ZICHTZENDINGEN, 's-GRAVENHAGE, Primulastraat 19 
Tel. 362348 (070) - Postgiro 41511 t.n.v. L J. Mark 

H O O F D K A N T O O R Uitsluitend voor aangelegenheden welke niet voor één onzer speciale afdelingen bestemd zijn. 

Postzegel-engroshandel H. F i O R A ]\ I 
AMSTELVEEN - Borssenburg 9 - Telefoon 6181 (02964) 

Heeft 17 *n posteeaetmanie 9 Dan met spa ed naar FtOBAJVilI 



RUIL- en INKOOPLIJST 1960 
GELDIG VANAF 16 NOVEMBER 1959 

Vorige lijsten komen hiermede te vervallen! 

(Prijswijzigingen voorbehouden) 

BELAI¥GRIJKE FUIWTEIW 
9 Gebruik altijd BLAD II van onze lijst bij uw zendingen, u ontvangt automatisch per omgaande post een 

nieuwe li jst! 
• Meerdere exemplaren worden u op verzoek geheel gratis toegezonden (ook aan uw kennissen). 
• Wi j accepteren geen stukkende zegels, w i l t u dus vooral bij de duurdere soorten goed op de kwaliteit lettenl 
• Alle prijzen gelden voor 100 afgeweekte + gave postzegels. 
• De verpakking van de ons toegezonden postzegels hebben wij het liefst in bundeltjes van 100 stuks. 
• Ook in zakjes- couverts - mogen dezegels per 100, veelvouden van 100, of maximaal 1000 stuks verpakt zijn. 
• Op ondoorzichtige enveloppen gelieve u een exemplaar van de inhoud in de rechterbovenhoek te plakken. 
• Kleine aantallen (beneden 100 stuks) prijs pro rata; verpakking in bundeltjes of zakjes met het aantal er op. 
• Verzending: Franco per briefpakje (zo nodig aangetekend) of per postpakket. (Grote partijen per bodedienst). 
• Betaling: Per omgaande, betalingskosten voor onze rekening! S.v.p. geen zendingen beneden een bedrag 

van f l O , — ! 

KOivDZEiviiixc;; 
U kun t keus maken uit de volgende uitzoekboekjes: 
NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDEN, DUITSLAND, FRANKRIJK, enfin, ALLE EUROPALANDEN. 
PRACHTIGE COLLECTIES OVERZEE, ENGELSE, FRANSE, PORTUGESE en SPAANSE KOLONIËN enz. 
UITZOEKBOEKJES met zegels der gehele wereld ä 3 cent per stuk. 
Idem met zegels der gehele wereld i 5 cent per stuk. 

In principe moeten wij een minimumbedrag van f 10,— per zending massawaar aanhouden. Heeft u echter 
voor een waarde van slechts f 3 , — aan massawaar disponibel, dan kunt u di t ook inzenden, MITS u voor 
minstens f 10,— uit onze boekjes zoekt en het verschil bijbetaalt. 
U kunt dus NIET voor f 3 , — massawaar inzenden en voor f 3 , — uit onze boekjes zoeken. Het behoeft geen 
betoog, dat zulks in verband met de hoge portokosten voor ons niet lonend is. 
DUS: Voor minstens f 10,— massawaar inzenden of bij kleinere zendingen het verschil to t f 10,— bij ons 
aankopen. 
BELANGRIJK: Voor diegenen die zelf geen zegels uit onze boekjes kunnen gebruiken maar toch van onze 
enorm hoge biedprijzen wil len profiteren, bestaat de mogelijkheid als wederverkoper voor ons op te treden. 
Diegenen kunnen hun relaties uit onze boekjes laten kopen en ONS betalen met hun eigen massawaar. 

ATTEI^TIE 
Ruil is uitsluitend en alleen mogelijk tegen zegels uit onze zichtzenddienst. Wi j zijn niet ingesteld op het 
uitvoeren van mancolijsten, het leveren van albums, catalogi enz. enz. 

Bij RUIL uit onze rondzendboekjes uw zendingen uitsluitend 
zenden aan: 

H. FIORANI's POSTZEGELHANDEL 
AFD. ZICHTZENDINGEN 
p/a I. J. MARK, PRIMULASTRAAT 19, DEN HAAG 
TEL. 362348 - POSTGIRO NR. 41511 t.n.v. I. J. MARK 

KILOWAAR 
kopen wij in elke hoeveelheid, mits franco geleverd 

VOOR AANBIEDINGEN V A N 
werkel i jk onuitgezochte kilo's 
houden wij ons steeds aanbevolen 

Bij CONTANTE VERKOOP (Kas, Giro, Postwissel) uw zendingen uitsluitend 
zenden aan: 

POSTZEGELHANDEL H. FIORANI 
AFD. INKOOP 
p/a A. V. BEEK, PEKELHARINGSTRAAT 13, AMSTERDAM-O. 
TEL. 59428 

DE RUYTER NAVO 

Adres Hoofdkantoor: 

POSTZEGEL-ENGROSHANDEL H. FIORANI, BORSSENBURG 9, AMSTELVEEN, TEL. (02964) NR. 6181 



R U I L - E N I N K O O P L I J S T 1960 P O S T Z E G E L H A N D E L H . F I O R A N I • A M S T E L V E E N - A M S T E R D A M - ' s - G R A V E N H A G E 

ZEGEL Aant 
Prijs 
per 
100 

Bedrag 
Transport f 

Bed rag 
Transport f 

Bedrag 

Koning Willem I 

Staand cijfer: 

1 
2 
2% 

Kon. Hangend 
Haar: 

Opgestoken Haar: 3 
4 
5 
7% 

10 
12% 
15 
17% 
20 
22% 
25 
30 
40 
50 
60 

1 GId 
Opdrukken: 2 op 1 

2 op 1 % 
10 op 3 
10 op 5 
10 op 12% 

Medaillontype: 

