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l A # f i ^ È 
in iJ GA WW f i# W i ^ 

» = ongebruikt 
° = gebrurkt 

De in onze vorige adver
tentie opgenomen aan
bieding van Nederland en 
Overzeese Gebieden 
bli)ft nog geldig. (Behou
dens de zet'out van Nederl 
346/9* voor f8 ,—, dit 
moet zijn f 38,— Verder 
zijn alte series ook los ver
krijgbaar 
Verder bieden v/ij aan 
MOOI paartje van No 1° 
f 25.—. Suriname Blok 308* 
verhoogd tot f 6,25 

First Day Covers Ned en 
Overzee 
1927 Rode Kruis 25,— 
1937 Jamboree 

speciaal st (geen 
1ste dag) 
3 env 10,— 

1938 Reg )ub 50,— 
1938 Idem Sp 

Velletje 50,— 
1928 Olympiade 

op sp ve! 30,— 
1948 Kind 20,— 
1949 Zomer 20,— 
1949 Rode Kruis 15,— 
1948 Kon Wilh 501 12,50 
1948 Jul Inhuld 12,50 
1949 U PU 15,— 
1949 Kind 15,— 
1950 Zomer 30,— 
1950 Kerken met 

voorradig 
Deze te koop gevr a 1 8 , ^ 
1950 Kind 20,— 
1950 Umvers t. st 

Leiden 20,— 
1950 Universiteit 17,50 
1951 Zomer 15,— 
1951 „ Eindh 17.50 
1951 Kind 5 Ansicht 

met zegels en 
handtek i= D C 25.— 

1951 Dito 1 Ansicht 20,— 
1952 v^Riebeeck 7,50 
1952 st Culemborg 25 — 

i A Af 1 1 # P 
iJXN WW E mjr%Êw WW ■ ■ 

f B t # F f l 
E Ir Ir C I K k ■% W IÈÊ Sm 

n c D EJCIK ■ ^ M ■ m 

KE]\]VERS OPGELET! 
1952 Idem Tropen 

Oplaag 250 st 75,— 
(Ook deze veel te laag 

in catalogus) 
Enz Enz 
1957 De Ruyter off. 

F D C echter zond. 
kop de Ruyter 15,— 

1958 Klcderdr dito 
foutdr env 15,— 

1959 Europa zond 
Inschrift Europa 20,— 

1960 Kind 1,50 

Rep. Ind. 
Merapi Compl ser 18,— 

3 waarden 8,— 
1955 Dodcnherd 2,50 
1951 Uno. 7,50 

Nieuw Guinea 
1955 Rode Kr afst. 

110 55 10,50 
1956 Lepra 7,50 
1957 Kinderzorg 5,50 
1959 Kroonduif met 

vluchtst 10,— 
1960 40 et oplaag 

190 st 12,50 

Curasao 
1943 Ellanden 7,50 
1943 Kon fam 7,50 
1948 Reg Jub 6,— 
1949 Herd 206/8 6,50 
1949 U P U 6,50 
1952 Weid Zeeman 18,— 
1955 Bloemen 20,— 
1957 Voetbal 10,— 
1958 Vogels 6,— 
1959 Monumenten 7,50 

Enz enz 

Suriname F.D.C 
1938 Emancipatie 10,— 
1948 Reg Jub 5,— 
1948 Inhuld lul 5,— 
1949 U P U 15,— 
1955 Blok 308 fd c 22,50 
1953 Stadion 35 — 

1954 Weid jcugdv» 17,50 
1955 Herd 317/20 6,— 

Vele env. hebben wij voor 
ruimtebesparingniet opge
nomen Tevens maken wij 
de verzamelaars er op 
attent dat vele F.D C s in 
de Cat veel te laag staan 

Europazegels en 
F.D.C.'s 
1956 6 land F D.C 

nog 1 stel 185,— 
1957 7 land F D C 47,50 
1958 7 „ „ 10,50 
1959 6 , „ 8,50 
1960 20 „ „ 70,— 
Frankrijk 923° 10,—* 13.50 
België 927/29 

E jeugd* 25,— 
Frankrijk vlaggen 

5 st Gons » 2,25 
Vaticaan Apostel 

232/3» 6,50 
Europa 57 7 land.» 26.— 

58 7 land * 9,— 
60 20 land » 55,— 

Lux b 443/48 z/p* 110,— 

Zoekt u nog? 
Frankrijk 1091' (duif) 

Luxe veil 17 50 
1936 Duitsl Olymp 

spelen op spec vel 15,— 
Zwits l ProJ 60» 2,10 

Nieuw 4 st * 1,20 
661 '65* 2,40 
643/60* 14,— 
639 42* 2,40 
634'38» 2,50 
625/29" 2,40 
621/24* 1,60 
616'20* 2,60 
612,'15* 7,50 
Enz 
LP 12a» 10,— 
LP.ISa" 8,50 
L P 35* 2,75 
Blok 3* 2,— 

Blok 13» 7,25 
Blok 16» 3,50 
Blok 17» 4,60 
Dienst 54° 
koopje 8,— 

„ Dienst 54a° 
zeer 
schaars 185,— 
Dienstzegels 
van 363 tot 
409 voorradig ». 

Columbia 
L P 175/97* 80,— 

Br Somalil 84/87° 47,50 
Ghana 1/912st» 21,— 

„ 10/13» 1,85 
„ 14,16* 21,— 
„ 17/20» 7,— 
„ 21/24* 4,— 
„ 25/28» 2,10 

Enz Ghana compl * 150,— 
Suriname 7 st nieuw* 0,90 
Frankrijk 587/92» 2,75 

593.98* 3,— 
612/17* 1,90 
630/48» 4,25 
765/70» 1,90 
795/802* 3 25 
830/33' 3,40 
841 * 5,25 
853/58* 7,90 
867/72* 15,— 
891/96* 14,— 
930/35* 6,75 
945/50» 9,50 
960/65* 12,50 
965 los° 5,50 

970/74* 5,30 
974 los» 0,60 
989/94* 8,50 
1027/32» 8,— 
1066/71* 4,25 
LP 20* 15,— 

., 23» 1,20 
„ 28* 3,— 
„ 29» 37,— 
„ 30/33* 34,— 
„ 34* 4,25 

Pré Obl 
106/18» 8,— 

Alle losse No's van pim 
No 300 verkrijgbaar 
België 175/78* 140,— 

„ 258/66» 22,50 
„ 326/32» 20,— 
„ 342/50* 175,— 
„ 351/2» 32,— 
„ 356/62* 23,— 
„ 363/74» 290,— 
„ 383» 33,— 
„ 394/400» 32,— 

Oostenrijk 398a/f» 105.— 

Voor de liefhebber. 23 
oudere zegels van Nederl 
met langstempel Niet op 
zicht, eén koop f 40,— 

Groot stockboek vol met 
sluitzegels, plak, spoor 
tencoonstell , vlieg, (waai
onder zeer oude) pIm 1200 
aanget strookjes, zeer zeld
zame Kortom, een bont 
allerlei voor de juiste lief
hebber Prijs f 250,— 

Haiti 419 LP 170/72* 15.— 
., 384/87 LP 

129/31* 12,50 
Ital Somall L P 53/8* 10,— 

„ 268/71 
1 p 77/8* 3,40 

Wi| hebben nog vele lastige 
bloemen en dierensenes' 
Monaco vele betere series 
voorradig* 
ZVietNam 1/16* « , — 

Te Koop Gevraagd! 
Wt| betalen voor de betere 
series van Nederland 50 % 
Cat. 61 Wi| zoeken mooie 
collecties van Ned 1 en 
O.G 
Complete Europa stellen 
1956 6 Landen F D.C.'s 
Nederl Europa Eni 

MOOI stockboek (FilISafe) 
16 bladen f9,—, pincetten. 
plakkers, catalogi enz 

Verder hebben wij nog m 
voorraad een mooie collec
tie Rusland Monaco, Oos
tenrijk. Egypte, Verenigde 
Naties New York (ook in 
blokken), Amerika, Enge
land, Eerstedagvelleties 
Berlrjn Alles wordt los uit
verkocht' 
DUS ,,Wiit gij uw spaar

duiten veilig beleggen' 
Laat Vrouwes u daarvan 
't Geheim mogen zeg
gen" 

Want Eenmaal bij Vrou
wes gekocht, 
IS nooit meer een ander 
gezocht". 

Voor ons onbekende be
stellers girostorting voor
uit, met recht van terug
gave der zegels binnen 8 
dagen Alle aanbiedingen 
vrijblijvend 

POSTZEGELHANDEL „BENELUXEUROPA" 

C. J. V R O I J W E S 
Lomanstraat 8  AMSTERDAMZ.  Posteiro 403079  Tel . 020715708 
Bankrelatie Rotterdamsche Bank N.V. — Kantoor Valeriusplein — Amsterdam 

Al uw zege's zijn veilig beschermd in 

HAWIDKLEMSTROKEN 
Thans voor iedere beurs Verkrijgbaar bij uw hande aar. 

IMPORTEUR Postzegelgroothandel W. F. H E I M A N N 
Tel 792640 Parnassusweg 24 hs AmsterdamZ. 

POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
B R I N K L A A N 55C  BUSSUM 
T E L E F O O N 16288 GIRO 451627 

ZICHTZENDINCEN 

I van nagenoeg al le g e w l anden 
BILLIJKE PRIJZEN 
Collecties en partijen te koop gevraagd 

Momentee l zeer mooie zichtboekjes Ned 
O . G . — Duitsland enz. Scandinavië — 
Eng. kol — Zd A m Staten enz enz. 

» = ongestempeld (No's cat 
Amer i ka 
nr 
144a' 
158b' 
158c* 
171 D» 
179a» 
180a» 
181a» 

Yvert ) 
Noorwegen 
nr . 

6,25 1 
9,25 3 ■ 
8,75 5 

15,— 101/7» 
12,50 151/3» 
16,25 164/7» 
15,— 212» 

37,50 
11,— 

6 , — 
13,75 
16,25 
4,50 
7,50 

België 
nr 

25 
147» 
160* 
390/3» 
394/400» 
410» 
Vip 5» 

Postzegelhandel J. C. Renzen 
Bergselaan 225b — Rotterdam 

21,75 
45,— 
10,— 
11,— 
30,— 
13,75 
17,50 

(cat N.V.PH '61 
Nederland 

1 8 50 
2 8 50 
3 35, 
6 19,75 

Ned. Indie 
265» 9 
277* 10,50 

Inkoop  Verkoop 

— Giro 481779 

Als C Engelse Koloniën 
veizamelt, moet u beslist einb een pioel nemen met onze /loht
zendingen Een steeds wisselende collectie van 25 a 30 duizend 
gulden aan verschillende zegels zowel een\oudige als kostbare 
landsgewijze opgeplakt, is daarvan voortdurend beschikbaar 
Van Geoige VI en Q Elizabethzegels 7ijn afzonderlijke boekjes. 
Dhr. K. te S. schreef daarover: „Ik ben geïmponeerd door uw 
materiaal!" Doet u zoals reeds zovelen vóór u deden Vraagt 
u eens een zending aan 

Het kost U niets 
want wij betalen ook de retourpoi tokosten 
Slechts één voorwaarde moet aanwezig zijn: 
BIJ regelmatige toezendingen moet het te 
besteden budget om praktische ledenen, zo
wel voor u als vooi ons min. f 15,— per 
zending bedragen 

POSTZEGELHANDEL 

VA]\ DUYi\ & V E R H A < ; E 
K O T T E R D A M Berkelselaan 92b Telefoon (010) 4 82 09 

Voor niet schriftelijk opgegeven annonces kunnen wij geen 
verantwoordelijkheid aanvaarden Adm Phi atelie 

THEMATIC be\a t duizenden \oordelif;c aanbiedingen op thematisch gebied: 
REVUE SPORT  FAUNA  FLORA  O.N U.  100e postzegel  Lucht

HfiNDRlKS 

post en Aerograninien Vraagt in uw belang een proefnummer 
tegen inzending \ an twee in ternafonale antwoordtoupons 

55, RUE GENERAL RUQUOY  BRUXELLES 7  BELGIQUE 



SPOTGOEDKOPE 
P A K K E T T E N ! ! 

(Van alles slechts enke le stuks in voorraad) 

100 verschillende Nieuw-Zeeland, een wonderbaarlijk mooi 
pakket met enorm veel Herinnering- en Toeslagzegels 
voor slechts f 6.75 
1000 verschillende China, voor een koopje, bijna een 
land compleet!!! Slechts f 15.— 

100 verschillende Finland slechts f 1 .— 
150 „ Japan , f 2.— 
200 „ Italië f 2.— 
300 „ Oostenrijk . . „ f 4.50 

2 w w verschillende, alleen en uitsluitend 
grootformaatzegels van HONGARIJE (sport, bloe
men, dieren, torren, kevers, té veel om op te 
noemen, hermneringszegels, enorm veel luchtpost
zegels, enz.). Een lust voor het oog en een 
sprookje gelijk ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 9 5 

KOOPJE ! 100 ongebruikte en ongetande Konijnenburg
series 1940 (4 w compleet) slechts f 25,—. 

V O O R PAKKETMAKERS ! 100x50 verschillende Duitse 
Oost-zone, alles in vellen, incl. vele schaarse „Kur ie r " -
zegels Slechts f 15,—. 

Tegen déze prijzen alleen bij vooruitbetaling ofreniibours 

H. F I O R A T ¥ I 
Borssenburg 9 — A M S T E L V E E N — Postgiro 240655 

TOPPRIJZtN voor bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen 
— rcsrpartiien en};ros — restverzameiingen Nederland en O R — groot
formaatzegels Nederland kopen wij ook op papier ä ƒ 12»— per kilo — 
snelle afwikkeling — vraag prijsopgave, welke wIj omgaand zenden na 
ontvangst van uw duideli)k gespecificeerde opgave van aantallen nrs , etc 

„ N O V I O M A G U M " POSTZEGELS ENGROS 
2e Walstraat 17 - Nijmegen - Tetcfoon (08S00) 2 06 38 

VerzameHngen en parfijen 
ie koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 Amsterdam - Slotervaart - Tel 151858 

B e t a a l goede prijs. 

Ook grote objecten tegen contante betal ing. 
Bezoek L.' gaarne thui^ 

4 4 e Dornhöfer-Veiling 
op 6, 7 en 8 apri l 1961 in Mannheim 

in Hotel „Rheinhof* aan het Hauptbahnhof Meer dan 4000 paitijcn van 
het mooiste materiaal van Overzee, Europa en Duitse Rijk met alle gebieden, 
Duitse Kolomen en Oud Duitsland, mooi en zeer belangrijk 

Catalogus met foto's voor serieuze belangstellenden gratis 

Heinrich DORNHÖFER, Postzegelveiiingen 
Mannheim - W -Duitsland - Eichendorffstr 29 - Postb. 571 - Tel. 52929 

^uK! 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 O 

Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen WIJ geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen: 

• POSTZEGELS I N SERIES. Lage en middelbare waar
den Zowel compleet als incompleet, ongebruikt o ' gebr 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkeli jke goed
kope soorten 

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

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

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

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series 

tCJ- Zend ons a.u. 
onze directe en 

b. uw aanbtedingslijst, die 
nauwkeurige aandacht zal hebben 

VRI] OP AANVRAAG Onze nieuwe mkoop-pnjslijst 
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 Amenka's grootste en best bekende importeur 

H. E. HARRIS & CO. 
BOSTON 17 MASS U S A Telegramadres Harrisco Boston 

A KILO 
BUITENLANDSE ZEGELS 

Wél afgeweekt maar ongesorteerd! 

Enorm veel landen, 
alles door elkaar!!! 

J ; 12.500 exempl. (twaalf en een half duizend !) 

ALLES WORDT VOOR DE HAND AFGEWOGEN. 

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT EN ALLEEN BIJ 
VOORUITBETALING OF REMBOURSZENDING 

SLECHTS f 3 7 , 5 0 Franco 

Enkele 1/1 kilopakketten zijn beschikbaar voor 
f 75,— franco (± 25.000 ex.)! 

H. F I O R A I V I 
Borssenburg 9 — A M S T E L V E E N — Postgiro 240655 



Onze 

236e POSTZEGELVEILING 
zal binnenkort plaatsvinden. Deze prachtige 

veiling zal o.a. bevatten de collecties: 

BELGIË gespecialiseerd 

LUXEMBURG gespecialiseerd 

SCANDINAVIË gespecialiseerd 
uit de enorme 

EYGENRAAM-VERZAMELING 
Indien U nu de bijzonder mooi geïllustreerde veiling
catalogus aanvraagt, kunt U van toezending verzekerd 

zijn! 

Of wilt U verkopen? 
Vraagt onze gunstige condities. U kunt elke dag inzenden. 

J. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
Telefoon 070-117020 Lange Poten 15A 

Jac. Engelkamp biedt aan: ° Tebru,";'' 
Ned Indie 
no 
5« 
7» 
8 * 
1 6 * 
16° 
2 4 * 
3 0 * 
37° 
58/59* 
40b/49b 60, 61* 

loslatende kleur 
99/134* 
160/166* lub 1923 
195/210* 

27 50 
12,50 
18,— 
30,— 
11,50 
4,75 

28,— 
7,50 

40,— 

50,— 
40,— 
3 8 , -
32,50 

POSTZEGELHANDEL 

260* de 50 et met Watermerk 
261 ' de 60 et met Watermerk 
262* de 80 et met Watermerk 
263* de 1 GId met Watermerk 
265* de 5 GId met Watermerk 
277* de 20 et Konijnenburg 
278* de 25 et 
280* de 35 et 
287* de 5 GId 
288* de 10 GId 
289* de 25 GId 
289° de 25 GId 
345/346* Kon Wilhelmina 1948 
360/361' Opdrukken 
361° de 25 GId met Opdruk 
VIg Post no 13* 
Port No 1* 
Port No 1° 
Port No 49/52* 
Brandkast 1/7* 

JAC. ENGELKAMP 

155,— 
9 , — 

35,— 
12,50 
10.50 
13,50 
16,— 
60,— 

150,— 
20,— 

145,— 
57,50 
32,50 
29,— 
16,— 
10,— 

130,— 
140,— 
13,50 
75,— 

SPUISTRAAT 301 AMSTERDAM - TELEFOON 30998 - GIRO 312696 

VERADEMEND 
w e r k t he t aanzicht van een m o o i e co l lec t ie '̂  

SCANDINAVIË 
Niet de onmogelijltste afbeeldingen en formaten, doch een be-
sclieiden en beschaafd zegeltype. 

VERPANDE U OOK UW HART AAN DIT PRACHTIGE 
GEBIED? 

Vraagi, u dan een zichtzending aan! Het liost u niets, want wij 
betalen colt 1e retour-portokosten Slechts één voorwaarde 
moet aanwezig zijn: By regelmatige toezenndingen moet het te 
besteden budget om pralitische redenen, zowel voor u als voor 
ons, mm. f 15,— per zending bedragen 
Met dezelfde zorg waarmede u uw verzameling opbouwt, stellen 
wij onze zichtzendingen samen. 

POSTZEGELHANDEL 

V A N DUYN & VERHAGE 
ROTTERDAM Berkeselaan 921i Telefoon (010) 4 82 09 

I X H O I J D 
INHOUD P H I L A T E L I E 
Op naar Rot te rdam 73 
De emissie „Napoleon L a u r e " (slot) 76 
De KLM en de luchtpostzegels 78 
Spiegel der ti jdschriften 81 
Een nieuwe Nomenc la tuur voor verschillende 
filatelistische verzamelobjecten 83 
Bijdrage tot de kennis der zegels van Neder -
lands- Indië (XI) 86 
Ingezonden s tukken 88 
Neder land 90 
Luchtpost 90 
Pos twaardes tukken 91 
Belgié 92 
Stempels 93 
Falsif icaten-bestr i jding 95 
Nieuwtjes van deze m a a n d 96 
Bonds - en veren ig ingsmeuws 99 

AANBIEDING VATICAAN 
(Yvert Nummers) 
26/38+ Expr. 1/2* 
40/43 gebr. 
98/101* 
102/04* 
105/08* 
112/19» 
128/39* 
176/86+ Expr. 13/14* 
176/82* serie 7 w. 
207/09* Maria Jaar 
210/12* 
213/14* FraAngehco 
215/17* Paus Nie V 
218/20* St. Bartelomy 
230/31* Ign V Loyola 
232/33* St. J Capistrano 
234/36* Poolse Maagd 
237/40* St. Dommique Savio 
241/44* Capraniea 
245/46* Aeademie 
247/50* Mariazell 
251/56* Lourdes 
257/60* Expo 
261/64* A Canova'58 

70,— 
37,— 

1,75 
0,75 
3 , — 
2,50 

2,70 
7,50 
1,20 

10,50 
2,40 
5,50 
2,75 
3,50 
3 , — 
4,50 
2,75 
3,50 
2,50 
1.35 
3,— 
2,25 

13,— 
2,70 

265/67* Sede Vacante 
268/71* Kroning 
272/73* Latranan pact 
274/79* Martelaren '59 
280/81* Radio 
282/83* St Casimir 
284/86* Kerst '59 
287/88* Synode 
289/92* St Antonius 
293/98* Vluchtelingen 
299/301* Plus X Translation 
Kerstserie '60 6 w.* 
Nieuw 8 w Peregrinos + 2 vv. 

Expr.* 
Nieuw Radio 2 w.* 
Vliegpost 33/34* 

35/44* 10 w 
Porto 13/18* 
BIJ meer dan 10 series van een 

5,— 
1,60 
1,20 
4,50 
1 , — 
1,50 
1 , — 
0,80 
2,25 
8,50 
1 , — 
2,60 

3,60 
0,75 

13,— 
8,50 
2 , — 

soort 
voor zover in voorraad 1 0 % korting. j 
G h 
7 series t.w. Yv Nrs. 1/9, 10/13, 
54/58, 59. 60/63, 64/67 en 68/70 
yv fi-s. 53.75 
Licht afgestempeld koopje 

Bestellingen en betalingen aan: 
10.— 

A U F DER HEIDE'S P O S T Z E G E L H A N D E L 
Gi ro 1700 - H I L V E R S U M - Te l . 14323 

Het adres voor het leveren van nieuwe uitgaven in abonnement. 

AANBIEDING 

ZELDZAME AFWIJKINGEN DUITSLAND 
Ongetand 
Michel Nr. 194 U. pracht-paar met volle gom f ^50,— 

„ 255 U. 256 aU. en 257 U samen f120,— 
„ „ 274 U Randpaar, event te splitsen, per stuk f 100,— 
„ „ 275 aU randpaar, met telnummers f 25,— 

10 pfennig Bauten, zonder pl (nr. 80 lil U.) f20,— 
25 , (nr. 87 11 U.) f 12,50 
60 en 90 pf (nrs. 93 U -96 U.) f 15,— samen 
1 M. Rheinland-Pfalz „ „ met zijvelrand f50,— 
3 rode kruis-blokken Baden, Rheinl. Pf. en Wurtemberg, samen f HO,— 

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

J. G. MILLAARD - FILATELIST - EXPERT 
KEURT zegels van Europa t o i 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal. KOSTEN 2 ^ 4 % katalogus, 
minimum fl 2,50 per zegel. 

)(. 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 



telle 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aanqesloten vereniqinqen 
Voor niet-aangeslotenen (bii vooruitbetal inq) 

franco per post per iaar f 10,—. 
Afzonderl i jke nummers lopende iaar 

en voorqaande jaar f 1 , — . 
Nummers van voriqe iaarqanqen« 

voor zover voorradiq 
per nummer voor 1958 ƒ0 ,25 , 

vanaf 1958 ƒ 0,30 alles plus port i 

38e jaargang - maar t 1961 (438) 

Op naar Rotterdam 

Er is in de kolommen van het Maandblad al het een en ander 
geschreven over de komende „Nationale Postzegeltentoonstelling 
Rotterdam '61" en misschien hebben vele lezers al eens bij zich 
zelf overlegd, zou ik daar nu heen gaan. Dat overleg leidt wel eens 
tot de conclusie dat men er als gewoon huis-, tuin- en keukenver
zamelaar eigenlijk zo weinig mee opschiet om te zien wat die cory
feeën van de filatelie nu bij elkaar gekregen hebben. Wie de zaak 
zo beziet, ziet het verkeerd. U gaat niet naar een tentoonstelling 
om te zien dat inzender X alle types Landmailetiketten bezit en 
inzender Y de groene 9 kreuzer van Baden, welke zegels u wel 
nooit in uw verzameling zult kunnen opnemen. 

Een tentoonstelling heeft een ander doel. Het gaat er niet alleen 
om wat een inzender bezit, hoe interessant het ook is om bepaalde 
zeer zeldzame stukken eens te zien, maar hóe hij verzamelt. Er 
wordt wel eens gevraagd hoe ,,moet" ik nu verzamelen. Het ant
woord is: u -hoeft helemaal niet, u mag. U mag het helemaal zelf 
weten, want er is geen vestigingsbesluit voor postzegelverzamelaars. 
En omdat u deze vrijheid niet wilt gebruiken om er een chaos van 
te maken — van uw verzameling wel te verstaan — gaat u eens 
kijken lioe nu een vooraanstaande filatelist zijn verzameling opzet 
en indeelt. 

En als u dan nog bedenkt dat niet u alleen, maar dat talrijke 
andere filatelisten ook naar Rotterdam komen en er dus een heer
lijke gelegenheid zal zijn om eens gezellig met elkaar over post-
zegeltjes te bomen, dan staat uw besluit al vast. 
U zult er als verzamelaar rijker vandaan komen. Misschien niet in 
zegels al zal er bij de handelarenstands wel iets bijzonders te krijgen 
zijn. Maar zeker in inzicht in het wezen van de filatelie. 
Dus: op naar Rotterdam. 
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De emissie „NAPOLEON LAURE" SLOI 

W . B. Brocx Overgenomen uil „DE POSTZEGEL" ti jdschrift van de Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars 

1 6 17 Grefe cüfers 18 Rondstempet 

Misschien is men na 5 september 1870, naast het type Ceres, 
wel degelijk doorgegaan met het drukken van het type Na
poléon, want nog wel twee jaar na september 1870 vindt 
men brieven met de zegels van dat type. De 5 franc is 
zeker gewoon doorgebruikt tot 1 juni 1877, toen pas weer 
een nieuwe 5 franc verscheen, namelijk in het type Sage. 

De stempel van afbeelding 18 dateert zelfs van 1878! 
Alle Franse zegels vóór 1876, vóór het type Sage, 

dus zelfs die van de eerste emissie, zijn geldig gebleven 
tot 14 januari 1914. Op afbeelding 16 een 5 centimes Na
poléon Empire getand, die zelfs nog de stempel draagt van 
2 november 1904. 

IX. AFSTEMPELINGEN 
Over de afstempelingen kan ik kort zijn. Een min of meer 

volledige behandeling zou vele bladzijden vullen, en ook be
schik ik met over voldoende materiaal voor afbeeldmgen. 
Ik zal enkele van de meest voorkomende afstempelingen 
puntsgewijs opsommen, en daarbij een kleine beschrijving 
geven. 

1. De „grote cflfers", afbeelding 17. 
Dit is het meest voorkomende type, tenminste op alle 

waarden, behalve op de 1, 2, en 4 centimes. Op deze lagere 
waarden was rondstempel voorschrift. Daaruit volgt, dat 
de stempel „grote cijfers" juist schaars is op de lagere 
waarden, en rondstempel op de hogere. Afbeelding 18 geeft 
een rondstempel op de hogere waarden, afbeelding 19 een 
rondstempel op de lagere. 

Toen de stempels met grote cijfers werden gebruikt, had
den de Parijse „Bureaux de Quartier" eveneens stempels 
met grote cijfers, maar het Hoofdkantoor had de stempel, 
die „Ster van Parijs" wordt genoemd, afbeelding 20. 

Op onderstaande brief is aardig te zien, hoe het kan, dat 
op de drukwerkzegels toch de stempel „grote cijfers" kon 
verschijnen, die eigenlijk alleen voor brieven gebruikt mocht 
worden. 

De zegels van 5 centimes op deze brief zijn van het type 
Empire getand. Een 5 centimes met lauwerkrans is nooit 
verschenen. Wel zijn er proeven van bekend, maar tot 
een uitgifte van de zegels is het niet gekomen. 

De brief is verzonden uit Bouglon naar Marmande. Deze 
plaatsen liggen zó dicht bij elkaar, dat met het plaatsporto 
van 10 centimes kon worden volstaan. De afzender gebruik
te een paartje van de 5 centimes, dat eigenlijk voor druk
werk bestemd was. 

Een brief moest echter worden afgestempeld met de 
stempel grote cijfers, hier het nummer 542 van Bouglon 
en zodoende verscheen op een drukwerkzegel een stempel 
„grote cijfers". 

Ook zien we op deze brief nog de drierings rondstempel 
met gestippelde buitenrand, kenmerkend voor de distributie
kantoren, zie verder onder 3. 

2 De oudere „kleine cijfers" 
De stempels „kleine cijfers" zijn sporadisch wel op deze 

emissie gebruikt, maar ze zijn zeer schaars. Zie afbeelding 
22. 

3. Rondstempel 
De rondstempels zijn terloops al reeds vermeld onder 1., 

maar we kunnen daarbij nog verschillende typen onder
scheiden. Onder andere: 
a. tweerings, diameter 23 mm, mèt lichtingsnummer. 
b. tweerings, diameter 20 mm, zonder lichtingsnummer. 
c. drierings, waarvan de buitenste rand gekarteld is, zie de 

brief van afbeelding 21 en afbeelding 23. 
d. van de „Bureaux de Passe", die het kantoornummer in 

de rand vertonen, afbeelding 24. 
De éénringsstempels zijn ouder, en komen naar mijn we

ten niet meer voor op de emissie met lauwerkrans. 

19 Rondsfempel 20 Ster van Parijs 21 

2 2 Kleine cijfers 23 Disiributiekanfoor 
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N.B. In het februarinummer zyn de afbeeldingen 8 en 9 verwisseld. 
De schrijver ver/oeKt hiervan goede nota te nemen. 



4. Ambulante stempel. De stempel van de route Besangon
Paris is een voorbeeld van een ambulant stempel. Afbeel
ding 25. 
5. Ankerstempel 

De Ankerstempel werd gebruikt bij het in ontvangst ne
men van post aan boord van schepen door de kapitein, of 
andere vertegenwoordigers van de scheepvaartmaatschap
pij (administrateurs). Deze stempels komen niet alleen 
voor op vele zegels van Frankrijk, maar ook op die van 
de koloniën. Afbeelding 26. 
6 Typografische stempel 

De typografische stempels vormen een soort vóórafstem
peling. De uitgevers van kranten mochten hun kranten zelf 
frankeren, maar de zegels die zij gebruikten moesten, vóór 
de krant werd afgedrukt, rechtsboven op de krantenvellen 
geplakt worden op de eerste bladzijde van de krant, en 
wel zodanig, dat, als de krant werd afgedrukt, een deel 
van de druk van de krant over de zegel moest heen gaan. 

2 4 Bureau de Passe 26 Ankerstempel 

25 Ambulant 27 Typografisch 28 Specimen 

Daarmede was de zegel „afgestempeld". U ziet, dat dat 
eigenlijk geen afstempeling was, maar een stuk uit de krant, 
zij het heel klein. Afbeelding 27. 
7. P.D. in een rechthoek 

De P.D. is een stempel, die eigenlijk niet op de zegels 
mocht staan, maar op de brief. Als gevolg van slordigheid, 
of haast, kwam deze wel eens op de zegel terecht. 

Zoals gezegd, valt er over de afstempelingen nog heel 
wat meer te vertellen, maar we volstaan met het boven
staande. 

X. OPDRUK „SPECIMEN" 
De opdruk specimen is een opdruk met de hand geplaatst 

op een klein aantal zegels, dat van elke nieuwe emissie 
door het Hoofdbestuur van de P.T.T., volgens voorschrift 
van de U.P.U., aan het Hoofdkantoor in Bern moest wor
den gezonden. Afbeelding 28. 

Ook werden ze soms afgegeven aan andere autoriteiten. 
De latere Specimenopdrukken, zoals die op het type Blanc 
en andere, hebben een héél ander doel gehad. Ze hebben 
namelijk gediend om de zegels te vernietigen, die gebruikt 
werden op de cursussen, welke de P.T.T. had ingesteld voor 
de opleiding van postambtenaren. 

Hiermede beëindig ik mijn beschouwingen over de „Na
poléon met Lauwerkrans". Ik twijfel er niet aan, dat er 
voor vele lezers veel „oude koek" bij is geweest, maar 
toch zullen ze wel iets tegengekomen zijn, dat nieuw voor 
hen was, of dat nieuw licht heeft geworpen op bijzonder
heden die ze reeds kenden. 

Misschien, dat de een of andere lezer overgaat tot het 
samenstellen van een gespecialiseerde collectie van de „Na
poléon met lauwerkrans". Als hij van de dure 5 franc af
ziet, kan hij met weinig geld, en veel geduld, iets moois 
tot stand brengen. 

Van over de Oostgrens 

Van over de Oostgrens komt de schatting dat de zegels van 
WestBerlijn thans verzameld worden door twee miljoen ver
zamelaars in Duitsland en vijf miljoen verzamelaars buiten 
Duitsland. 