» » t » m m m 

5 
6 

7% geel 
7% violet 
7% rood 

10 rood 
10 violet 
12% rose 
12% blauw 
15 blauw 

geel 
20 
21 
25 
30 
40 
50 
60 

1 GId 

15 

0,40 
1,50 

0,50 
0.40 
2,— 
0,70 

1,25 
0,45 
1,75 

0.30 
0,30 
0.60 
0.50 
0.35 
1,15 

10.— 
1.40 

0.40 
3.50 
0,30 
0,40 
0,40 
0,80 
0,70 
2,75 
0,85 
1,75 
1 . — 
1,10 
1,30 
1,30 
1,75 
1,75 
1.80 
1,20 
0,80 
1.65 
2,75 

0,20 
0,30 
0,60 
0.40 
0,40 
0,40 
0.40 
2,— 
0,60 
0,75 
0,55 
0.60 
3,— 
0,60 
0,60 
0,90 
0,80 
1,10 
1,50 

Konijnenburgtype 5 
6 
7% 

10 
12% 
15 
17% 
20 
22% 
25 
30 
40 
50 
60 

1 GId 

it,atatAÊttt»tMM 

Opdrukken: 2% 
5 
7% 

10 
12% 
17% 
20 
22% 
25 
30 
40 
50 
60 

Meeuwenserie: % 
1 

Symbolen: 

A ^ ^ A ^ ^ ^ U i A A 

Zeehelden 

1 % hla 
1 % grijs 

2 
2% 
3 

5 
7% 

10 
12% 
15 
17% 
20 
22% 
25 
30 
40 
50 

1 
1% 
2 
2% 
3 
4 
5 

7% 
10 
12% 
15 
17% 
20 
22% 
25 
30 
40 

0,25 
0,35 
0,22 
0,22 
0,50 
0,45 
0,70 
0,50 
6,— 
0,35 
0,60 
1.20 
1,20 
3,50 
2,— 

0,60 
0,33 
0,28 
0,45 
1,75 
3,25 
0,85 
3,— 
0,85 
0,85 
1,35 
1,75 
2,25 

1,50 
0,40 
0,35 
0,22 
0,30 
0,35 
0,28 
0,45 
0,30 
0,22 
0,35 
0,70 
0,70 
0,45 
0,45 
0,90 
0,60 
0,70 
0,70 
0,50 

0,65 
0,40 
0,70 
0,60 
0,70 
1,20 
0.45 

0,32 
0,65 
1,75 
2,50 
1,25 
0,90 
1 , — 
2,— 
0,90 
1,25 

,London' 

J i * ê * ^ M ^ M « M 

1% 
2% 
3 
5 

7% 
10 

IMI I IMI IgMI IM| 12% 
15 

Hartztype; 5 
6 zwart 
6 grijs 

6 op 7% 
7% 

10 
12% 
15 
20 
22% 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
60 

Koningin Juliana: 

r^n^^r^rrw 

Koningin Juliana: 10 
(Profiel) 12 
Opdruk 12 et op 10 

15 
20 
25 
30 
35 
37 
40 
45 
50 
60 
62 
70 
75 
80 
85 

1 GId 

M a * * * * « M * H A 

1.25 
1,25 
1,10 
1,50 

0,50 
0,95 
1,50 
6,— 
3,— 
1,40 
8,— 
2,25 
2,25 
5,— 
4,— 

0,35 
0,35 
0,25 
0,40 
0,50 
0,20 
0,65 
0,35 
0,50 
1,75 
0,50 
0,50 
0,85 
0,75 
3,50 
0,90 
3,— 

0,25 
0,20 
010 
0,55 
0,25 
0,35 
0,35 
0,35 
0,50 
0,40 
1 , — 
0,50 
0,35 
0,40 
0,85 
0,60 

0,08 
0,06 
0,35 
0,20 
0,20 
0,15 
0,22 
0,22 
0,35 
0,27 
0,22 
0,25 
0,25 
4,— 
0,25 
0.25 
0.60 
0.25 
0.30 

B L A D II Transporteren f Transporteren f Transporteren (z.o.z.) f 



Transport (z.o.z.) f 

VERVOLG Aant. 
Prijs 
per 
100 

Bedrag 

DIVERSE 
H E R I N N E R I N G S Z E G E L S 
2 Jubileum 1923 
5 Jubileum 1923 
7% Jubileum 1923 

10 Jubileum 1923 
50 Jubileum 1923 

1 % W. de Zwijger 
5 W. de Zwijger 
6 W. de Zwijger 

12% Vredezegel 
6 Cur. Herdenking 
6 Driehoek Utrecht 
1 % amboree 1937 
6 Jamboree 1937 
1 % Jubileum 1938 
5 
5 
5 

10 
7% 
TA 

10 

jubileum 1938 
Wil l ibrordus 
Spoorweg 1939 
P.T.T. 
Postkar 
Herr. Hol!. 
Jubileum 1948 

10 
20 
10 
10 
10 

Kronmg 1948 
Kroning 1948 
U.P.U. 1949 
Leiden Univ. 
Mijnwerker 

p v w w w w w w w ^ n w 

UAMMAM i é * H É i 

L IOC ,. postz. 
6 100 j . postz. 

10 100 j . postz. 