Te controleren zijn deze getallen natuurlijk niet maar het 
is een feit dat het een geliefd verzamelgebied is. En als 
we naast die getallen nu eens een paar oplagecijfers stellen: 
1949: U.P.U. 340.000 complete series 
1949: Blok „Währungsgeschädigte" 120.000 stuks 
1951: Klok met klepel naar links 250.000 complete series 
en zelfs „beroemde mannen" 1957/59 maar circa 2.000.000 
complete series, dan zien we zonder meer dat daar kortslui
ting moet ontstaan. Die geeft dan niet zozeer aanleiding tot 
hoge temperaturen als wel tot hoge prijzen. 

GETAND OF NIET GETAND DAT IS DE VRAAG 
Ongetande exemplaren van officieel alleen getand uitge

geven zegels komen in Duitsland vrij veel voor. Maar over 
het algemeen zijn het zeldzaamheden waar alleen de spe
ciaalverzamelaar met ruime beurs aan toe komt. Er zijn 
echter enkele uitzonderingen. De laatste zegels van het Derde 
Rijk, SA en SS en de laatste zegel van het GeneraalGou
vernement 10 + 10 Zloty zijn ongetand voor een paar Mark 
te krijgen. Deze zijn afkomstig uit niet meer getande voor
raden die op het tijdstip van de capitulatie in 1945 reeds 
gedrukt waren bij de Staatsdrukkerij in Wenen. In de loop 
van de tijd hebben hiervan vrij grote voorraden de weg naar 
de postzegelhandel gevonden. Ze zijn in zeker opzicht te ver
gelijken met onze Nederlandse ongetande ,,Konijnenburg"
zegels, waarvan ook na de buiten gebruikstelling grote 
voorraden in de handel terechtkwamen. 

GEBOUWEN ZONDER TANDEN 
De in 1948 uitgegeven „Gebouwenserie" is zeer rijk aan 

tandingvariaties, verschillende waarden komen ook geheel 
of gedeeltelijk ongetand voor. Sommige daarvan, met name 
de waarden van 25, 40, 60 en 90 Pf zijn afkomstig uit ge
stolen drukuitschot. Wat men niet allemaal stelen kan! Deze 
zijn dan ook hoofdzakelijk ongebruikt in de handel. Het is 
echter zaak met deze zegels op te passen, in het bijzonder 
met de gedeeltelijk getande. 
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U ziet hier twee exemplaren van de 60 Pf, beide afkomstig 
uit de kilowaar. De ene is vierzijdig getand. Helaas is de 
tanding bij het afknippen van de pakketkaart iets bescha
digd. Er is echter zonder de minste moeite een prachtig 
„driezijdig getand met brede witte rand"exemplaar van te 
maken. De andere kwam driezijdig getand van de kaart, 
maar niemand weet of er naast die smallere witte rand niet 
ook nog een tanding gezeten heeft. De gebruikte lijntanding 
maakt het ontstaan van te hoge of te brede stukken zeer 
gemakkelijk en het is dan een koud kunstje daar een tan
dingzeldzaamheid uit te fabriceren. 

FL. 
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de KLM en de luchtpostzegels 
2 , door Mr. Ernest Kehr, New York, vertaald en bewerkt door C. H. W. Heusdens 

DE LUCHTROUTE NAAR 
NEDERLANDS OOST-INDIË 

Reeds in 1919 werd een luchtverbin-
ding van Nederland naar Batavia nood
zakelijk geacht, de Nederlandse rege
ring loofde een prijs van $ 5.000 uit 
voor een ieder, die de reis van 9.000 
mijl binnen de twee weken wilde ma
ken. 

Het bedrijfsleven, en andere rege
ringsinstanties, zegden verdere bedra
gen toe en reeds spoedig werd het be
drag opgevoerd tot meer dan $ 120.000. 
Als verdere aanmoediging werd de 
tijdslimiet verlengd tot een maand. 
Maar nog steeds wilde niemand het ri
sico voor een dergelijke formidabele 
vlucht dragen. 

Stempel van de „Postduif'^-vlucht, 

Luchtpostemissie 7928. ^ 

De eerste luchtpostzeqels van Nederlandsch-lndïë 
op brief van Simpanq (Soeraba'ta) 
naar Scheven'inqen. 

Eindelijk vertrok op 1 oktober 1924 
A. N. J. Thomassen ä Thuessink van der 
Hoop van Amsterdam in een eenmoto-
rige Fokker VII. Motorstoring dwong 
het toestel te dalen in Philippolis (Bul
garije) en pas na een maand kon de 
Rolls Roycemotor van 360 pk vervan
gen worden. Toen de nieuwe motor een
maal gemonteerd was, bereikte kapi
tein Van der Hoop eindelijk Oost-Indië 
— tweeëntwintig dagen later — te laat 
om in aanmerking te komen voor de 
veelbegeerde prijs, die een fortuin be
tekende. 

Ieder van de 281 brieven, die hij op 
zijn vlucht over de halve wereld mede-
nam, was boven het gewone port belast 
met een luchtrecht van tien gulden. De 
zegels werden vernietigd met de eer
ste Nederlandse luchtpoststempel. Het 
Fokkertoestel werd gedemonteerd en 
per schip naar Nederland teruggezon
den, maar het vertrouwen van de 
Maatschappij in het toestel was be
waarheid. Hierna volgde een retour
vlucht naar Batavia met een Fokker 
VII met gezagvoerder Geyssendorfer 
en de heer W. van Lear Black, uitge
ver van de Baltimore Sun, binnen de 
veertien dagen, doch zonder dat er post 
werd vervoerd. 
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Da „beroemde Hermes/coppen van 1929". 

▼ l i n t s : Een luchlpostzegel, 
die slechts voor één vlucht geldig was: 
doortrekking van de Indiëliin naar Australië. 

Y Rechts: De verlaging van het luchtrecbt 
was oorzaak van de verschiininq van deze zeqel. 

DE „POSTDUIF"VLUCHT 
De tweede speciale postvlucht naar 

de Oost begon op 1 oktober 1927 met 
een driemotorige Fokker FVII, die de 
toepasselijke naam Postduif droeg en 
met luitenant G. A. Koppen „op de 
bok". Het werd een indrukwekkende 
reis. De route naar Batavia werd in 
tien dagen afgelegd, een gemiddelde 
van meer dan 875 mijl per dag. En dit 
zonder radioverbindingen, met tussen
landingen om brandstof in te nemen op 
„vliegvelden", die weinig meer dan 
open veldjes waren en met vrijwel geen' 
gelegenheid om noodreparaties uit te 
voeren. Voor deze vlucht waren voorra
den benzine op strategische punten op
geslagen. Ook nu was boven het gewo
ne port, een luchtrecht verschuldigd 
van tien gulden per 20 gram voor brie
ven en 2V2 gulden voor briefkaarten. Er 
waren 2.092 stuks post meegenomen. 
Na een korte rust in Indië, begon Kop
pen aan de retourvlucht, die hij opnieuw 
in tien dagen aflegde. Maar dit keer 
vervoerde hij 4.641 stuks luchtpost. 
Klaarblijkelijk waren de zuinige Neder
landers bereid de fikse extra portkos
ten te riskeren nu een geslaagde vlucht 
naar Batavia gemaakt was. 

NAAR EEN REGELMATIGE DIENST 
OP DE OOST 

Deze recordvlucht maakte een diepe 
indruk op het publiek en overtuigde de 
KLM en de postadministratie dusdanig, 
dat plannen gemaakt werden voor een 
geregelde luchtverbinding. Op 20 augus
tus 1928 gaf Nederland een tweetal spe
ciale luchtpostzegels uit, 40 cent rood
oranje met de afbeelding van Koppen 
en 75 cent blauwgroen met het portret 
van Van der Hoop. De eerste regelma
tige vlucht vertrok van Amsterdam op 
13 september 1928 en alle — op deze en 
de tot het eind van dat jaar volgende 
vijf vluchten vervoerde — post was ge
frankeerd met een van beide zegels of 
met beide: de 40 cent voor briefkaar
ten en de 75 cent op brieven tot 10 gr. 

2 

Op 1 oktober 1929 werd het luchtrecht 
verlaagd tot 40 cent voor briefkaarten. 
Voor andere stukken werd het 40 cent 
tot 10 gram, 75 cent tot 20 gram en 
daarboven 75 cent per 20 gram. 

In Nederlands OostIndië werden vijf 
frankeerzegels van de koerserende emis
sie (de emissie Enschedé) voorzien van 
een opdruk „Luchtpost", een grove af
beelding van een Fokker en de nieuwe 
waarde, om luchtpost op de retour
vluchten naar Amsterdam te frankeren. 

De luchtpost op Indië werd veelvul
dig gebruikt door de handelshuizen en 
door landgenoten, die berichten aan fa
milie en vrienden aan de andere kant 
van de wereld vlug wilden verzenden. 
Koffieplanters gebruikten de luchtpost 
voor de verzending van monsters van 
de nieuwe oogsten naar de Beurs in 
Rotterdam, nieuwsagentschappen voor 
het vliegensvlug verzenden van foto's 
en films naar de Europese landen, ban
ken en handelshuizen voor het verzen
den van waardepapieren en documen
ten naar Amsterdam en Batavia. 

Hoofdzakelijk voor de voldoening van 
luchtrecht op zwaardere poststukken 
kwamen op 16 juli 1929 drie nieuwe ze
gels uit, de beroemde Hermeskoppen — 
IVi gulden grijs, iVi gulden karmijn en 
Vh gulden blauwgroen. De ontwerper 
was J. Jongert, de zegels werden ge
graveerd door H. Seegers. 

DE OOSTINDIËLIJN DOOR
GETROKKEN NAAR AUSTRALIË 

In afwachting van de doortrekking 
van de dienst op Indië naar Australië, 
gaf Nederlands OostIndié op 1 april 
1931 'n bijzondere luchtpostzegel uit ter 
waarde van een gulden, in blauwe en 
bruine kleur met een vlieger, die door 
sommige filatelisten herkend is als de 
gezagvoerder op deze vlucht. Op 12 mei 
1931 werd deze historische vlucht uitge
voerd. Gezagvoerder M. P. Pattist werd 
uitbundig toegejuicht. De door zijn toe
stel vervoerde post was niet alleen ge
frankeerd met deze bijzondere lucht
postzegels maar ook van bijzondere 
stempels voorzien. 

Briefkaart Posljagervlucht. 
Keerzifde, beide driehoekzeqels „voor bijzondere vluchten", heen per Postjaqer. 
teruq per Fokker FXVIIIPelikaan. 



LUCHTPOST 
PER ZILVERMEEUW 

S P E C I A L E K E R S T V L U C H T 1 9 3 3 
I A M S T E R D A M  B A T A V I A 

; PER FOKKER F XX VAN OE K L M 

ffluchfposf per Zilvermeeuw", door technische storing vervoerd per Pehkaan 
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De Nederlands Indische PTT kon noq tijdiq nieuwe enveloppen laten drukken, 
waardoor de Nieuwiaarsposf per „Pelikaan" verzonden, ook in omslagen „Per Pehkaan" 
verstuurd kon worden' Ook een , Pelikaan" stempel was m alle haast qemaaki. 

De teruqkomsf van de Pelikaan op de thuishaven Schiphol 

De „zegels voor biizondere vluchten" 
van Nederland en Nederlands Indie 

DE VERDERE ONTWIKKELING VAN 
DE INDIËLIJN 

In de zomer van 1931 bleek, dat er 
zoveel luchtpost naar „De Oost" werd 
verzonden, dat het luchtrecht wederom 
verlaagd èn de dienst tot een tweemaal
wekelijkse uitgebreid kon worden Tot 
dusver was het luchtiecht, naast het 
normale port van 6 cent, 40 cent extra 
Op 1 oktober van dat jaar werd dit 
verlaagd tot 6 plus 30 cent en daarvoor 
werd een nieuwe, door Piet Zwart ont
worpen, luchtpostzegel in gebruik geno
men Deze vertoont de beeldenaar van 
Koningin Wilhelmma onder afbeeldin
gen van destijds in dienst zijnde vlieg
tuigen, die in beide richtingen vliegen. 

Toen de geregelde dienst een feit was 
geworden, werd het zaak betere vlieg
tuigen te ontwerpen en te ontwikkelen 
met een grotei laadvei mogen en een 
kortere vliegduur De Pander PHOST 
Post jager werd gereedgemaakt En 
daar de belangstelling voor deze snel
le vlucht zeer groot was, gaf de post
administratie voor het eerst een „zegel 
voor bijzondere vluchten' uit Dit was 
de driehoekige, groene zegel van 30 
cent, die op ieder poststuk boven het 
normale port geplakt diende te wor
den Het ontwerp was van Aart van 
Dobbenburgh De opbrengst van de 
verkoop van deze zegels betekende een 
aanvullende opbrengst voor de ontwik
keling van de luchtpost 

Voor deze lange route ontwierp de 
FokkerMaatschappij een nieuw type 
vliegtuig, de FXX, „Zilvermeeuw". 

, PELIKAANTJE, GOUDHAANTJE" 
Toen de Fokker FXX op het laatste 

ogenblik door een motorstoring niet kon 
vertrekken, werd een ouder model van 
het type Fokkei FXVIII — van de nor
male dienst — aangewezen de vlucht uit 
te voeren Dit was de Pelikaan die met 
gezagvoerder Iwan Smirnoff aan de 
stuurknuppel, alle records tussen Am
sterdam en Batavia brak in honderd 
uur en veertig minuten bereikte hij de 
hoofdstad van het toenmalige Neder
landsIndie De retourvlucht, begonnen 
m Batavia op 27 december 1933, eindig
de in de late avond van 30 december op 
Schiphol en de ouderen onder onze le
zers zullen zich ongetwijfeld de drama
tische reportage van de aankomst op 
Schiphol van de Pelikaan herinneren, 
die de AVRO verzorgde In een vrij 
dichte mist landde de Fokker FXVIII 
veilig op de thuishaven Dat de PTT in
tens met dit evenement meeleefde, be
wijst de aankomststempel van de af
gebeelde brief ,ROTTERDAM31 XII. 
1 v1933", waardoor de nieuwjaarspost 
uit „De Oost" nog op oudejaarsdag 
overal besteld kon worden' 

Wordt vervolgd 

„Waardoor de 
nieuwiaarspost 
uil , De Oost" 

noq op oudeiaarsdaq 
overal besteld 

kon worden' 
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Spiegel der tijdschriften 
Wij lazen voor u 

In het januari-nummer van de Schweizer Briefmarken Zei
tung: waarschuwt de Zwitserse keurmeester H Hunziker 
tegen het kopen van „gesigneerde" zegels 

Gebleken is, dat verscheidene veilinghouders m hun vei-
lingcondities opnemen, dat alleen zegels teruggegeven kun
nen worden, die onveranderd zijn, waarbij onder „onveran
derd" onder meer wordt verstaan, dat de zegels met m het 
water zijn geweest Dit geldt natuurlijk alleen voor gebinik
te zegels, of ongebruikte zonder gom 

Nu weet iedereen, dat gerepareerde oi beschadigde zegels 
vaak meerdere plakkers hebben om gebreken te verbei gen 
Zonder verwijdering van de plakkerresten, is het onmoge
lijk de toestand van een zegel goed te controleren Om tegen 
te gaan, dat dit afweken van plakkers toch door de koper 
wordt gedaan, zijn enkele (Duitse) veilinghouders er toe 
overgegaan de zegels te signeren en hierbij een tn water 
oplosbare stempelinkt te gebruiken In water loopt deze inkt 
uit, zodat de kleur ook aan de voorkant te zien komt De 
zegel vermindert hierdoor natuurlijk sterk m waarde, zo hij 
al niet geheel waardeloos wordt 

Een dergelijk firmastempel is bovendien geen enkele waar
borg voor de echtheid van de zegel, het is alleen een beiuijs, 
dat deze zegel eens in handen van de betreffende firma is 
geweest 

Men ZIJ dus voorzichtig met de aankoop van met vakkun
dig gesignaleerde zegelt met plakkerresten De schrijver geeft 
de raad een eventueel bod te doen onder voorbehoud, dat de 
zegel geheel vrij is van plakker- of andere papierresten en 
geen stempel van in water oplosbare inkt heeft 

KOOPMANSGEEST 
In hetzelfde blad vinden we enige biizonderheden i) over 

twee Italiaanse series uit 1921 en wel de serie ter herden
king van de mlijvmg van het voormalig Oostenrijkse Julisch 
Venetië ( Yv no 109 A, B en C), en de serie ter herdenking 
van de zeshonderdste sterfdag van Dante (Yv no 110 UI 
en 112) 

Het grootste deel van eerstgenoemde serie weid in han
den gesteld van de stad Venetië een klem deel kwam en 
dan alleen m deze stad en gedurende slechts een week aan 
de loketten van de post Het stadsbestuur had m zijn midden 
blijkbaar een man die over een goede koopmansgeest be
schikte en ook de filatelisten goed kende Mondjesmaat wer
den de zegels van 80 centesimi nominaal voor 10 Lire ver
kocht, waarbij de verzamelaars de schrale troost hadden, 
dat de meeropbrengst voor de armen van de stad Venetië 
was 

De Dante-zegels zijn wel op een zeer bijzondere wijze tot 
stand gekomen Het voorstel tot uitgifte van deze zegels ging 
uit van het Dante-genootschap De Italiaanse Post voelde 
ei weinig voor Het Dante-genootschap het de zegels echter 
op eigen kosten drukken en toen het eenmaal zover was, 
weid een klem deel aan de loketten verkocht De rest mocht 
het Dante-genootschap hebben vooi de moeite De zegels 
weiden emd 1921 veikocht aan een handelaar, die zijn geld 
snel terug wilde hebben en de markt met deze zegels over-
stioomde De handelswaarde van de zegels die na de stop
zetting van de verkoop door de Post omhooggelopen was, 
liep nu snel terug 

Doordat de zegels van beide series slechts drie maanden 
voor frankermg geldig waren en door de pro-forma-verkoop 
aan de loketten moeten beide series gebruikt veel duurder 
zijn dan ongebruikt In ieder geval moet het verschil gioter 
zijn, dan de catalogi aangeven, waaruit geconcludeerd moet 
worden, dat er nog wel wat „welwillendheids-afstempehn-
gen" geweest zijn Alleen zegels op echt gelopen brieven 
zijn als echt gebruikt te beschouwen 

ZWENDELUITGIFTE 
Onder de titel , The Bogus Record" vinden we in Sanders 

Philatelic Journal een kort veihaal over „The Stamp Collec
tor's Record ', het eerste in Noord-Amerika verschenen post-
zegeltijdschrift Het werd in Montieal uitgegeven door 

Samuel Allan Taylor Het eerste nummer verscheen in fe-
bruan 1864 

De lubriek „Nieuwe Uitgiften' vermeldde een zegel, de 
2 cent geel van Nieuw Biunswick In de advertenties worden 
Penny Blacks van Engeland aangeboden voor 5 cent, de 10 
cent van Nieuw Brunswijk en de 1 d van Ceylon voor 10 
cent 

Ook toen reeds een zwendeluitgifte, een 1 cents-co iranten-
zegel van Canada, die officieel nooit bestaan heeft maar 
een prive-uitgifte was van Samuel Allan Taylor Als lei
der van de „Boston Gang was hij ook verantwoordelijk voor 
vele vervalsingen. Toen de grond hem in Canada te warm 
onder de voeten weid, vertrok hij naar de Veienigde Staten 
Hier werden zijn bedriegerijen spoedig ontdekt en in 1869 
werd de uitgifte van de „Recoid' gestaakt 
') Van de tiand van Ulliich Hager 

AGENDA van 
Fitatelistische gebeurtenissen 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82 Den Haaq 
Exposities 

t van de ontwerper 
Nederland en Overzeese 

boek-

De kunst van de ontwerper 
- Keur en Kleur Schatten van 

Rilksdelen 
- De totstandkommq van een postzeqel in plaatdruk 

druk, rasterdiepdruk en offsetdruk 
- De postzeqels van Andorra (Franse en Spaanse post), 

Belqie Belqisch Konqo Fintand Groenland Israel Kerke-
li|ke Staat Vaticaanstad Monaco Portuqal Thule Ver-
eniqde Naties IJsland Zwitserland 

- De schnifcultuur schrnfmaterialen de schri|fkunst de bnef , 
frankerinq en stempehnq 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING 
- Hoe worden postzeqels on tworpen ' 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor lonqelui beneden de l ó jaar 
1961 
19 maart 

17 25 maart 

22 25 maart 

7 t /m 

7 t/m 

l ó april 

IB 20 aprif 

6 mei 

13 mei 

14 21 mei 

9 apr i l 

9 apri l 

3 luni 

4 t /m 14 aug 

21-26 auq 

2 t/m 10 sept. 

Grote rui ldaq in Kerkrade, 
Sint Hubertushuis in de 
Hoofdstraat (Interphil) 

Nationale Postzeqeltentoonstel 
Imq Stampex 1961 Londen, 
Central Hall Westminster 

Vei l inq De Nederlandsche Post 
zeqelveilmn te Amsterdam 

Bondsd^qen te Rotterdam 

Nationale tentoonstell inq 
, Rotterdam ' 6 1 " in de Ahoy-
hal te Rotterdam 
Internationale Ruildaq Hotel 
Erica Berq en Dat (De Globe) 

Vei l inq Van Dieten Den Haaq 

Nedertandiche Philatelistische 
Vereeniqinq , Op Hoop van Ze 
qels" te Haarlem viert 50 lanq 
bestaan met receptie (15 00) 
en iubileumavond (20 00; m 
Brinkmann Grote Markt 

Internationale Ruildaq Café-
Restaurant Royal Eindhoven 

Luposta week Wenen Intern. 
Aerofilatelistische tentoonstel-
i inq in de Stadthalle (B halle). 
Vei l inqen op 15 17 en 19 mei 

I V ,Philatelica" te 's Graven-
haqe viert haar 50 lariq be
staan 
Intern Aerofilatelistische ten-
toonstell inq , Curiosa ' met 
FISA conqres te 's Gravenhaqe. 
Chnstchurch Nieuw Zeeland 
Nationale Fitatelistische ten-
toonsteli inq 

Kobria 1961 Internationale 
postzeqeltentoonstellinq 
Koblenz Keurvorsteliik slot. 
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Afb 5 Een POSTZEGELFORMUUER (7): een in 1954 uit Nederland naar België verzonden briefkaart. 

Afb, 8 Een TRAMPOSTSTUK (9): een couvert uit Anna-Jacobapolder naar Haarlem, qestempeld in de 
vroegere tram van Brouwershaven naar Sfeenbergen. 

■ T S C H E R EIC HJ 

\iV 

Afb. 6 Een PO/?TZ£G£iSrUK (8j een in 1385 uit Metz naar Amslerdam verzonden, slechts voor hei 
binnenland toereikend qefrankeerde, briefkaart. 

Afb.7 Een SPOORPOSTSTUK (9)- een in 1863 te Oudenbosch in de trein MoerdükAntwerpen qeposte 
brief voor Eindhoven. 

tvO^^'.''^,^ t,^ 

II Een nieuwe 

4CöBiP0LDER. 

De tekst behorende bij de afbeel
dingen 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 vindt 
u in het februarinummer. 

13. Naast alle ellende, welke voort
vloeit uit de oorlogvoering, ont
staat daarbij voor filatelisten toch 
een interessante groep OORLOGS
POSTSTUKKEN, waarvan ook nog 
een onderverdeling mogelijk is' 

a. VELDPOSTSTUKKEN, zijnde 
alle stukken, welke blijkens enige 
erop voorkomende afstempeling 
(mede) door een militaire veld
postdienst zijn behandeld. Ge
makshalve waren hieronder oolï 
stukken met marine of lucht
machtpoststempels, evenals veld
poststempels van legeroefeningen 
(ook al zijn deze laatste niet in 
oorlogsperioden gebruikt) te 
rangschikken 

b. CENSUURPOSTSTUKKEN, wel
ke één of meer censuurstroken 
en/of censuurstempels dragen, 
waaruit blijkt, dat zij (een) cen
suurbureau(s) zijn gepasseerd en 
daar al of niet zijn geopend. 
Hiertoe kunnen ook gerekend 
worden stukken, welke door de
viezencontroleinstanties zijn on
derzocht. 

c. INTERNERINGSPOSTSTUK
KEN. Tijdens oorlogen worden 
„vijanden"' — naar nationaliteit 
en naar politieke of andere maat
staven — alsmede vele buiten
landers in neutrale landen geïn
terneerd in afzonderlijke kam
pen, die dikwijls over eigen post
stempels, soms ook aparte zegels 
en meestal over censuur (stem
pels) beschikken. 
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NOMENCLATUUR voor verschillende filatelistische verzamelobjecten 
door A. van der Willigen 

,A-Wrik.«^«M... J h » . tSFiAf m w ^ i 

-/-f 

\ i DIRI '\MJ 

Bijkar>toor Heereoveen 

"v^^-
VIA AIR M A I L 

10 <«w'.flr 

; DtneKltON OÊ» 

K0NINKLIJ : ;E NEDERLANOSCHi; 

STOOMBOOT «lAATSCHAJ'PiJ 

A M S T E R D A M 
SCIIEEPVAAfllHUIS 

11 

A/fa 9 Een TRE/NPOSTSTUK [\0). een aan hef 
staiïon te Heerenveen aangeboden voor 
Leeuwarden bestemde brief uit 1957, 
waarvan het treinzegel eïgenliilc op de 
achierziide had moeten worden geplakt. 

Alb. 10 Een PAQUEBOTSTUK H U-- een couvert, 
qepost aan boord van hel molorschip 
„Oranielonlein" en vanuit Kaapstad met 
een Paquebotsfempel naar Haarlem door
gezonden in 1947. 

Afb.U Een LUCHTPOSTSTUK f ] 2;.- een per 
luchtposf in 1929 van Kopenhagen naar 
Amsterdam verzonden enveloppe. 

d. BEZETTINGSDIENSTPOST-
STUKKEN, afkomstig van af
zonderlijke dienstpostorganisa-
ties, welke vooral in de laatste 
oorlog m verscheidene door 
Duitsland bezette gebieden func-
tionneerden ten behoeve van de 
bezettingsautoriteiten en van 
sommige daartoe speciaal ge
rechtigde firma's en particulie
ren. Speciale post- en dienst-
stempels waren daarbij uiteraard 
onmisbaar! 

14. KOERIERSPOSTSTUKKEN komen 
zowel voor in oorlogs- als in vre
destijd Tijdens de laatste honger
winter werd het interlokale post
vervoer met West-, Oost- en Zuid-
Nederland dikwijls enigermate 
gaande gehouden door departe
mentskoeriers, padvinders en werd 
zelfs in Deventer de brandweer voor 
lokaal vervoer ingeschakeld op het 
moment, dat de linkeroever van de 
IJssel nog bezet en de rechteroever 
reeds bevrijd was! In vredestijd 
wordt om verschillende redenen 
dikwijls een groot deel van de voor 
Nederland bestemde post der Ne
derlandse diplomatieke vertegen
woordigingen in het buitenland te
zamen per koerier of in één post-
zending aan het Ministerie van Bui
tenlandse Zaken gezonden, dat 
daarna de stukken als binnenlands 
dienststuk per post of per stads
koerier doorzendt. 

15. EERSTEDAGPOSTSTUKKEN be
hoeven bij de tegenwoordige „haus
se" hierin eigenlijk geen nadere om
schrijving, tenzij wij hierbij „con
fectie" van „maatwerk" willen 
scheiden. Onder „confectie" zouden 
wij dan willen verstaan de massa-
produktie van speciale enveloppen, 
al of niet met bijzondere afstempe-
Imgen, welke duizenden verzame
laars identiek in hun verzamelingen 
opnemen. Anderzijds het „maat
werk": de normale persoonlijke of 
zakelij ke correspondentie-stukken, 
waarop de frankering (meestal toe
vallig) bestaat in een nieuwe post
zegel, gewoon afgestempeld op de 
dag van uitgifte. 

16. RAMPPOSTSTUKKEN (voor welke 
categorie de Engels sprekende ver
zamelaars de treffende naam „crash 
covers" gebruiken) zijn al diè brie
ven, waarmede iets abnormaals is 
gebeurd, variërend van een door 
baldadige jeugd gesticht brandje in 
de brievenbus tot het vergaan van 
schepen, vliegtuigen enzovoort, 
waardoor de post gevlekt en/of be
schadigd is en een speciaal stempel, 
strook of andere vermelding de aard 
van het ongeluk(je) op de stukken 
weergeeft. 
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DEPARTEMENT 
VAN OORLOG. 

/Lo>^,.,_j:t^ c:^^:.^ (^ê^j t.^}^^?^ .:</. S 

i^rr' •-. . 

f/A^e > 

A/fc. J2 Un VBLDPOSTS7UK (ISa): een envft 
loppe van het Deparfemenf van Oof /oq , 
in 1918 vla hei hoofdexpedifiekantoor 
van de ve^dposf verzonden. 

Afb. 13 Een CENSUURPOSTSTUK (13b): een mef 
censuursfrook gesloten enveloppe, ver

zonden in 1916 uit Oldebroek naar 
Hees. 

Afb. 14 Een INTERNERINGSPOSTSTÜK (13c) een 
enveloppe van een njef-doorgezonden 
brief van een Betqische qelnferneerde 
vit het kamp te Harderwijk. 

Afb. 15 Een BEZETTINGSDIENSTPOSTSTUK 
(13d): een enveloppe van een per 
„Deutsche Dienstpost Niederlande" uit 
Apeldoorn naar Deventer in 1944 ver

zonden aangetekende brief. 

Afb. 16 Een KOERIERSPOSTSTUK fU): enveloppe 
van een door de brandweer van de ene 
naar de andere Usseloever overgebrach

te brief, omdat de rechteroever reeds op 
10 april en de linkeroever pas op 17 
april bevrifd werd! 

13 

r 

«/-. .j ^T/^^a>i J. 2i^ 

14 
,,ya ^<^^'^j mi^^'<-f^^ 

Geopend door de 
militaire autoriteit. 

Geopend door de 
militaire autoriteit. 

1 1 » 

^rr'̂ " '̂*'"* r^'T^^^^'^'ö^CT^'"'*^* ̂  & s. ^Mm% 

Si—i€UTSCHS0rNSTP03T?r£DF 

^'^tiJ^-' 

Afb. 17 Een EERSTEDAGPOSTSfUK (15) behoeft 
niet altifd te bestaan uit een fraaie en

veloppe met bifzondere afsfempe//ng, 
want deze afbeelding toont een op de 
eerste verkoopdaq gebruikte 5 et „ko

ningin met hangend haar" (3 dagen 
eerder dan in de „speciale handleiding" 
voor deze emissie is aangegeven!). 

Afb. IS Een RAMPPOSTSJUK (16) iets bescha

digde en met olie bevlekte enveloppe, 
vervoerd met het in 1931 verongelukte 
K.L.M.vliegtuiq „Ooievaar" op weq van 
Ned. Indie naar Nederland. 

Afb. 19 Een BUITENLANDS GESTEMPELD 
POSTSTUK (17c): en/p/oppe van een 
door de „Netherlands Military Post Sec

tion" te Singapore naar Batavia ver

zonden brief uit 1947. 

OM ACT I T O 
i i , w 

15 

^< U v Stf 

19 
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ieoperd door cer.~\u 
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17. BUITENLANDS GESTEMPELDE 
POSTSTUKKEN kunnen worden 
onderverdeeld in drie groepen: 

a. uit het buitenland afkomstige 
poststukken, waarop de zegels 
bij ontvangst in Nederland abu
sievelijk ongestempeld bleken te 
zijn zodat zij alsnog met een Ne
derlandse poststempel (tegen
woordig meestal de voorge
schreven stempel „Posterijen" in 
dubbele cirkel) kunnen worden 
vernietigd. 

N . V I ^ A B R I F K 

fff *''^#t% 41^ 

™ * . Sik 

^ . 

/: 

L A. BEAÜSAR, 
AMS'l'KRüAM. 

de Nederlandse stukken, welke 
men hiei verzuimde te stempe
len en die dan in Manilla, San
tiago of waar ook ter wereld een 
— lettel Iijk èn figuurlijk — héél 
vreemd stempel op de Neder
landse postzegels krijgen. 

de stukken met zegels van een 
bepaald land, voorzien van door 
dat land binnen de landsgrenzen 
van een andei land gebruikte 
poststemnels Wii doelen hier op 
de vroegei dooi Engeland, 
Frankrijk, Duitsland en Oosten
rijk veel gebruikte eigen post
kantoren m de zogenaamde trac
taathavens, waar men nietover
gedrukte postzegels van het 
moederland gebiuikte met als 
afstempeling bijvoorbeeld British 
Post Office Constantinople (rn 
Engels sprekende landen ge
noemd . used abroad"). 

Ook ons land kende in en na de 
laatste oorlog Nederlandse post
kantoren m Londen, Singapore, 
Bangkok, Melbourne en Brisba
ne, terwijl er omstreeks 1860
1870 Pruisische postkantoren in 
Arnhem, Oldenzaal en Venlo 
moeten zijn geweest (met eigen 
stempels, doch slechts voor spe
ciale postzendingen) en de Bel
gische spoorwegen op de lijn 
GentTerneuzen tussen ongeveer 
19001916 Belgi.sche stations op 
ZeeuwsVlaams grondgebied be
heerden, waardoor men wel eens 
Belgibche spoorzegels met de 
rechthoekige Belgische afstem
peling van Terneuzen, Hulst, 
Sluiskil enzovoort kan vinden. 