0,18 
0,09 
0,60 
0,40 
0,07 
0,17 
0,30 
0,16 
0,12 

0.65 
1,80 
1,25 
0,50 
0,65 
2,50 
2,50 
1,50 
3,— 
1,60 
3,75 
1,30 
1 , — 
0.80 
0,50 
1,50 
2,— 
1,25 
1,50 
0,55 
0,60 

0,30 
1,75 
0,55 
0,50 
0,55 

0,75 
1, 
0,50 

Transporteren f 

Transport f 

Aant. 
Prijs 
per 
100 

Bedrag 

10 
10 
10 
10 

Watersnood 
Bonifatiu: 
Statuut 
1945—1955 

10 
25 
10 
30 
10 
30 
12 
30 
12 
30 
12 
30 

Europa 1956 
Europa 1956 
De Ruyter 
De Ruyter 
Europa 1957 
Europa 1957 
Europa 1958 
Europa 1958 
NAVO 
NAVO 
Europa 1959 
Europa 1959 

12 KLM 
30 KLM 

0,40 
0,35 
0,55 
0,45 

0,45 
35,— 

0,50 
10,— 
0,45 

15,— 
0,45 

15,— 
0,45 

12,— 
0,45 

15,— 

0,60 
15,— 

P O R T Z E G E L S 
Gewoon alles 
door elkaar 

0,30 

N E D . I N D I Ë 
Gewoon alles 
door elkaar 

0,75 

I N D O N E S I Ë 
Gewoon aller 
door elkaar 

0,35 

Transporteren f 

AFZ. . . . 

STRAAT 

PLAATS 

Transport f 

Aant 
Hrijs 
per 
100 

G E M E N G D E 
W E L D A D I G H E I D S Z E G E L S 

F KË 
| | 

i l 
■ 

k^ 

221S2ia 

IJ 
fe 
MP 
B^ 

fclBEM 1 
H 

^ 

Ifl 1 flSa| 
Kinderzegels, zomerzegels, 
Rode Kruis etc. etc , alles 
door elkaar, behoeven n ie t 
gesorteerd te zijn. 
Alles t / m 1958 1,80 

K I N D E R 

ZEGELS 
1959 

1,25 

G E M E N G D B U I T E N L A N D 

IÉI*«A^^^MI«A*A« 

POSÏFRiHAKKE 

Gesorteerd of 
ongesorteerd 
alles door el

kaar m bun

dels van 100 
of zakken tot 
1000 stuks. 
Alles IS 
welkom! 
Mits met te 
eenzijdig!!! 
Eenheids

prijs 0,18 

Totaal uitgezochte kilo's 
kg ä ƒ 2,60 per kilo 

D I V E R S E N 

TOTALE RUILWAARDE p 

AFTREK 25 % VOOR CONTANTE 
VERKOOP \ 

CONTANTE WAARDE 

LEEST U VOORAL DE 
BELANGRIJKE PUNTEN 
OP BLADIÜ 

GAARNE VERREKENING OP: 

C O N T A N T E W A A R D E 

R U I L W A A R D E 

Ik heb belangstelling voor boekjes van de volgende 'anden: 

[ Postgiro nr 
Gem. Giro nr 

j Per postwissel 
[ i n contanten (bij bezorging) 

Ruil via rondzending 

NUMMER: 

DATUM ONTVANGST: 

DATUM BETALING: 

WIJZE VAN BETALING: 



POSTZEGELHANDEL R. POSTEMA 
SINGEL 276 - AMSTERDAM - TEL. 249749 

Onze 144e veiling vindt plaats op 

21 en 2 8 november a.S. in Frascati, Nes, Amsterdam 

Deze veiling bevat o.a. 

een hoogst belangrijke afdeling NEDERLAND en O.G. 

Ie emissie postfris, postbewijs postfris, 5 Gid. Hangend Haar postfris 

25 et. Telegraaf postfris, Ned. Indiè No. 1 postfris, No. 2 postfris, 

Port No. 1 postfris, Gid. 2.50 Bezit Buiten, Curacao compleet, Suriname 

compleet. 

Tevens een mooie afdeling collecties en restanten en vele betere 
Europazegels. 

CATALOGUS VOOR DEZE VEILING IS GRATIS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR. 

Voor de veiling van 12 december kan nog tot uiterlijk 

14 november worden ingeleverd. 



KLEINE ANNONCES 
Prijs 40 et per mm Betaling na toezending factuur Opgave aan 
Boom-Ruygrok N V Ged Oude Gracht 138 Haarlem Telef 17450 

TegLii hi_„t pii|7en u koop j,c\raaRd 
BUNDLLVCAAR van NED in I N D 
A V d Heijden Da^ucirtstraat 84 Den 
Haat, 

Geviaagd ENGROS NEDERLAND ui 
O G a) Alle jenes compleet b) Losse 
zegels \ i n 1892 t m 1909 Uitsl contant 
Sriiiift ot) I V d Giaat postbus 90 
Hair iem W Kantooi Heutnianpad 4 

Bod s,evraa>,d op VERZ NED en O G , 
veel postfns c i t / 170— tn FDC s 
Nederland cat / 70,— A Groene\eld 
Ch de Bourbünstraat 10, Alkmaar 

Geviait,d T l koop ot te ruil EUROPA 
BLOKKEN (Bloes et Feuillets) Aanb 
eventueel ruil aan f Sniits Rolandstiaat 
36 regelen 

Geviaat,d VATICAAN alle beteie zegels 
o a Provisüiiin Tobias UPU Giatia 
nus Lombaidti mz Aanbiedingen met 
pri)s aan | Smits Rolandstiaat 36 
Tegelen telefoon 04706 1802 

TE KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD 
Bosnië Hl ngarije Oosteni ifk tot circa 
1930 ni l \ arianes san tandingen water 
merken p lann enz Te koop aangeb 
Miehel Catal igus huiopa 1959 C P G 
Driessen Wiittenbachweg 12 Oegstgeest 

WIE RUILT Vaticaan tegen Italië o( 
Nedeiland en^ ibru ik t A van Elk tel 
08807 2IS Biunmgen (Gld ) 

Zoek RUILADRESSEN nieuwe zegels 
Oosten! i]k Hongarije [oegoslasie tegen 
Nedei i n Belg zegels H T A Mul 
der Bakelsedijk 58 Helmond 

Zoek een kleine PERS (model copieer 
peis) met nuttig oppervlak san 12x15 cm 
Aanbiedingen F H M Post Malie 
baan 104 Utrecht 

Bod gevraagd op tomplete serii FDC s 
N E D Zomer 50 t/m KLM 59 Cat 
waaide 1959 ƒ 265 — A T Boei ing 
Coev str 65 A Hoogeseen 

Te koop VERZAMELINGEN Nedei 
land en Vttieaan gebiuikt en ongebi 
Duitsland ongebiuikt en m blokken 
A van Elk telef 08807 '18 Beumngen 
( G l d ) 

Te koop Zuid Afrika JIPEXBLOKKEN 
postfns / 6 — per stel '1 sersihillende 
(complete sei ic) /" 115— Gest op brief 
f 5,50 per stel | de Boer Azn , 

O Botenngestraat 26 Groningen 

Te koop Album ZUID AMERIKA met 
pi m 3050 oude zegels Coi n Rose 
Ged Oude t ,n i l i t 40 R Haarlem telef 
21526 

Te koop Album N E D F R L A N D met 
550 stuks gebi postzigels v o 80 com 
plete seiiis Cat waa de / 140— Prijs 
t 70 — >f ruilen voor Euiopazegels 1956 
t/m 18 compl plus Navo zegels lonipl 
alles ongebruikt I N Slijkeiman Land 
zichtlaan 35 Heemstede 

Zichtzendingen ENGELSE K O I O N I Ë N 
Geiegeld meussi boekles met s i l i betere 
ze„els veel klassiek hag uitgeprijsd 
B de Bheck Busken Huetstraat 5 II 
Amsterdam telefoon 128 815 

T l keo^ wegens sterfgeval Algemene 
VERZAMELING zeei geschikt tot 
\oo i t ze t t ing Nederland en O G goed 
vei legen» ooidi^d Frankiijk en Zssitsei 
land m DAVO albums Piijs / 1600 — 
H G van de Westeiingh Tolsteeg 
singel 17 bis Utrecht 

Ik koop EUROPA met rondstempel 
12 c k 'O c/IOO 30 1 J 10 c Veidei 
alles san Nedeiland enz J Bijlsma 
Sihimmelpenniniklaan 3 7utphen 

Tel osername Collectie luchtzegels van 
AZIË en U S A compleet minus nrs 
13 15 N I S en piijs aan te vragen bij 
mevr Matzen Sportlaan 27 Den Haag 

Te koop VATICAAN en * naar man 
eolijst J Smits Rolandslr 36 Tegelen 
telefoon 04706 1802 g u o 380772 

200 V r R S C H WERELD ƒ 0,87, 500 
verseh / 2 60, 1000 seisch } 5,60 
500 Euiopa / 3,60 1000 veisch / 8 10 
franco uit mijn doubletten D van 
Omm n Populiercnlaan 3 Epe ;,ironr 
897836 

BIG M \ I L MET H O N D E R D E N AAN
BIEDINGEN EN BUITENLANDSE 
POSTZEGELCLUB ADRESSEN ƒ 1,— 
C I H ter Riet Getfei tsini,el W> 
Fnsehede Gi io 866831 

ZEER DECORATIEF Geprepareerde 
(opgezette) krokodil pi m 65 eni lang 
(Zuid Amerika) f 17 50 Nautilus schelp 
/ 13 — Idem doorgezaagd / 17 50 
T i idacn i gigas en Heppopus maculata 
fraaie dubbelschelpen pei stuk / 5 75 
Haliotis splendens (zeer fraaie kleuien 
foise schelp) / 7 — Cassis ruf a f 1 20 
Grote Murex / 4 — Stukken agaat 
vanaf f 1 50 Mineralen schelpen ko 
ralen fossielen A s d Meer Bos 
Nieuwstraat 119 kampen 

Z K D 
dicnsi 
extra 
hof 33 

«1 \ e i s t 
zegels 

A V d 
Buss um 

hil Zentraler K 
postfns / 1,50 
Ende 
Giro 

Jr Beerens 
186941 

uners 
Porti 

einer 

Aangeb t e a b VER NATIES ni 1 
c m 38 tn Lp 1 t ni 4 postlr Fis 242 70 
Idem FDC s nr 16 t m 49 Waaide 
zegels Fis 446 25 H de Vries Spane 
straat 58 Zaandam 

Te koop POSTZEGELS, massagoed on 
Sesoiteerd Nieuwe catal van spoorwej, 
postz (beeldfilattlie) Fianse uitj^a^c 
/ 4 30 pet stuk B WiIIemsen G i u t 
stiaat 34 Doei inthcm 

POSTZEGELS 200 verschiÜendt waar 
ondei Nedei h n d tn O G Gegarandeerd 
gaaf en goed franco huis na storting 
van / 1 23 op giro 87225 ten name \ an 
H Weggeman Sonniansstraat 146i Rot 
teidani 4 

WINTERTIJD 
IS 

POSTZEGELTIJD 

Dß interessantste 
manier van 

POSTZEGELS 
VERZAMELEN 

IS 

BEELDFILATELIE 
Ooe o o k m e e ' 

Alle nhcbtingen F F ^enema 
Zeecroft 9, Wijk aan Zee 

RECTIFICATIE 
In de a n n o n c e \ a n tie f i rma 

H. O v e r d u i n - S o e s t Zuid 

v o o r k o m e n d e m h e t o k t o b e r n u m m e r ib doo r h e t wegval len 
van t e n cijfer m e t he t ju is te t e l e f o o n n u m m e r ve rme ld 