VJoröt vervolgd 

Afb. 20 Een BUITENLANDS GESTEMPELDE 
POSTZEGEL (17c) Be/qiscfie ipoorzecre;, 
qesfempeld te Sluiskil (in Nederlands 
ZeeuwVlaanderenK 

20 

SLUYSKILLPON? 

12 .'; \''i4td V 

m 
i r 
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ZBGEL nr. 180 

Van platen 
en platen 

vervolg lil 

Bijdrage tot de kennis der zegels 
G. J. Scheepmaker 

Een woord van dank en een kleine beschouwing vooraf. 
Met dank maak ik melding van het feit, dat enige verza

melaars mij schriftelijk hun waarderende mening en opmer
kingen hebben doen toekomen naar aanleiding van mijn 
vorige bijdrage en van de daarin gestelde hypothese. 

Intussen heb ik getracht inlichtingen te verkrijgen over 
eventueel bewaarde drukcilinders, maar helaas moest de 
N.V. Enschedé & Zonen mij mededelen, dat er geen druk-
materiaal in plaatvorm van deze zegels meer bestaat. 

Aan de andere kant mag echter wel met zekerheid worden 
aangenomen, dat er in het Nederlands Postmuseum onge
twijfeld ook een derde vel aanwezig zou zijn geweest indien 
er inderdaad van een derde afwijkende emissie (welke dan 
derhalve van een tweede en nieuwe drukcilinder zou zijn 
vervaardigd) sprake zou zijn geweest. 

Dit houdt dus in, dat het antwoord op de vraagpunten 
betreffende het surplus aan afwijkende zegelbeelden dat men 
boven de 200 in de vaste kleur zou kunnen verzamelen, in 
geheel andere richting dient te worden gezocht. Dat dit 
surplus echter zou zijn toe te schrijven aan het bestaan van 
„meerdere retouches" — die dus opzettelijk zouden zijn aan
gebracht — moet ik, gezien de beeldkenmerken, ten stelligste 
ontkennen, want die bestaan niet! 

Wel bestaat, althans naar mijn mening, de mogelijkheid, 
ja, zelfs de zeer grote waarschijnlijkheid, dat we hier te 
doen hebben met een uniek en uiterst merkwaardig ver
schijnsel, dat zich bij deze rotogravuredruk heeft voorge
daan, en waarmede het raadsel dan is opgelost. 

De oplossing van liet raadsel. 
Wat is hier dan naar mijn mening het geval? Welnu het 

is SLIJTAGE! Maar . . . een voordelige! 
Stelt men zich het cirkelvormige gebogen oppervlak van 

de originele drukcilinder als een plat vlak voor, dan zou 
men bij zeer sterke vergroting een beeld hebben gezien, dat 
er — over enkele centimeters genomen — ongeveer als volgt 
zou hebben uitgezien: 

Bij elke omwenteling van de drukcilinder werd, zowel 
bij het waterverf- als bij het drukinkt-procédé, vloeibare 
kleurstof van de kleurrol medegenomen. Uit de talloze witte 
vlekken en vegen in de zegelbeelden blijkt, dat de diepste 
„dalen" daarbij niet, of niet volledig, van kleurstof wer
den voorzien en dus ,,droog" of „nagenoeg droog" bleven. 
Door gelijktijdige samenwerking van cohesie, traagheid en 
zwaartekracht liepen tijdens de opgaande wenteling de 
„bergjes" gedeeltelijk droog, terwijl bij de neergang het juist 
de „dalen" waren waaruit de kleurstof wegvloeide, waardoor 
de talrijke donkere vegen, lijnen, vlekken, strepen en punten 
en de even zo talrijke witte vlekken en stippen ontstonden. 

Zoals bekend is het volkomen normaal, dat een drukplaat 
of -rol tijdens het drukken, weliswaar langzaam, maar toch 
zeker, afslijt. Dit heeft dan in de regel tot gevolg, dat de 
zegelbeelden steeds slechter worden en dus steeds meer 
fouten gaan vertonen. Maar wanneer dit — zoals bij de 
thans besproken zegels — het geval is met een aanvankelijk 
veel te grove drukplaat, — die zulks wel moest zijn voor het 
verkrijgen van „behoorlijke" zegelbeelden bij het gebruik 
van die, veel minder dan drukinkt vloeibare, dikkere water
verf — dan bestaat juist de kans, dat door het langzaam af
slijten der kleine verhevenheden op die te grove plaat de 
zegelbeelden langzamerhand alle witte en donkere vlekjes 
enz. kwijtraken en dus „mooier" worden bij langdurig gebruik 
van die plaat of rol met de veel dunnere drukinkt. Ware het 

het dus geweest, dat er met deze zelfde cilinder nog een 
oplaag van 200.000 exemplaren zou zijn gedrukt, dan zou
den deze zegels steeds mooier van uitvoering zijn geworden, 
omdat de plaat in dat geval een in toenemende mate egaler 
wordend oppervlak zou hebben verkregen, hetgeen de zegel
beelden aanmerkelijk „ten goede" zou zijn gekomen! In dat 
geval zouden we dan nog veel meer nagenoeg beeldgave 
exemplaren zijn tegengekomen dan nu het geval is. Uit de 
bestudeerde zegelbeelden blijkt dan ook, dat de mooiste ze
gels ook de laatste afstempelingen vertonen; zij missen veelal 
de donkere stippen en witte vlekken, en vertonen meestal 
nog meer zeer kleine afwijkingen, en wekken daardoor het 
vermoeden, dat zij van een nieuwe cilinder afkomstig zou
den zijn. Zij zijn echter toch alle terug te brengen tot één 
der 200 verschillende afdrukken van de oorspronkelijke ci
linder; maar het is buitengewoon moeilqk deze te identifi
ceren! 

En hiermede neem ik dus mijn vroeger gestelde hypothese 
terug dat er een derde emissie zou hebben bestaan en acht ik 
het probleem nu voldoende te hebben toegelicht. 

Een voorname conclusie. 
Wij komen dan ook tot de conclusie, dat de volledige 

verzameling bestaat uit 200 beelden in de loslatende kleur, 
waarbij er 199 in de vaste kleur nauwkeurig aansluiten en 
waaraan dan de enige retouche van „de grote barst" is toe 
te voegen! 

Enkele vragen beantwoord. 
Van diverse zijden heeft men mij de vraag gesteld wat 

Ik dacht omtrent de waarde en eventuele zeldzaamheid der 
plaatfoutzegels van dit catalogusnummer. Daarover wil ik 
gaarne het volgende zeggen. 

In de eerste plaats dus: „de grote barst". Daar men de 
eerste oplage, dus in de loslatende kleur, met vrij grote 
zekerheid kan stellen op 200.000 zegels, hebben er van deze 
zeer grote plaatfout dan maar 1000 stuks bestaan. Door 
haar bijzondere opvallendheid werd deze fout in 1933 al in 
april van dat jaar ontdekt, in kringen van verzamelaars 
getoond en zelfs in het Bataviaas Nieuwsblad gepubliceerd! 
Ook werd ze derhalve op vele plaatsen uit de zegelvellen ge
haald, zodat ik te Buitenzorg drie stuks daarvan heb kunnen 
verkrijgen. Voorts zijn er vrij zeker ook enige naar Neder
land gezonden, maar het merendeel is op de kleinere plaat
sen in Indië terecht gekomen en postaal gebruikt. 

Ruw geschat zijn er naar mijn mening slechts 100 ä 150 
in gave, ongebruikte toestand bewaard gebleven, terwijl er 
van de overige 850 stuks naar mijn mening hooguit 30 è 40 
in beeldgave toestand in Nederland zijn aangekomen. Aan
gezien ik bij 4000 gestempelde exemplaren in 25 jaar er 
slechts twee heb kunnen vinden, zegt dit m.i. wel genoeg! 
De waarlijk beeldgave, gestempelde zegels met deze grote 
plaatfout zijn derhalve uitermate zeldzaam en staan volgens 
mij in waarde absoluut gelijk met dié curiosa, waarvan er 
ook maar 20 ä 30 bestaan. Voor zover het ongebruikte zegels 
betreft, doen deze naar mijn mening niet onder voor dié 
foutdrukken, waarvan er maximaal ook slechts 200 hebben 
bestaan en waarvoor men nu gaarne ƒ 150,— a f 200,— betaalt. 

Nog dient in ogenschouw te worden genomen, dat som
mige ongebruikte exemplaren al bij de verkoop ten post
kantore beschadigd bleken te zijn, waaruit de hoge waarde 
van beeldgave zegels des te meer blijkt. (Zie de foto van 
het beschadigde ongebruikte exemplaar in het januari-num-
mer). Deze bijzondere plaatfout in die loslatende kleur ver
dient dan ook naar mijn mening een ereplaats in onze ver
zameling en zeer zeker ook een plaats in de speciale hande-
larencatalogus. 

Ook de daarbijbehorende retouche, die alleen in de vaste 
kleur voorkomt, verdient afzonderlijke melding, hoewel de 
prijs vanzelfsprekend veel lager is, daar men deze éénmaal 
per 200 zegels moet kunnen vinden. 
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an Nederlands-Indië (xi) 

Van alle overige zegels met zeer grote plaatfouten in 
deze uitgifte, zoals o.a.: „het cijfer 2 met ring" kan men 
niet zeggen, dat deze zeldzaam zijn, althans niet van die 
fouten welke men in de vaste kleur vindt. Treft men deze 
echter aan op zegels in de loslatende kleur en op overigens 
beeldgave exemplaren, dan staan de zaken iets anders, om
dat alle zegels in de loslatende kleur, en die werkelijk beeld-
gaaf zijn gebleven, bijzonder schaars zijn. Meestal vertonen 
zij randgebreken welke bij het afweken zijn ontstaan en het 
is nu eenmaal niet gemakkelijk na ruim 25 jaren hier 
te lande nog onafgeweekte zegels in bundels of enveloppen 
te bemachtigen. Het is dan ook bepaald geen sinecure een 
volledige verzameling van de 200 zegels (in loslatende kleur) 
plus de 200 zegels (in vaste kleur) bijeen te brengen en velen 
zullen het al een hele prestatie vinden indien ze de 200 exem
plaren in vaste kleur compleet zullen hebben. En dat is dan 
ook inderdaad wel het geval, vooral als het dan tevens nog 
mooie exemplaren zijn, want daartoe zijn beslist vele hon
derden zegels nodig, daar zelfs in een partij van 2000 stuks 
nog net enkele benodigde exemplaren ontbreken! 

Een goed filatelist laat zich niet afschrikken! 
Ongeacht de enorme nauwkeurigheid welke nodig is om 

200 (c.q. 400) zegelbeelden uit elkaar te houden en te sorteren 
en ongeacht ook de tijd welke zulk een plaatstudie vordert, 
vertegenwoordigt het daartoe benodigde materiaal reeds op 
zich zelf een vrij aanzienlijk bedrag en degene die tenslotte 
alles compleet heeft mag zijn verzameling van deze zegels 
naar mijn mening op ten minste ƒ 200,— taxeren, d.w.z. voor 
gebruikte zegels. 

Met wat geduld, geluk en moeite en tegen niet al te 
hoge kosten acht ik het nu nog mogeiyk de gehele verza
meling in de beide druksoorten (400 stuks) in ongebruikte 
exemplaren bijeen te brengen, waarbij dan de aankoop van 
veldelen vanzelfsprekend het snelst naar het beoogde doel 
leidt. 

Maar het summum van filatelistisch vermogen acht ik die 
verzameling, die het zelfde te zien geeft in gave, gestem
pelde exemplaren! Het feilloos identificeren van gave, ge
stempelde zegels in de loslatende kleur is zulk een onzeg
baar moeilijke taak, dat ze alleen succesvol kan worden vol
bracht door hem, die de 200 afdrukken der vaste kleur zó 
grondig heeft bestudeerd, dat hij alleen uit de plaatsing 
der donkere kleurstippen, -vlekjes en -streepjes, in com
binatie met de marge-stippen, met absolute zekerheid één 
bepaald zegelbeeld kan aanwijzen. De meeste witte stippen 
zijn immers in de loslatende kleur nagenoeg niet te zien, 
omdat alles een min of meer wolkachtig aspect vertoont. 
Het is dan ook uit hoofde van alle bovenvermelde redenen, 
dat ik een dergelijke complete verzameling van de 400 
gestempelde exemplaren een filatelistisch zenith wens te 
noemen, en het is mij -in ruim 25 jaren van naarstig speuren 
en vergelijken nog niet gelukt dit hoge doel volledig te ver
wezenlijken, hoewel het maar enkele exemplaren scheelt (nl. 
4 ä 5 stuks in loslatende kleur). 

Schat men het verkochte aantal zegels in de vaste kleur 
op totaal 600.000 stuks en het verloren gegane deel daarvan 
op 100.000 stuks, dan blijven er nog ongeveer een half mil
joen zegels over, waarvan er ruw geschat nog ten hoogste 
400.000 in Nederland aanwezig kunnen zijn.*) Maximaal kun
nen er dan ook naar mijn mening ten hoogste 100 verzame
laars de plaatstudie hier te lande nog volledig afwerken. 
Vergelijkt men nu dat halve miljoen met de bijna 20 miljoen 
stuks van Nederlands-Indië nr. 1, dan is dat een verhouding 
van 1 op 40 in het voordeel van Nederlands-Indië nr. 180. 

' Gezien de tijd en allerlei andere factoren wil ik deze getals
verhouding desnoods stellen op 1 op 20 om daarmede alleen 

•) Men vergete niet, dat vele tienduizenden exemplaren vernietigd 
zijn bij de selecties voor de veilingen te Bandoeng en tijdens de 
Japanse bezetting! 

maar naar voren te brengen, dat men vooral niet moet den
ken dat nr. 180, dat heden ten dage nog als een vrijwel 
waardeloos zegeltje wordt beschouwd, dit ook in de toekomst 
zal blijven. Ook Nederlands Indië nr. 1 heeft goedkopere tij
den gekend! 

Als deze plaatstudie — en dat is toch in wezen een der 
mooiste takken van de filatelie — door meer verza
melaars beoefend gaat worden, dan blijft N.I. nr. 180 niet 
langer een totaal miskend en veronachtzaamd zegeltje en 
zal het — in vereniging met de eveneens te platen zegels 
van Curagao en Suriname in dat zelfde type (zie resp. 
Curagao 103 en Suriname 150) — in de nabije toekomst een 
zeer gezocht en hoogwaardig zegeltje worden, dat u niet 
meer voor ƒ 22,50 per 1000 zult kunnen kopen! Zelfs acht 
ik de mogelijkheid niet uitgesloten, dat er in de toekomst 
een geheel apart album verschijnt waarin niet alleen N.I. 
nr. 180, maar ook Curagao nr. 103 en Suriname nr. 150 in 
plaat- of beeldstudie verenigd zullen zijn, een album dus 
waarin de 600 zegelbeelden der drie drukcilinders, plus de 
„grote barsf'-retouche nauwkeurig staan afgebeeld. 

Of wij hiermede een geheel apart album bedoelen alleen 
voor die zegels van de Vader des Vaderlands? Ja, inderdaad, 
en waarom eigenlijk niet? Waarom zouden we nu alleen maar 
de bijna onbetaalbare zegels Koning Willem III platen en 
deze zegels van N.I., Curagao en Suriname niet? 

Kijk ook eens naar Curasao en Suriname! 
Heeft u de zegels van Curagao nr. 103 en van Suriname 

nr. 150 wel eens heel goed bekeken? Ik denk welhaast van 
niet. Maar wat zou u denken van zegels die op precies de
zelfde manier zijn gedrukt en waarvan de drukcilinders op 
precies dezelfde wijze zijn vervaardigd als die van N.I. 180? 
Zouden deze zegels dan niet evenzeer van fouten en ken
merken krioelen? Ja, ongetwijfeld! 

Uit een betrekkelijk geringe voorraad van ruim 200 zegels 
van Suriname nr. 150 en dito van Curagao 103 heb ik diverse 
exemplaren met volkomen identieke plaatfouten in meervou
dig aantal bijeengebracht en uit de ongebruikte veldelen, die 
ik bovendien heb aangekocht, is mij gebleken, dat ook de 
Willem de Zwijgerzegels dezer gebieden zijn te platen. Ook 
bij deze zegels dezelfde frappante witte vlekken en donkere 
stippen en streepjes als bij N.I. nr. 180, en altijd zuiver iden
tiek van plaats en vorm als het zegels betreft van één 
bepaald cliché. Als bewijs daarvan heb ik aan de redactie 
van dit tijdschrift 15 verschillende zegels met frappante 
afwijkingen in het zegelbeeld in meervoudige exemplaren ter 
bezichtiging gezonden. Van Curagao nr. 103 was daarbij o.a. 
de zeer duidelijke plaatfout „excentrische witte vlek in de 
letter O van Curacao" (in gebruikte en ongebruikte exem
plaren). Ook de sterk opvallende „witte vlek in de letter 
C van Curacao" e.a. Hier ligt inderdaad nog een volslagen 
onbetreden terrein van onderzoek open voor een ieder die 
zich wil toeleggen op het platen van deze fraaie zegels. 