Deze firma is te bereiken onder Ne. 0 2 9 5 5 - 3 9 2 4 

AANKOOP OOSTENRIJK 
U i| kopen alles van oud Oost^niijk en lombaidi ie \ an 1850 1865 '' en '̂  

Ook m paiti)cn Hantelten Biie\en en7 tnz 
Aanbiedinsitn tn aan\ ragen aan 
FR STRASbLR. Salzburg (Oostenrijk) Kendleisicdlunj, Geieieckstiasse 8 

100 verseh Wereld f 1 — 
100 Europa f 3 — 

5 FDCs NederI 13 50 
fDC Lands Radio 11 75 
FDC Hotel Aruba f 1 75 
+ 25 et porto en adm k 

Verzending uits/uitend na ontvangst 
op giro 905386 
t n V 
J A C V. RIJSWIJK - Apeldoorn 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiijiiiiiii 

LUCHTPOST 
rondzending 
veiling 
nieuwtjes 

DE VLIEGENDE HOLLANDER 
Lidmaatsch i 4 75 INCLUSIEF 

MAANDBL AERO-PHILATELIST 
ÜNNAEUSLAAN 27 HAARLEM 

IIIIIIIIMIIIIIIII llliiillllliilllllllllltllllllilllllllllllllllllllHllllllllllltHIIIIIIIIIIIIIII 

TE KOOP 1 album bevattende 98 FDC s U S A »1948 t m 1959) -* 45 
F D C s Ver Naties (1955 t/m 1959 o a U N E S C O 10 laar V N e n z ) 
prijs / 165 — 1 album bevattende verzameling Eng Kol (Eliz I!) Yvert 60 
± 750(00) frs , prijs / 300 — Ook gen te ruilen te„en USA Vatitaan V N 

J W Eeckhout, K van Gelrestraat 12, Huissen (Gld ) 

Postzegelhandei „EUROPOORT" 
Correspondentie-adres Jan v Ghestellaan 13 Rotterdam 

biedt aan 
Nieuwtjes van de gehele wereld 
Onze lijsi met 500 verschillende series en F D C s 
ontvangt U gratis op aanvraag 

ST NIC AANB VOOR N O G ZIE O K T ADV Maidtntiip R dam / 0 50 
KLM Mystery vi / 1 75 Plesman Monum tn Uivei held / 1 — p st Ie PAA 
(etvl A d a m New York ^ O 95 FDC albums ƒ 1 1 — J 9 90 J 4,90 (ook losse 
zakken) Zwits U N O 59 / 1 60 P Juv 59 ƒ 2 30 Indon Colombo PI / 1 30 
UUD ƒ 1 40 )amb J 1 50 bierenb / 1 10 Yvert 59 cpl / 16 — Finl 45 
mk LP / 1 60 Kallio J 1 40 USA PAm Games / 1 10 Reuter ( ') f 1 80 
U N O Bebeeis. hapsr (2 FDCs) / 1 95 ( ) O 65) Dec Vluchtel ( 2 FDC s) 
f 1,95 C J 0 65) Ie SAS |etvl Stockh Oslo Koptnh C a i i o A b a d a n (6 F D C s 
c p l ) J 14 50 N A T O cpl (7 F D C s ) / 11 — ( ' / 6,35) Eur 58 f 9,50 
( ) 6—) beide ook z Ned Duitsland Interp I (stel) / 2 75 II ƒ 1 — 
Kirchent ƒ 0 60 Betthovenballe /■ 2 05 Helpers Mensh ƒ 2 — Thailand U N O 
1957 / O 93 1958 / O 85 * = ouKebruikt P O R T O EXTRA 

T H A R T E V E L D S FDC SERVICE — KFRSTROOSSTRAAT 9c — R DAM-12 
TELEFOON 87963 GIRO 507407 

Ook SI Nicolaas is een l i ouwe k lan t van mij ja zelfs zou 
Shvloek nog leven hi] zou mij een bestelUng g e \ e n i 

DOZEN per doos / 3 50 S dozen / 16 25 10 dozen J 30 — 
1 Nu 25o verseh Neder land 

en oveiz geb 
Bui ten land - Algemeen 
hz l i a n k n j k - Monaco 
hz Por tugees Spaans 
hz Oost-Europa 

2 
3 
4 
7 
8 hz Turki je Gr iekenland 

9 hz Oostenrijk Hongarije 
H Azie 
12 Ned -Ind Indonesië 

gemengd 
13 hz U S A , Canada enz 
14 Restanten div kwal i 

tei t 

Alle dozen m m 250 zegels alle verseh behalve No 12 en 14 
Op iedere doos g ia t i s toegift p iach tzege l of se r i e ' 
Verzegelde doos met 500 g ram WERELD met bijz inhoud in 
iedere doos geg NederI 1900 tot nu, Indonesië JAVA-serie be 
slist compl U S A en Aust ra l ië Brazil alleen gedenk, veel 
verseh Afrika moderne ui tg , zeker 150 sooi ten, Ghana Nigeria , 
S ier ra Leone Kenija Zanzibar , enz met hoge waa rden to t 
beslist 5 Sh soms 10 Sh bijv Sier ra Leone 191 192 Ghana 4-8 
Mozambique Angola en van Belg -Congo ca 65 soorten Alleen 
genoemd Afrika was bij s teekproef Michel Catl Mk 180 — dit 
nog geen 100 gr Bovendien p rach t toegift bijv het mooie Mu-
ziekblok D B R en nu tot 31 dec van St Nic nog een p rach t 
ex van mins tens Frc 1000 — Yv 59 Prijs pei doos / 45,— 
P r a c h t parti j t je NIEUW-ZEELAND Gedenk Health opdr , enz 
Yvert 1960 Frc 50 — Prijs f 10,— Idem AUSTRALIË alleen ge
denk 50 soorten mooie kw / 10 — 
Alle zegels v d Molukken compl 123 ex wondermooi / 11,— 
50 verseh moderne gr fo im LIBERIA m compl series ) 12,50 
400 alle verschi l lende Luch tpos t e x t i a moet u zien / 40,— 
1000 Luchtpost in gr n ieuw insteekboek w o zeldz " f IW,— 
NU zijn ei weer kilo s WERELD verzegeld mooier dan ooit 
t evo ien , veel Skandmav ien daar in Van / 19— voor ; i5 — 
Ver? kilo Noorwegen van j 12 75 voor / ' 1 1 - U S A id van 
ƒ 15 — vooi f 12 50 Kilo s Neder land u i tverkocht Lege ins teek-
boeken u i tve rkoch t ' Mooie n ieuwe insteek boeken 23 x 31 385 
halve s t r h e l d e i ' P i ach t ige banden / 5 50 Zakins teekboekjes 
/ 65,90 en ƒ 1,85 P ince t ten 40 et en J 1,— Hand bPECIAAL 
Catl NederI f 2 75 Yver t 1960 / 34 30, 3 dln Michel Europa 
1960 J u b uitg / 20 20 NederI Jun io i 59 f 1— 
Toezending na ontv Giro 896216 of r emboui s , kost 50 et meer 
Alles F r a n c o ' Geen mancoli jsten Geen zichtzendingen 