Ook hier zijn alle zegels verschillend en het komt er 
alleen maar op aan, dat men ze door scherpe bestudering 
van de allerkleinste finesses uit elkaar leert te houden. En 
hiermede hoop ik op duidelijke wijze het mijne over de hui
dige en de toekomstige waarde van deze zegels en over de 
daarmede te vormen speciale verzamelingen te hebben uit
eengezet. 

Nog wat afwijkingen in N.I. nr. 180. 
Keren we nu nog snel terug naar ons zegel N.I. nr. 180 

met een serie van tien zegelbeelden die in de vorige bijdrage 
nog niet zijn opgenomen. 
51. 0e lip-stip of pseudo-retouche van de knevelvlek. Deze 

zegel vertoont dezelfde kleine witte verbreding (de 
„tand") als de grote knevelvlek, maar verder geheel an
dere nevenkenmerken, n.l. een driehoekig accent rechts 
onder 2de D, een witte stip onder het koppelteken dicht 
bij de zegelrand; een witte veeg tussen linker N-poot 
en schuine balk van de 2de N en een wit vlekje rechts 
bij de mutsrand. Naast die muts nog 2 kleurstippen en 
2 witte stippen in vak A (links). 

52. Een zegel dat schijnbaar overeenkomst vertoont met 
volgnummer 9, maar met kleine witte vlek links van de 
kleine e; een schuin verlopen krasje tussen die kleine 2 
en de letter E daaronder en een witte vlek tegen de rand 
van het zegelbeeld even boven de laatste E. In het A-veld 
nog 2 witte vlekken, n.l. loodrecht onder de 1 en de 
eerste 3 van 1533. Dit is de E2 met randvlek. 
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53 Het schouder-scheurtje. Op dezelfde plaats als de stip 
van afb 13, maar nu een langw erpig scheurtje in de 
mantel, met als nevenkenmerken een wit vlekje schuin-
links boven de muts, een dito loodrecht onder de 1 in 
vak A, een donkeie duideliike kleurstip tussen de N en 
de D, een witte vlek in vak B schuin boven de rand van 
de halsberg 

54 Een met afb 11 zeer sterk overeenkomende witte stip 
tegen de witte C-lijn, echter niet zuiver loodrecht boven 
het midden van de grote 2 maar iets meer naar rechts, 
dus ook wat lager tegen die C-lijn liggend De neven-
kenmerken zijn hier een donkere kleurstip links naast 
de voet van de tweede I en een dito naast het oog in het 
rechter B-veld Bij afb 11 ligt er op die plaats juist een 
wit vlekje' Ook heeft beeld 11 een duidelijke kleurstip 
boven de wenkbrauw op het voorhoofd en een witte vlek 
links van het oor in het A-veld, benevens een witte vlek 
schuin boven de muts Ter onderscheiding van deze twee 
zegels heb ik ze dan ook respectievelijk de C-lijn vlak A 
en de C-iyn vlak B genoemd (respectievelijk volgens 11 
en 54) 

55 De boven-C-lijn stip 1. Juist even boven de C-lijn, on
geveer loodrecht boven de giote 2, ligt een kleine witte 
stip op de mantel De nevenkenmerken zijn 3 zeer duide
lijke kleurstippen in het onderste deel van het B-vak 
rechts, waaraan deze zegel ook bij overgaand stempel over 
die witte stip direct is te herkennen, zelfs in de los
latende kleur 

56 De grote bontkraag-vlek. Een zeer m het oog spiingende, 
duidelijke en grote plaatfout tussen de halsberg en de 
hoogste tres rechts m de bontkiaag van de mantel De 
nevenkenmerken zijn hier een marge-stip op de hoek
tand in de linker-onderhoek, 2 donkere kleurstippen 
loodrecht boven elkaar m de , zak" van vak B rechts (dus 
boven de schouderlijn aldaar) alsmede een donkeie kleur
stip tussen de N en E als fragment van de hulpgraveei-
lijn 

67 De stip naast de tres Op circa 1 mm afstand van de 
middelste dei 3 tressen, rechts ligt een witte, ietwat 
langwerpige stip dus op de loodlijn die tussen de I en E 
doorloopt De nevenkenmeiken zijn witte stip boven de 
laatste J in de onderste tres alsmede een dito op de 
bissectrice van de tophoek rechtsboven m het B-vak 

58 V extra mantel-knoop. Een grote en niet m het zegel
beeld behoiende extra witte knoop" onder de fronthoek 
van de halsbeig m de bontkiaag met als nevenkenmerk 
een punt-achtige verbreding van de C-lijn boven de grote 
2 Dit IS wederom een zeer frappante fout die echter in 
de loslatende kleur zeer moeilijk is te ontdekken' 

59 De tweeling-vlek naast de halsberg in B-vak. In het on-
deiste deel van het B-vak liggen twee duidelijke vrij 
giote vlekken waarvan er een tegen de halsbeig aan ligt 
en de andeie er vlak bij, maar iets lager, op ongeveer 
2'/i mm afstand In de loslatende kleur moeilijk te defi
nieren' 

60 De boven-breuk-stip. Loodiecht boven de teller van de 
breuk ligt een fijne witte stip juist even boven de grote 
lichtvlek in de mantelband Als sprekende nevenkenmer
ken een diepe en donkerkleurige graveerkras bij het 
begin van de C-lijn even onder de schouder en een altijd 
aanwezige, zeer duidelijke margestip links van de top 
van de eerste N buiten het zegelbeeld 

NASCHRIFT 
Daar het mij — en dat zal de lezeis van het Maandblad 

wel begrijpelijk zijn — bijzonder interesseert of er voldoende 
belangstelling voor dit zeer speciale werk bestaat, zal ik 
daarmede alleen doorgaan, mdien deze belangstelling ook op 
de een of andere wijze duidelijk zal blijken Er resten n 1 nu 
nog 140 zegelbeeld-beschrijvingen, die zeker niet in een bij
drage kunnen worden afgewerkt, zodat het voor „niet-
plateis" wellicht interessanter zal zijn met andere onder
werpen verder te gaan In dit laatste geval wil ik gaarne de 
wel-platers met verdere schriftelijke opgaven op meer pei-
soonlijke wijze van dienst zijn 
Voorschoten, 
Wijngaardenlaan 52. 

De nationale tentoonstelling 
„Rotterdam '61" 

Nadat m de afgelopen nummers venchülende berichten 
ovei ,Rottterdam '61' verschenen waren, heeft het ons wer
kelijk goed gedaan, dat de heer A G Ferf m het februari
nummer enkele punten aan de orde heeft gesteld, die om 
een nadere beantwoording vragen Temeer, daar de heer 
Ferf zijn vragen en bezwaren openlijk aan de filatelistische 
opinie stelt en niet m eigen of beperkte kring de Nationale 
Tentoonstelling tegenwerkt, alleen omdat er geen medailles 
te „verzamelen" zijn 

HET „WAAROM" 
Het IS niet alleen uit traditie dat om de twee jaren een_ 

Nationale Tentoonstelling gehouden dient te worden Ieder 
jaar komen nieuwe postzegelverzamelaars naar voren, die 
hun verzamelingen in het openbaar willen tentoonstellen 
Gevorderde verzamelaars willen via een nationale tentoon
stelling hun verzamelingen zodanig bekroond zien, dat deze 
op internationale tentoonstellingen getoond kunnen woiden. 
Nederlandse veizamelaars willen op een tentoonstelling ken
nis nemen van hetgeen hun medefilatelisten bereikt hebben. 
Nieuwe verzamelwijzen kunnen via een tentoonstelling be
kendheid verkrijgen Kortom een nationale tentoonstelling is 
voor de filatelisten, wat de Utrechtse Jaarbeurs voor het be
drijfsleven en het Holland Festival voor de kunstminnaars is. 

HET „HOE" 
WIJ geloven niet, dat m onze kringen het nut van een 

nationale tentoonstelling betwijfeld wordt De giote moeilijk
heid in de laatste jaren is echter geweest, dat de organisatie 
ervan dusdanig grote offers van de organiserende veienigmg 
vroeg dat een tentoonstelling slechts met financiële steun 
van het bedrijfsleven geoiganiseerd kon worden Heeft de 
betietfende vereniging deze steun niet dan dient naar 
andere wegen gezocht te woiden om het giote tekoit te 
dekken De R Ph V heeft steun gezocht — en gekregen — 
van de georganiseerde postzegelhandel De Nedeilandse Bond 
heeft een groot deel van het pas opgerichte Tentoonstelliiigs-
fonds beschikbaai gesteld en de reserves van de R Ph V. 
worden danig aangesproken 

Nu willen wij hierbij onmiddellijk stellen, dat een grote 
vereniging meestal over ruimeie middelen kan beschikken, 
dan een kleineie veieniging, die vele jaien moet sparen om 
een tentoonstelling te bekostigen Aan de andere kant hebben 
WIJ door de organisatie van een nationale tentoonstelling-
„nieuwe stijl" een opzet willen maken die het andeie ver
enigingen mogelijk kan maken m de toekomst ook tentoon
stellingen te organiseren, zonder dat die verenigingen daar
door aan de rand van het faillissement komen De begroting 
IS daarom uiterst sober gehouden De verkoop van bijzondere 
enveloppen is in handen gegeven van de organisatie, die 
daartoe het meeste geschikt is, namelijk de postzegelhandel, 
die van de/e wijze van beoefening der filatelie zijn dagelijks 
werk maakt Dit alles houdt m, dat de bekroningen sober 
gehouden dienden te worden. 

PAPIER OF METAAL'' 
Er zijn verzamelaars, die slechts willen inzenden indien 

hun inzendingen met medailles bekroond worden Er zijn 
ook inzenders, die aan „metaal" geen behoefte hebben en 
hun veizamelingen tentoonstellen om anderen te laten zien, 
wat ZIJ verzamelen en hoe zij hun verzamelingen hebben op
gezet Weei anderen, en dit zijn dan naar onze mening de 
werkelijk „grote" filatelisten, hebben hun reeds nationaal en 
internationaal bekroonde verzamelingen ,,buiten mede
dinging ingezonden, slechts met het doel aan anderen te 
laten zien hoe, naar hun mening, een verzameling opge/et 
dient te worden 

Dat de opvatting, dat de tentoonstelling door het niet be
schikbaar stellen van medailles, het aanzien niet waard zou 
zijn, onjuist is, wordt bewezen door de aangemelde inzen
dingen De tentoonstelling is volledig volgeboekt, er zijn 
tientallen verzamelingen aangemeld, die nog nimmer op een 
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tukken 
tentoonstelling verschenen en juist dat is reeds het bewijs 
van het nut van nationale tentoonstellingen. Niet honderden 
kaders, die iedere bezoeker meermalen zag en waarvan men 
bij voorbaat weet, dat ze „goud" of „zilver" zullen krijgen, 
maar nog nooit getoonde collecties van verzamelaars, die hun 
eerste schrede op het tentoonstellingspad wagen. Juist hier
door is voor ons bewezen, dat „Rotterdam '61" aan het door 
de Bond en ons gestelde doel zal beantwoorden. 

PAPIER EN METAAL! 
In de afgelopen maanden is van verschillende zijden aan

gedrongen op het alsnog beschikbaar stellen van medailles 
en evenveel keren is dit door ons afgewezen. Bij vroegere 
tentoonstellingen werd de Jury meermalen in het nauw ge
bracht door het te geringe aantal beschikbare bekroningen. 
Wanneer vijf verzamelingen naar de mening van de jury 
„goud" verdienden en er slechts drie gouden medailles be
schikbaar waren, moesten twee verzamelaars met een lagere 
bekroning genoegen nemen, dan rechtens op grond van het 
oordeel van de Jury gegeven diende te worden. Op ,.Rot
terdam '61" zal iedere inzender een diploma krijgen ter 
waarde van de bekroning van zijn inzending. De Jury heeft 
dan ook op dit punt geen hoofdbrekens en kan iedere in
zending aan de hand van vaste maatstaven beoordelen. 

Een ander punt van overweging is geweest — en dit is in 
volledige overeenstemming met de Bond gebeurd — dat zo
dra er medailles te verdienen waren, er een aantal verza
melaars zou komen die het niet om het genoegen van het 
inzenden te doen was, doch uitsluitend om medailles te 
verzamelen en die daartoe een zodanig aantal kaders zouden 
aanvragen, dat op inzendingen van beginnende exposanten 
een flinke korting toegepast zou moeten worden. 

Een diploma kan voor of achter een verzameling opge
nomen worden. Een medaille verhuist meestal in een lade 
of in een medaillekastje, dat voorheen diende voor het op
bergen van sporttrofeecn of voor andere doeleinden. 

Van het begin af heeft echter bij ons de bedoeling voor
gezeten alle inzenders, naast de diploma's, een herinnering in 
de vorm van een medaille te geven. Dit zal zijn de bronzen 
medaille van de R.Ph.V., zoals afgebeeld op de advertentie 
iu de „Speciale Catalogus" van 1961! Deze beslissing viel 
reeds in september 1960. maar met het oog op wat wij hier
boven schreven wordt daaraan pas bekendheid gegeven nu 
de inschiijving definitief gesloten is. 

Wij hopen vele filatelisten uit binnen en buitenland op 
„Rotterdam '61" te mogen begroeten! 

HET BESTUUR DER R.PH.V. 

Postzegels en frankering 
De eerste postzegels, die al een dikke honderd jaar gele

den werden uitgegeven in 1840 in Engeland, waren uitslui
tend bedoeld voor postaal gebruik, voor het gemakkelijker 
frankeren van brieven. In verband met het daarbij inge
voerde „one penny" port, kon dan ook volstaan worden met 
slechts die éne waarde. Toen wij in 1852 het voorbeeld van 
de postzegels navolgden, hadden wij wegens het bij ons gel
dende drieafstandentarief voldoende aan slechts een drie
tal zegels. 

Bij de uitbreiding van de correspondentie breidde dit aan
tal zich meer en meer uit, met al d niet nodige waarden 
en zo zien we bij de Franse koloniën bijvoorbeeld series van 
2025 verschillende waarden in éénzelfde tekening; in de in
flatieperiode nog weer veel groter. 

In eigen land werken we met een zeventien waarden van 
onze Koningin, zonder de guldenswaarden. Of die nu alle
maal zo nodig zijn voor de frankering en het zo'n bezwaar 
zou zijn in voorkomende gevallen twee waarden te gebrui
ken, wil ik in het midden laten. Ook de meer en meer in 
gebruik komende frankeermachines zouden dit aantal kun
nen verminderen. 

Een uitbreiding van de aantallen zegels kwam door de 
invoering van de gelegenheidspostzegels voor bijzondere per
sonen en gebeurtenissen. Vooral na 1920 breidde dit soort 
zegels zich aanzienlijk uit, toen ze ook voor corresponden
tie naar het buitenland mochten worden gebruikt. 

Enkele waarden zouden, oppervlakkig gezien, voor deze 

zegels voldoende zijn geweest, maar ook hierin kwam de 
klad en ook grotere series deden hun intrede. Amerika 
bracht het trouwens al in 1893 met zijn Columbusserie 
tot niet minder dan zestien verschillende waarden. 

Verreweg de kroon op het werk zet echter wel de Sovjet
unie, niet zozeer door het serieaantal, alswel door het 
ongelooflijk grote aantal gelegenheidszegels dat hier de laat
ste jaren is uitgekomen en nog voortdurend blijft uitkomen, 
terwijl daartegen het aantal normale zegels, om zo te zeg
gen, nul komma nul is. 

Werpen we een blik in de Yvert, dan zien we voor de laat
ste tien jaar niet minder dan 1144 zegels en daaronder zeg
ge en schrijve drie gewone, nietgelegenheidszegels! In 
1960 is het aantal reeds tot 162 geklommen! 

De Chinese Volksrepubliek wil blijkbaar niet voor de 
Russen onderdoen en bracht het in de periode 19491960 tot 
449 stuks, ook al een aardig aantal. 

Het kan toch wel niet anders of deze zegelzondvloed moet 
een nadelige invloed hebben en de een na de andere verza
melaar zal weigeren deze landen verder bij te houden. 

Enige jaren terug was Italië bezig dezelfde weg in te 
slaan, maar hier zag men het verkeerde van dit streven 
blijkbaar tijdig in en werden de nieuwe uitgiften weer tot 
normale aantallen verminderd. 