„ T H E GLOBE" — T O O R E N 

Een bof als ;e 't weet' 

NUNSPEET 

file:///ooitzetting
file:///eist


Alle aanbiedingen met 10 ̂  korting 
N E D E R L A N D Zeldzame nummers 
No 61c gesCemped 810192(1 
in blok van U, dus 8 zegels 
met witte tussenstrook: 
zeer schaars f *S,— 
Blok No Ï5<e* f 27S,— 
Idem blok van 8 ex f550,— 
Van deze blokken bestaan 
er hoogstens 35 stuks, 
Foutdruk No 171 A.f.* in 
blok van (i, schaars f 22,50 
Portzegels No 48 a.f. 
3 ents in plaats van 3 cent f 150,— 
idem in blok van 9, foutdruk 
in 't midden f 175,— 
Beide Postfris. 
Cour Perm. de Justice Int. 
N o 1619 compleet, postfris f 10,— 
No 2024 compleet, postfris f 180,— 
N o 2740 compleet, postfris f 180,— 
No 39 30 et, nieuw, postfr. f 30,— 
Nrs 915 brachten vorige 
maand in veiling f 250,— op, 
plus 12'/, %. 
Postpakket  Verrekenzegel 
No 1c, 11 et op 22'/, et, post
fris, getand 11'/, f 125 — 
Telegraaf zege 
No 12 2 Gulden, Postfris.. f 95,— 
Postzegels No 121 I, 2 et, 
jubile, get, 12 X 11'/. f 3 0 , 
N o 124 K, Postfris, 10 et, 
get. 12 f 70,— 
No 464, Ongeb. z/g. 4 et. 

mm rechterkant onbedr. f 25,— 

NEDERLANDS lNDIË 
No 60A Postfris f 16,— 
No 79a Pracht ex f 60,— 
No 97f Postfri f 62,50 
No 141A Postfri ( 32,50 
No 353bf Postfri: f 16.50 
idem in blok van 4 f 19,— 
No 356bf Postfris f 15 , 
in paar Postfris f 16,50 
In blok van 4 Postfris . . , , I 17.50 
No 333f Pel ta 
Kopstaand op briefst f 150,— 
Portzegel No 1 Postfris... M30,— 
Brandkastserie 17 Postfris f 60.— 

C U R A S A O 
No 11 Gebr. Pr. ex f 35,— 
No 81 5 gid jubilee, Postfris f 41,50 
No 135A* 50 et. getand 14 f 75,— 
No 136A'' 1'/ , gId f 60,— 
No 137A* 2'/, gId f 12 , 

Luchtpost 
No 6982 Postfris f 9,50 
No 8388 Postfris f 265,— 
Portzegels No 4 Type I . . . f 95,— 
N o l l 2'/, et.Typell .Postfr. f 31,50 

S U R ' N A M E 
No 110 5 gId jubi lee, Postfris I 45,— 
Blok Nrs 220228 Postfris . . f 25,— 
Blok Nrs 236243 Postfris . . f 215,— 
No 245f 1' / , op 7V; et, dub 
bele opdr. waarvan één kop. 
staand, Postfris f 175,— 

G O E D K O P E A A N B I E D I N G 
GROOT BRITTANNIË 
No 
1 
5 
6 Pr. ex 

Prijs 
22,50 
30,— 

. doch 
onder lijn ge
sneden 
7' 

5 0 
3 0 

13 schaars 55,— 
18 
20 
22 
23 
U 
25 
26* 
28 
33 
34 
36 
37 
38 

4,— 
11,— 
4,— 

18,— 
9,— 
4.— 
0,75 
8.— 
2,50 
3,75 

17,50 
1,75 
9,50 

42 zwaar 
stempel 
46 5 £ 
51 
52 
53 

180,— 
260 , 

2,25 
3,50 
4.— 

No 
54 
58' 
59 
61 
64 
65 
66 
78 
80 
81 
82 
85 
77* 
78* 
79» 
80* 
84» 

Prijs 
25 — 
65,— 
7,— 

10,— 
3,— 
3,50 
6,— 
3,— 
3,50 
8 , 
7,— 

12,50 
3,50 
9,— 
3 , 
5,50 

35 — 
schaars 

87 
88 
89 1 £ 
90 1 £ 
99/101* 
103» 
104» 
105 1 £ 

4,75 
13,— 

120,— 
175,— 

8,— 
5,— 
4,— 

47,50 

No 
221, 222 
221A* 
225* 
226 
233* 
234 
235/236* 
237» 
233 
239/240* 
241/244* 
246/249
260/261* 
262/278* 
279/282* 
283/284 
285 
286 

Dienst 

r'rijs 
en 

5.— 
3,50 
4,50 
2,25 
1 ,— 
0,40 
0,25 

11,— 
0,35 
1,80 
2,40 
0,60 

16,— 
5,— 
0,85 
1,40 
3,75 

1. R official 
nr 161 £140.— 
(Pracht ex. 
Veiling ei nd 
ol<tober bracht 1 
op 185,— 
12'/ .%) 

1

O w 
No 
56 
59 

BELGË 
No 
21 
21a 
22 
23 
24 
24a 
25a* 
29 
29a* 
29a 
377/383' 
394/400» 

Prijs 
1,75 

11 50 

Prijs 
24,— 
24,— 
30,— 
2,25 

18,— 
18,— 
35,— 
19,— 
26,— 
21,50 
37,50 
25,— 

No 
113/115* 
117* 
119 
120 
121 1 £ 
122/123* 
139/147» 
148/152* 
151/152* 
153 
153a 
154 
155 
155a 
171/172» 
173/174* 
173/174 
179/182» 
183 1 £ < 
198 
199 
200 
201/204» 
204 
205/208* 
209/213» 
215/220* 

* beteltent ongestempeld, geen aanduiding is gestempeld. Alle zegels in prima staat. 
Voorgaande aanbiedingen blijven geldig, zolang voorradig. Voor belegging interes
sante partijen. Voorradig zegels van de gehele wereld na 1955 niet meer. Alle 
Philatelistische benodigdheden verkrijgbaar. Albums, supplementen enz., vergroo 
glazen Dit jaar wil ik met de postzegelhandel eindigen, vandaar de zeer goedkope 
aanbiedingen. Profiteer van deze extra gelegenheid De niet aangegeven zegels in 
deze aanbieding zijn in geringere hoeveelheid voorhanden en leverbaar op bestelling 

HENDRIK V A N DER LOO'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 Nieuw Oos; ndiï 50. D:;n Haag. Teleloon (070) 850190. Giro 24392. 
Bankiers: R Mees en Zoenen Ned. Handel Mij.. Bijk. Herengracht. 
Te bereiken vanaf Station Holl. Spoor, bus 4 en van Staaisspoor lijn 6 en 17. Bezoek 
liefst na teie'onische afsDraai< 

Prijs 
6,— 
3,25 
5,— 

24,— 
40,— 
3,75 
4,25 

40,— 
5,— 
a— 
3,75 
3,50 
6,50 

27,50 
1,25 
8,25 
6,25 
2,50 

' 80,— 
0,85 
2,50 
6,— 
1,75 
0,50 
1,— 
2,25 
4,50 

Pakketpost 
178/201*175,
201 8 — 
205/209» 9,— 

Luchtpost 
5» 16 50 

Zojuist ontvangen. 

EEN PRAKTISCH 
SINTNICOLAASCADEAU 

inalve ware grootiéï 

Een snijmachine voor 

HAWID OF SCHAUFIX KLEMSTROKEN 

product 

DUS AF ■ 
Prijs f 13,50 + 35 et. porto 

Verkrijgbaar bij de bonafide postzegethande of 

TELEFOON 110319  GIRO 7668 

Zoekt u goede zichtzendingen ? 
RONDZENDDlf=;NST , ,NOORD" voorziet in een behoefte, 
welke in het gehele land bestaat In de zichtzendingen van 
Rondzenddlenst „NOORD" vindt U de meest zeldzame 
zegels voor de meest verwende verzamelaar . Praktisch 
van ieder land ter wereld hebben wij een uitgebreide 
keuze. U vindt In onze rondzendingen uits lui tend eerste 
kwalitei t zegels. Onze zichtzendingen zi.in zowel geschikt 
voor de beginner als voor de vergevorderde verzamelaar . 
Ook Uw iVIANCOLIJSTEN verzorgen wij accuraa t en snel. 
Wij hebben o a. ui tgebreide zichtzendingen van; Neder
land en O.G Duitsland met alle gebieden, België en Kol., 
Engeland en Kol., Span.1e, Portugal en Kol., Zwitser land, 
Liechtenstein. Italië en Kol . Polen, Rusland en Geb., 
Turkije, Japan . China. MiddenOosten, Perzlë, I rak , Jor
danië . Libanon, Israël . Ethiopië. Noord en ZuldAmer lka . 
enz enz 
Wij zijn steeds kopers voor verzamelingen in goede kwa
liteit 

RONDZENDDIENST .NOORD" "S^J 

Steltzerveilingen 

JLr Meer dan 75 veilingen 
vonden tot nu toe 
plaats 
Te allen tijde inkoor 
van waardevolle 
verzamelingen 

IN FRANKFURT/M. 

Rudolf Steltzer, 
Frankfurt/ M. 

Gr. Friedberger

strasse 32 

Sedert vele aren bekend om zorgvul

dige beschrijving en eerste klas mate 

riaal. Inlevering waardevolle osse zegels 

series en verzamelingen te allen ti jde 

mogelijk Gratis catalogussen voor se

rieuze gegadigden. 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
ROKIN 5« AMSTERDAM-C TELEFOON 30261 42380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 
Inzendingen dagelijks 
Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend 

j0©OO 
Reeds thans vestigen wij uw aandacht op onze 

exceptionele veiling 
die van 6 tot 9 JANUARI a.s zal worden gehouden, bevattende vrij
wel uitsluitend belangrijke kavels van vele gebieden, met name 
ook NEDERLAND & O.G.. ENGELAND & KOLONIËN en EUROPA, 
honderden verzamelingen, landenrestanten, waardevolle engros-
posten met interessant materiaal enz. 

De inzendtermijn voor deze veiling is gesloten ! 