Ook in eigen land doet zich de laatste jaren het verschijn
sel voor van grotendeels slechts twee waarden, de 12 et. 
bij binnenlands gebruik, de 30 et. voor het buitenland. 
BLOKKENMANIE 

Een ander verderfelijk verschijnsel zien we in de blokken
manie; dingen die we toch moeilijk als eigenlijke postzegels 
kunnen beschouwen en die hun postaal gebruik toch hele
maal missen. Veelal zijn dit dezelfde afbeeldingen, maar 
dan uitgegeven in de vorm van een of meer zegels als 
een velletje en dan nog liefst getand en ook ongetand. 
Soms zijn dit handige kleine modelletjes, soms ook hele 
vellen, bijvoorbeeld in Frankrijk. Het eerste blok voor 
Straatsburg ging nog, maar de beide volgende vertoonden 
wel abnormale afmetingen, niet minder dan 14 bij 22 cm. 
Waarom Yvert zelf andere getallen noemt is mij niet duide
lijk. 

Ook in dezen maakt ons land weer een gunstige uitzonde
ring, waar niet meer dan één klein blok, voor Suriname, 
is verschenen.*) 

De kroon op het werk zet nu eens niet de Sovj etUnie, 
maar Israël, dat onlangs een blok voor de Postzegeltentoon
stelling heeft uitgegeven. De grootte is niet erger dan Frank
rijk, ruim 13 bij 19V', maar hier is het de voorstelling, die 
meer van een plaat of schilderij heeft dan van een postze
gel. Het aantal daarop voorkomende personen is eenvoudig 
niet te tellen, en bij nauwkeurig kijken is er onderaan nog 
een geperforeerde zegel te zien zoals op de Tentoonstelling 
werd uitgegeven. 

Zou er van dergelijke „postzegels" wel één werkelijk op 
brief zijn gebruikt? De als „gebruikt" genoteerde zegels 
hebben zeker alle wel een welwillendheidsstempel gekregen 
en wie beschikt er over een tong van dergelijke afmeting 
om zo'n vlakje te kunnen bewerken? 
Oosterbeek, H. W. BOREL 

♦) De onder de Duitse bezetting uitgegeven legioenbloklien buiten 
beschouwing gelaten. Red. 

Verenigde Naties op ,,Rotterdam '61" 
Ook de Verenigde Naties zullen vertegenwoordigd zijn op 

de Nationale Tentoonstelling „Rotterdam '61". De postadmini
stratle van de Europese Dienst van de V.N. (UNPA) heeft 
laten weten dat zij een inzending zal verzorgen van eerste
dagenveloppen en postzegels. Er zijn zes eigen kaders toe
gezegd, waarvan er vier gewijd zijn aan FDC's: twee van 
New York, één van Geneve en één die gewijd is aan het 
ontstaan van een FDC. Van de beide resterende kaders bevat 
het ene de koerserende en het andere de buiten gebruik ge
stelde zegels. De inzending zal, voor zover mogelijk, „up to 
date" zijn. 
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Rubriekredacteur C H W Heusdens 

Sladhoudersweg 44 C, Rotterdam 4 

Postadres o/a Postbus 619, Rotte'dam 

FILATELISTENLOKETTEN 
Gevestigd: Bijkantoor Hoogvliet, derde woensdag van 17.00 
tot 19.00 uur, Waalwijk, tweede maandag van 19.00 tot 20.00 
uur en Winterswijk, eerste maandag van 18.30 tot 19.30 uur. 
Tijdeiyk Filatelistenloket. 

Tijdens de Nationale Filatelistische Tentoonstelling „Rot
terdam "61" in de Glazen Zaal van het Ahoygebouw te Rot
terdam: 

vrijdag 7 april 1961 van 9.00 tot 17.00 uur 
zaterdag 8 april 1961 van 9 00 tot 13.00 uur. 

20 CENT KONINGIN JULIANA TYPE HARTZ EMISSIE 
195358. 

De heer H. N. Andriesse te Leidschendam was zo vriende
lijk ons een blokje van vier stuks van deze zegel te zenden 
met de in het januarinummer vermelde afwijking van de 
middelste poot van de tweede „E" van Nederland Het be
treft zegel nummer 13 van et.singnummers R 4 en R 5. 

Wen zief de afwijkinq op 
de zegel rechfs onder in 
hef blokie van vier. 

AFWIJKINGEN 
Van de heer J. C. Schnittmann te Voorschoten ontvingen 

wij ter inzage Dienstzegel nr. 16. Waarschijnlijk is tijdens 
het aanbrengen van de „Cour" opdruk een stukje papier op 
een gedeelte van deze zegel aanwezig geweest, waardoor de 
meest rechtse letters van de opdruk niet zijn afgedrukt. 

Ned. NieuwGuinea, UnieStaten 
Ned. Indië en Rep. Indonesia 

Rubriekredacteur A J Uylen, 

Herrn Heyerinanslaan 6, Eindhoven 

(tot 2012'48) 

Nederlands NieuwGuinea 
Op 5 april zullen verschijnen de twee bijzondere frankeer

zegels: 25 et, blauwachtiggroen en 30 et, wijnrood. Afbeel
ding het door Ir A van Noortwijk ontworpen gebouw voor 

NEDEPlANCSWaiWSUIHB 

25c 
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de NieuwGuineaRaad te Hollandia. Ook de zegels zijn 
door Ir. v. Noortwijk ontworpen. Papier zonder watermerk, 
tanding 11: 11'/^, offsetdruk van N.V. Joh. Enschede en Zn, 
Haarlem. Verkrijgbaar tot 5 juli 1961. Einde geldigheid 31/12, 
1962. 

Rubriekredacteur , R Tocila, 
ArchimedesDlanIsoen 9 hs, AmsterdamO 

NEDERLAND: In aansluiting op het bericht in het fe
bruarinummer zij nog vermeld dat de speciale maatschappij
stempel voor de eerste vlucht naar Nigerië in groen is af
gedrukt. Aankomststempel te Lagos 18.1. Volgende maand 
zal ik verdere bijzonderheden geven over de naam van het 
vliegtuig en het aantal kilo's vervoerde post. Momenteel is 
alleen meeloperpost uit WestDuitsland bekend. 

BELGIË: Evenals de vorige jaren was ook eind 1960 ge
legenheid tot het zenden van luchtpost van en naar de Bel
gische zuidpoolbasis. De luchtpost van België uit is gestem
peld op 9.12 en heeft de speciale zuidpoolbasisstempel van 
9.1 als aankomststempel. De luchtpost vanuit de basis is 
eveneens gestempeld op 9.1 en draagt als aankomststempel 
Brussel 16.2. 

FRANKRIJK: Van 20.1 tot 22.1 werd een speciale stempel 
op het P.T.T.Ministerie te Parijs gebruikt ter gelegenheid 
van vijftien jaar nachtluchtpostvervoer. 
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POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriek redacteur J H Broekman, 
Hoflaan 25. Bergen N H 

Nieuwtjes 
Postal Stationery van november-december 1960 (nr. 85) 

bevat een uitgebreid overzicht (met afbeeldingen) van nieuw
tjes van verschillende landen. Dit orgaan is voor $ 2.25 per 
jaar verkrijgbaar bij E. A. Farnsworth, Cornish Flat, N.H., 
U.S.A. Het is het officieel orgaan van de United Postal Sta
tionery Society (U.P.S.S.). 

l'Entier Postal, met Belgische, Franse en Nederlandse 
medewerkers, bevat elke maand (vier pagina's) onder meer 
een opgave van nieuwtjes. Het is voor ƒ 3,— per jaar ver
krijgbaar bij de rubriekredacteur. Proefnummer wordt 
gaarne toegezonden. 

„Die Ganzsache" is een tijdschrift dat de leden van de Ber
liner Ganzsachen Sammler Verein gratis wordt toegezonden. 
Bovendien kan men zich abonneren op maandelijkse stencils 
met vermelding van nieuwtjes. Redacteur van het orgaan is: 
F. A. Beyer, Falkensteuer Ufer 32, Hamburß-Blankenese. 

België. Briefkaart 3.50 + 3.50 frank, blauw, cijfer, blauw 
papier met Frans-Nederlandse en Nederlands-Franse tekst. 
Publibels: 2 frank lila, nrs. 1737-1756. 
Brazilië. Envelop 4.00 Crs., donkerblauw. Drie koningen op 
dromedarissen met de ster van Bethlehem. Binnenzijde: 
kribbe met of zonder Jozef, met kerst- en nieuwjaarswens in 
bruin. 

Cyprus. Envelop voor aangetekende zendingen, 25 mils, 
blauw. Koningin Elizabeth II in cirkel. Boven de waarde
stempel links Griekse en rechts Turkse tekst. Formaat F, G, 
H, I en K. 

Hongarije. De briefkaarten van 30 (40) lichtgroen en 40 (50) 
roodbruin nu zonder „Budapest" in het drukmerk, room-
kleurig karton. 

Israël. Briefkaart 0.12 + 0.12 blauw (24.10.1960). 
Oostenrük. Briefkaart 1 sh, bruin, Mariazell, met serie 61 

met 28 illustraties. 
Polen. Envelop 60 (80) gr. paars Ter herdenking van de 

slag bij Tannenberg in 1410. 
Briefkaart 40 (60) gr. grijslila en bruin, stadsgezicht van 

Gdansk (Danzig). Achterzijde: wapen van Danzig. Drukmerk 
VII, 60 - 50.000 

Portugal. Briefkaarten 0.50 escudo, roodbruin, postiljon in 
ovaal. COMEMORACOES HENRIQUINAS (herdenking van 
Hendrik de Zeevaarder). Met vier dichtregels van Fernando 
Pessoa (10.12.1960) 

Thurn en Xaxis. In de septemberveiling Mohrmann te 
te Hamburg kwamen twee couverten voor van Vi Silber-
grosschen, bij Beckhaus gecatalogiseerd als 25 I en onge
stempeld met DM 2000.—. Bovendien een gestempeld stuk, 
dat bij Beckhaus zonder prijs werd opgenomen. De opbrengst 
was DM 2400.— zonder opgeld. Deze couverten in het be
faamde „dames-formaat" van 147 x 63 mm zijn uitermate 
zeldzaam. 

ISRAËL: Volgens berichten van de El Al heeft deze maat
schappij begin januari de dienst ingezet met straalvlieg
tuigen Boeing 707 naar New York via Parijs en Londen. 
Aangezien de bestelde vliegtuigen pas medio 1961 zullen 
worden geleverd, vliegt men nu nog met huurvliegtuigen van 
de Braziliaanse VARIG. 

OOSTENRIJK: De AIR CANADA opende op 2 januari een 
straalvluchtendienst van Wenen naar Montreal via Düssel
dorf. De P.T.T. verstrekte een speciale stempel te Wenen (zie 
afbeelding). 

VEILINGOPBRENGSTEN: 
Op een Duitse veiling bracht een zeer zeldzame krant, 

L'Electeur Libre, vervoerd per ballon tijdens het beleg van 
Parijs in 1870, een recordprijs op van DM 1000.—. Op de
zelfde veiling bracht een Ross Smith-brief Engeland-Austra-
lië 1920, DM 1550.— op. 
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BOEKBESPREKING 
Van de firma Sieger te Lorch (Württemberg) ontving ik 

twee werkjes. 
Het eerste behandelt alle vluchten van de nieuwe Oosten

rijkse Austrian Airlines, die in 1958 werd opgericht, in 65 
hoofdnummers. Het geheel is, zoals wij gewend zijn van deze 
firma, keurig verzorgd en rijk geïllustreerd. Alle stempels en 
speciale kaarten en'of enveloppen worden afgebeeld. De prijs 
voor het 36 bladzijden tellend boekwerkje is DM 1.—. 

Dezelfde firma heeft uitgegeven de zesde oplaag van de 
Lufthansa Katalogus. Dit werkje van 80 pagina's catalogi
seert alle heen- en terugvluchten van de Westduitse Luft
hansa vanaf 1955. Gezien het feit dat dit gebied bij onze 
Oosterburen zeer geliefd is, wekt het geen verwondering dat 
de prijzen voor sommige trajecten vrij hoog liggen. Bij de 
eerste vlucht 1.4.1955 Frankfort-Keulen wordt bijvoorbeeld 
een catalogusprijs aangegeven van DM 20.—. 

Ook dit werk is keurig uitgevoerd terwijl alle stempels, 
alsmede een groot aantal speciale kaarten en/of enveloppen, 
geclicheerd zijn. 

In tegenstelling met de catalogus over de AUA-vluchten, 
waar het aantal vervoerde poststukken voor elke vlucht 
wordt aangegeven, is dit van de Duitse vluchten niet bekend. 
De Oostenrijkse P.T.T. heeft de luchtpostverzamelaars met 
deze inlichtingen altijd zeer aan zich verplicht. De prijs van 
de Lufthansa Katalogus is DM 1.50. 

Gezien de zeer lage prijs en de keurige uitvoering kan ik 
de beide catalogi van harte aanbevelen. 
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Rubriekredacteur A Buelens, 

Marialei 24, Antwerpen 

Er valt echter aan te stippen dat er reeds vele valse op
drukken van Congo en Katanga in omloop gebracht werden. 
Wij raden de verzamelaars aan voorzichtig te zijn bij het 
aanschaffen van deze zegels. 

LUCHTPOST 
Rubnekredacteur M Kaptetn, 
Kriekenboslaan 29, Hevetlee - Leuven I 
Het is alweer enkele maanden geleden, dat deze rubriek 
u onder de og^n kwam. Met een gemeend mea culpa voor 
mijn afwezigheid, zal ik proberen u op de hoogte te brengen 
van wat sedert november 1960 is gebeurd. 

Op 30 november 1960 werd voor het eerst een straalvlieg
tuig gebruikt op de lijn Brussel Teheran. Zowel voor de 
heen- als voor de terugvlucht kreeg de vervoerde post een 
bijzonder stempel. Een afbeelding (I) van een met de heen-
vlucht vervoerde brief wil ik u niet onthouden. U zult dan 
zeker opmerken dat de bijzondere stempel afwijkt van de 
tot dan gebruikelijke, hetgeen echter een flinke stap vooruit 
is op de weg naar aantrekkelijke luchtpoststukken. Het ge
toonde stuk toont op de achterzijde de stempel: Tehran 
(Arrivée) 20 H 7-11 1960 Klaarblijkelijk dus geen aankomst
stempel. 

NIEUWE UITGIFTEN: 
Krachtens Ministerieel besluit van 17 augustus 1960 wer

den de in voorraad zijnde postzegels van 30 centiemen „He
raldische Leeuw" deels voorzien van een opdruk van 15 cen
tiemen en deels van een opdruk von 20 centiemen. 

Een bepaalde hoeveelheid van de overgedrukte zegels werd 
ook voorzien van een voorafstempeling. 

Krachtens Ministerieel besluit van 23 september 1960 
werd een nieuwe postzegel van 50 centiemen „Heraldische 
Leeuw" uitgegeven. Het formaat van deze zegel is hetzelfde 
als van de zegels met Koninklijke beeltenis. Deze nieuwe 
zegel is in het blauw volgens het heliogravureprocédé ge
drukt (vellen van zestig) en wordt uitsluitend door middel 
van de automatische verdelers door de „Dienst der verzame
laars" te Brussel I en in het paviljoen van het Inlichtings-
centrum van de stad Brussel verkocht. 

De nieuwe provisoren en de nieuwe postzegel van 50 cen
tiemen werden pas in februari in omloop gebracht. 

ZEGEL VOOR DE POSTZEGELDAG: 
De zegel, die op 16 april a.s. uitgegeven wordt voor de 

Postzegeldag, zal een rode poststempel van de achttiende 
eeuw afbeelden. De zegel zal gedrukt worden in twee kleu
ren: grijs en rood. 

In de negen steden waar de Postzegeldag wordt gevierd, 
zal ook een tijdelijk postkantoor geopend worden dat een 
gelegenheidsstempel zal gebruiken. Deze gelegenheidsstempel 
zal het officiële zegel van de stad waar hij gebruikt wordt 
weergeven. 

TOEKOMSTMUZIEK: 
Op 20 april zal waarschijnlijk een culturele reeks ver

schijnen ten voordele van de stichting Lodewijk de Raedt 
en de Fondation Plisnier. Een van deze zegels zal de beelte
nis dragen van de E. H. Nicolas Pietkin, pastoor van Sour-
brodt, een zeer bekende taalkundige, die de Romaanse dia
lecten in Malmédy en omstreken, verdedigde tegen de stel
selmatige „verpruising" der streek. 

In juni verschijnt een propagandareeks voor de Dierentuin 
van Antwerpen. Er zal dan ook een tentoonstelling gehou
den worden in de grote Hall van de Koninklijke Maatschap
pij voor Dierkunde te Antwerpen. Deze tentoonstelling zal 
als thema hebben: „Fauna en Flora in de Filatelie". 

BIJZONDERE AFSTEMPELING: 
Antwerpen - 18 februari 1961: Bijzondere afstempeling ter ge

legenheid van de postzegeltentoonstelling gehouden door 
de Kring „Fraternitas" van Antwerpen. 