Catalogi worden t.z.t. aan de ons bekende adressen in binnen- en 
buitenland toegezonden. 

INZENDINGEN VOOR DE VOLGENDE VEILING l<unnen dagelijks 
plaats vinden; tijdige inzending van grote objecten met het oog op een 
desl<undige behandeling en doeltreffende voorbereiding, zeer gewenst. 

Te koop gevraagd 

kiiowaar Nederland 
alleen groot formaat zegels 
f 10.- p. kg 

Verder verzamelingen, partijen, massagoed 
contante betaling 

POSTZEGELHANDEL 6 . VAN DER EIJNDE 
Petnstraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) - Giro 498361 - Tel. 31082 

Li NDNER-FALZLOS-ALBUMS 

1 POSTZEGELHANDEL 

1 W. H. EECEN 
B R I N K L A A N 55C B U S S U M 

T E L E F O O N 16288, G1R0451627 

ZICHTZENDINCEN 
1 van nagenoeg alle gew. landen. 
1 B ILL I jKEPRI jZEN 
1 Collecties en partijen te koop gevraagd 1 
Momenteel zeer mooie boekjes Duitsland enz. 1 
en Zd. Amerika Staten. 1 

Excelsior album Eur. in 8 schroefbanden compleet t /m 1958 (elk jaar ver> 
1 schijnt supplement) f 400,— | 

Inhoud zonder band 
(tussen haalïies aantal bladen) 
Nederland vanaf 1852 (53) 39,75 
Nederland vanaf 1945 (19) 14,25 
Bondsrepubliek en Berlijn . . (25) 18,75 
Duitse Democt Rcpublrek . (42) 31,50 
Saarsebied vanaf 1947 . . . . (20) 15,— 
ZwTt«rland vanaf 1938 (43) 32,25 
Vaticaan (27) 20,25 
EUROPA, N A T O en voorl. (9) 6,75 
Duitsland- Hitlertljd (43) 32,25 
Ver Arabische Republiek . (6) 4,50 
Olympische Spelen (43) 32,25 
Wereldtentoonstelling EXPO (14) 10,50 
UNESCO (6) 4,50 
Mensenrechten (7) 5,25 
100 laar Postzegels (43) 32,25 

De LINDNER FALZLÜS albums stellen 
u in staat uw postzegels POSTFRIS te 
bewaren Geen gomstrookies meer nodig 
Volledige prijstijst in het Nederlands met 
monsterbladen etc wordt op aanvraag 
gaarne toegezonden 

LINDNER BANDEN, etc. 
(kunnen ca. 80 bladen bevatten) 
Luxe ringband, prima plastic . . . . 11,25 
Ktemband met insteekblad 12,50 
Idem gewatteerd 15,— 
Kunstlederen cassette 5,50 
Insteekblad voor nieuwtjes 0,75 
Plastic zak voor 2-4 F D C « 1,— 
Idem voor 6 FDC's Amerik. maat 1,25 
t o e ringalbum voor ca. 80 FDC's 31,25 

CATALOGI-OFFERTEN 
YVERT wereldcatalosus 1960 34.30 
YVfcRT wereldcatalüt-us 1959 14.30 
MICHEL Europa catalogus 1960 . . 20,20 
MICHEL Duitsland catalogus 1960 5,15 
BOR EK GROOT-Dui t s land 1960 2,95 
NVPH Spec Catalogus Nederland 

en Overzeese Gebieden 1960 . . . . 2,75 
Oostenriik 1960 met Lokalausgaben 2,95 
Spec cat AFA Scandinavië 1960 . 3,25 
Duitsland na 1945 tot heden . . 1,50 
Spec Catalogus Hongarije 1959 , . 2,95 
Motiefcatalogus Bloemen 1960 2.— 
Idem Dieren 1960 2,50 
Idem Sport en Padvinderij 1960 . . 2,50 
Idem UN"0 Wereld, Euro-Na to '60 2,25 
N I E U W E UITGIFTEN lev in abonn. 
FIRST DAY COVERS lev. in abonn. 

Insteekhoek POPULAIR, thans geheel in 
bristol-karton, 16 bladz. met 192 per-
gamijn stroken, mtddenstrook / 5,50 
Idem, Fins karton ƒ 4,50 
Idem dubbeldik, Fins kar ton . . . . ƒ 9,25 
Insteekboek ROYAL LUXE, eewatteerde 
kunstlederen band, zwart a lbumkarton, 
geheel doorzichtine plastic stroken en 
di to dubbele schutbladen, 32 bladz. met 
320 s t roktn , een juweei . . . ƒ 23,— 
Idem iets forser doch met middenstrook, 
in de bladen wensewerkt . f 25,— 
Overzicht der Hawid klemstroken gratis 
Onze nieuwe Nederland offerte . . gratis 
Onze offerte Europa Nato gratis 
Lindner Falzlos pincet m etui . . f 1,75 
Kistner vergulde pincet f 2,75 

Onze abonnementsvoorwaarden stellen U m staa aan de hand /an een nauwkeurig uit 
gewerkt plan met een marndelijk' vast bedrag Uw verzameling ur o da"e te houden 

Davo album Nederland en Overzeese Gebieden in prachtband . . . . 15,— 
PAX album EUROPA verkor t , dikte 6 cm, schroefband, in hoes . . 30,— 
FOG's album Q U EEN ELIZABETH U in schraefband 27,50 
T H I A U D E album F R A N K R H K , gespecialiseerd 35,— 

RENNIE HAAGSMA - HILVERSUM 
L E E U W E N S T R A A T 2a — TELEFOON 76C6 — G I R O 336559 
Levering na ontvangst van remise of rembours. Filatelisttsch por t extra. 

e 
< D m BOOM(MYGROKNV.HAA»l.£M> 