VALSE OVERDRUKKEN VAN CONGO en KATANGA 
De wanorde die heerst in Congo en Katanga heeft ook zijn 

invloed op de filatelie. 
De Congolese post gebruikt nog altijd de poststempels van 

het vroegere Belgische beheer en de brieven worden ge
frankeerd met al de zegels die nog voorhanden zijn. Het ge
beurt niet zelden dat men brieven ontvangt die nog zegels 
dragen zonder de overdruk Congo en Katanga. 

^^L^^^^^g^ 
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BRÜSSEL 
BRUXaLB 
3-11-1960 

TB«RAN 

Op 2 december 1960 opende de Sabena per Boeing Inter
continental de nieuwe lijn Brüssel-Mexico. Ook bij deze ge
beurtenis kreeg de post in beide richtingen een bijzonder 
stempel. Het stuk van de heenvlucht toont op de achter
zijde dezelfde stempel waarmede de frankering van het stuk 
voor de terugvlucht werd afgestempeld (Mexico D.F. - 3.DIC. 
60-14). Een aankomststempel te Brussel werd niet gegeven. 
Wij mogen blij zijn met deze stukken aangezien er nog tal
rijke verzamelaars zijn die nog helemaal niets terugont
vangen hebben. 

K 
B R U S S E L % 

BRUXELL6S % 
2-12-1960 g 

I^EXICO # 

Intussen kreeg de Sabena-frankeermachine te Brussel een 
ander inzetstuk en zo zien wij het woord Sabena onder twee 
machines met een „jet"-achtergrond. En daarmede is dan 
het nieuws van het jaar 1960 afgesloten. Wellicht hadden wij 
in gedachten ook voor 1961 alle voorspoed aan de Sabena 
gewenst. Daarom is het zo jammer dat een tragische lucht-
ramp het jaar zo slecht laat beginnen. Bij zo'n ramp willen 
wij niet allereerst denken aan de vervoerde post, zo die al 
gered mocht zijn. Wij hopen op meer voorspoed voor de 
maatschappij in de komende maanden. 
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Rubriek-redacteur : A. van der Willigen 
Laan vén Pool 194, 's-Gravenhage 

Machinestempels 
In Oss werd omstreeks n ieuwjaar een n ieuwe s tempel-

machine in gebruik gesteld, waa r in wij to tdusver de beken
de stempelvlag Verzend per Luchtpost (met aardbol-afbeel
ding) gebruikt zagen. 

Typenraders tempels 
1- 3-1961 Hulppos tkantoor Haps werd poststat ion. 

Portberekening: 
In aansluiting op de vermelding in het februari-numnier en 

naar aanleiding van enkele vragen, welke ons van tijd tot tijd 
hierover bereiken, leek het ons interessant eens na te gaan 
hoe de berekening van (straf)portbedragen geschiedt. Wij 
plaatsen „straf" tussen haakjes, omdat strajport wel een 
gangbaar woord is onder verzamelaars en anderen, maar niet 
tot de officiële PTT-terminologie behoort. 

Vermoedelijk zullen de lezers — voorzover niet zelf post-
ambtenaar zijnde — ten hoogste weten, dat op b innen
landse stukken, welke onvoldoende gefrankeerd worden ve r 
zonden, bij de geadresseerde het dubbele van het on tb re 
kende frankeerbedrag (met een min imum van 10 et per 
zending) wordt ingevorderd. 

Voor uit het bui tenland afkomstige s tukken is de be re 
kening wat ingewikkelder en moet de pos tambtenaar voor 
elk ontoereikend gefrankeerd stuk, waarop , hetzij reeds in 
het bui tenland een desbetreffende vermelding (de let ter 
T van „taxe", al of niet aangevuld met een bedrag in 
goudcentimes) werd aangebracht , hetzij n a a r zijn eigen 
oordeel te geringe f ranker ing voorkomt, de op elk k a n 
toor aanwezige „Lijst van bui tenlandse br iefpost tar ieven" 
raadplegen. Aan de hand h ie rvan k a n hij het in he t land 
van herkomst te weinig gefrankeerde bedrag vaststellen, 
hetwelk hij vervolgens — evenals voor het b innen land — 
moet verdubbelen en daarna , met een in de laats te kolom 
van genoemde lijst voorkomende factor voor elk land, om
rekenen in Nederlands geld. 

Het geheim van deze omrekeningsfactor schuilt in de 
verhouding van het bui tenlandse tarief voor een niet per 
luchtpost verzonden brief van enkelvoudig gewicht (als 
regel 20 gram) tot het Neder landse tarief voor een brief 
naa r het bui tenland. 

Enkele voorbeelden mogen dit verduidel i jken: 

België 

W.-Duitsland 
Zwitser land 
Ver. Staten 

Tarief van een naar het 
buitenland verzonden brief 
uit Nederland 

30 et. 

30 et. 
30 et. 
30 et. 

uit .indere landen 

6Bfr . 

40 pf. 
50 rappen 
8 dollarcent 

Omrekeningsfactor 

30/600; 
1 cent ime == 0,05 et. 
30/40; 1 pf. = 0,75 et. 
30/50; 1 rp . = 0,6 et. 
30/8; 1 c = 3,75 et. 

Geheel ongefrankeerde br ieven uit het bui ten land w o r 
den belast met het dubbele porto, dat eenzelfde brief uit 
Neder land n a a r datzelfde land zou kosten: over het a l 
gemeen dus 60 ct., doch voor een brief uit België slechts 
24 cent. De in het bui tenland eventueel vermelde b e d r a 
gen worden dus bij deze berekeningen geheel bui ten be 
schouwing gelaten. 

DOE HET Z E L F 
Bij een stuk, da t de heer Harwig te Hengelo ons onlangs 

toonde, deed zich nog een andere omstandigheid voor. Dit 
was een gesloten enveloppe uit de U.S.A. met opschrift: 
„Merchandise 3rd Class mail" ( = monster zonder w a a r 
de), gefrankeerd met 10 dollarcent en wegende omstreeks 
30 gram. Aangezien een dergelijke zending mogelijk wel 
binnen de Verenigde Staten, maa r niet in het in te rna t io 
nale verkeer (en evenmin in Nederland) mag worden ge
sloten en dus nu als brief werd behandeld, was hierop 
een porto van 13 dollarcent verschuldigd. Het tekort van 
3 cent werd dus omgerekend tot 3 x 2 x 3,75 cent = 22'/2, 
afgerond 23 cent, welk bedrag dus hier te lande als Straf
porto moest worden betaald. 

Zonder kennis van bui tenlandse wisselkoersen, m a a r mè t 
enige wetenschap van de bui tenlandse post tar ieven, kan 
ieder dus aan de hand van bovens taande „gebru iksaan
wijzing" na rekenen of de portoheffing op ontvangen s tuk
ken juist is geweest . 

Enkele recente veilingopbrengsten 
De heer F. H. M. Post te Utrecht was zo vriendeli jk ons de 

volgende vei l ingopbrengsten te melden; 

Neder land 
nr. 30 A o 

30 B II, 32 B, 33 B o 
60, blok van 4, 2 me t bovenrand o 
65, tanding 11 : ll ' /2 o 
idem, r a n d s t u k o 
101 f o 
105 f o 
idem g 
123, onderzijde getand o 
130-131, p l a a t n u m m e r 1 o 
idem, p l a a t n u m m e r 2 o 
136-138 o 
456 v o 
ro l tanding 32, VA c 3-gaats- rol tanding o 

ƒ 290,-
, 160,-
, 390,-
, 400,-
, 480,-
, 325,-
, 44,-
, 43,-
, 220,-
, 66,-
, 64,-
, 20,-
, 440,-
, 358,-

L u x e m b u r g 
1923 - blok 10 F r o ƒ 210,-
1935 - Serie Intel lectuelen o „ 130,-
AUe prijzen plus 12'/2 'Vo velingkosten. 

235e VeHing J. K. Rietdijk N.V., Den Haag, 
van 1-3 februari 1961 

Van België naa r Neder land geldt een lager (binnenlands) 
tarief van 3 Bfr., zodat bijvoorbeeld een brief, gefrankeerd 
met 2 Bfr. op een por tbedrag van 100 x 2 x 0,05 et = 10 
cent komt. 

Neder land 

Ned. Indië 
Curagao 

België 
Duits land 

Saargebied 
Frankr i jk 
Vat icaan 
Liechtenstein 
Oostenrijk 

,, 
Zwitser land 
U.S.A. 

1905 
1927 
1927 
1884 
1941 
1928 
1941 
1933 
1933 
1933 
1928 
1936 
1934 
1934 
1936 
1933 
1934 
1851 

Bontkraag 10 gld., nr. 80 ƒ 105,-
Roltanding, 71/2 ct., nr. 32 ƒ360,-
Idem, gebruikt ƒ280,-
Postbewijs, compleet ƒ 450,-
Konijnenburg, 5 gld., nr. 287 ƒ 125,-
10 ct., nr. 91v ƒ 290,-
Pr . Bernhard , in b lokken van 4 ƒ 370,-
Orva l II, postfris ƒ 210,-
10 J. Nothilfeblok ƒ 154,-
Chicagofahrt, ongebru ik t ƒ 135,-
Madonna, compleet ƒ 345,-
Luchtpost , 50 Fr., nr . 14 ƒ 120,-
De zes opdrukken, postfris ƒ 800,-
Vaduz-blok nr. 1, postfris ƒ 235,-
10 Sch. Dollfuss, nr. 484 ƒ 235,-
Wipa-blok nr. 1, postfris ƒ 680,-
Naba-blokje nr. 1, postfris ƒ 130,-
5 ets. nr. 6, p rach t exemplaa r ƒ 390,-
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Postzegelveiling R. P O S T F M A 
Singel 276 Amsterdam 

Be IJTe 

1 

De geïllustreerde catalogus 
wordt op aanvraag 
gratis toegezonden. | 

Telefoon 24 97 49 

tyeiling 

vindt plaats op 15, 17 en 

18 maart a.s. 

Deze veiling bevat o.a. 

belangrijk Nederland en O.G. 

engros, voorm. Duitse 

koloniën, Engelse 

koloniën, alsmede een 

prachtige afdeling collecties, 

restanten enz. 

* 

Met uitzondering van de maanden 
juli en augustus wordt door 
ons iedere maand een veiling 
gehouden. 
Inzendingen voor deze veilingen 
kunnen dagelijks geschieden. 
Door het enorme aantal orders 
uit binnen- en buitenland kunt U 
van een behoorlijke opbrengst 
verzekerd zijn. 
Bij belangrijke objecten geven wij 
gaarne een renteloos voorschot. 

* 



BON DSNI EU WS F ALSIFIC ATEN-BESTRIJD ING 

Het Bestuur van de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen wil het onderwerp van de falsificatenbestrij-
ding op de eerstvolgende Algemene Vergadering ter sprake 
brengen. 

Het bestuur meent, dat hetgeen in het volgende is neerge
legd, een goede basis kan zijn voor een bespreking. 

Valse zegels komen niet alleen onder de zeldzaamheden 
voor, maar helaas ook onder de zegels, die in de ruilboekjes 
worden aangeboden. Het is onnodig te zeggen, dat dit tot 
teleurstellingen kan leiden, zowel voor de aanbieder van een 
zegel, die bemerkt, dat zijn bezit niets waard is, als voor 
een koper, die soms veel later,- wanneer niet meer is na te 
gaan van wie hij de zegel heeft gekocht, pas merkt, dat 
hij indertijd een valse zegel heeft aangeschaft. 

Vele verenigingen laten dan ook vooruit de ingezonden 
ruilboekjes door een keurmeester nazien, maar de praktijk 
heeft geleerd, dat hierdoor het kwaad niet in de wortel 
wordt aangetast. 
Het Bestuur van de Nederlandse Bond meent, dat hier een 
taak ligt voor de organisaties, enerzijds het geven van voor
lichting over vervalsingen en anderzijds het bevorderen van 
de mogelijkheid, dat valse zegels uit de circulatie verdwijnen. 

Bij het beoordelen van zegels kan men twee wegen be
wandelen: 
1. het vaststellen van de echtheid; 
2. het vaststellen dat een zegel vals is. 

De eerste manier is in vele gevallen moeilijk. Bij de tweede 
manier is het in een aantal gevallen gemakkelijk kenmerken 
aan te geven waaruit is af te leiden, dat een zegel vals is. 
Wanneer de kenmerken van valsheid ontbreken, is het nog 
niet volkomen zeker, dat de zegel inderdaad echt is, maar 
de kans hierop is dan toch vrij groot. Door het bekend ma
ken van de kenmerken van valsheid, wordt alleen bereikt, 
dat een aantal veel voorkomende falsificaten kan worden 
achterhaald en hiermede is reeds veel bereikt. Daarnaast 
blijft een keuring van zeldzame zegels altijd gewenst, de 
Keuringsdienst van de Bond is altijd gaarne tot dienstbereid. 

Om de valsheid van een zegel te kunnen vaststellen, wil 
de Bond een losbladig boekje doen samenstellen, dat regel
matig kan worden aangevuld, waarin de kenmerken van veel 
voorkomende falsificaten worden vermeld. Enkele voorbeel
den van de wijze waarop dit mogelijk zou zijn, zijn hieronder 
vermeld. 

Zulk een boekje, waavan de prijs zo laag mogelijk zal wor
den gehouden, kan niet alleen een handleiding zijn voor alle 
verzamelaars, maar het zal ook een onontbeerlijk hulpmid
del zijn voor Besturen van verenigingen bij hun pogingen 
om rondzendingen te vrijwaren tegen falsificaten. 

Een ander punt is het onttrekken van valse zegels aan de 
circulatie om te voorkomen, dat zegels, die als vals zijn her
kend — dikwijls ongewild —, op de een of andere manier 
weer als ruilmateriaal worden aangeboden. 

Om dit te bereiken, wordt voorgesteld, dat verenigingen 
een ieder, die aan het rondzendverkeer wenst deel te nemen, 
een duidelijke verklaring laat tekenen, waarin vermeld staat: 
„Indien door of vanwege het Bestuur in een ingezonden 
boekje valse of vervalste postwaarden worden ontdekt, zul
len deze postwaarden uit het boekje worden verwijderd. Op 
het vakje zal dan worden gestempeld: Vals, ambtshalve ver
wijderd, zie artikel nr van Rondzendreglement. De valse 
zegels vervallen aan de Vereniging ter plaatsing in het falsi-
ficaten-album. De inzender heeft het recht binnen veertien 
dagen na terugontvangst van het boekje een keuring te ver
langen, — voor zijn rekening —, door de Keuringsdienst van 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen". 

• 
Voorbeeld: 

Nederland 1896. „Hangend Haar" 
2'/2 gulden rood en blauw. Slechte druk. Stempel „'t Loo". 
Vergelijk voor de druk de andere waarden in groot for
maat. 

Estland 1920, luchtpost 
5 Mark, geel, blauwgroen en zwart. 
Arcering voor en achter O (HU) niet evenwijdig. 
Originele hebben gele gom. 

Oostenrvjk 1910, Jubileumuitgifte. 
Tanding 12; echte getand I21/2. 

Roemenië 1906, Koningin aan weeftoestel. 
Gladde glanzende gom; originele gebroken gom. 
De letter R in Face Re met kleine krul. 

Joegoslavië 1918, uitgave voor Kroatië. 
Inschrift 29 Listopada 1918. 
Het graveursteken, een klein driehoekje in de driehoek 
met arcering onder LIS ontbreekt. 

Turkge 1892, opdruk „IMPRIME" 
Opdruk op 20 paras lilarood. De echte opdruk alleen op 
op de roze 20 paras. 
Haïti 1902, opdrukken Ct Pre Mai 1902. 
Laagstaande dwarsstreep van de letter A, zeer spitse 
ophaal aan het cijfer 1. 

Filatelistisch allerlei 
Modern - Een collectie moderne Zuidafrikaanse zegels is 

op 24 januari voor £ 378,— verkocht voor rekening van 
hoofdinspecteur Baden Powell uit Pembury in Kent door 
Harmer's, Bondstreet, Londen. Daags tevoren bracht een ge
reconstrueerd vel van 240 gebruikte Penny Blacks van 1840 
£ 140,— op. Voor een St. Vincent 6 d. staalgravureproef van 
1861 in zwart werd £ 75,— betaald. Een paar van de koer-
serende 3 d. Nieuw-Zeeland, waarbij de bruine kleur van 
een zegel achterwege is gebleven, bracht £ 65,— op. De 
totale opbrengst van de tweedaagse verkoping was £ 8043,— 
(The Times). 

Vrijgesproken - Mevrouw Diana Shanahan uit Silchester 
Park in Dun Laoghaire, werd op 15 februari te Dublin vrij
gesproken van de beschuldiging van samenspanning en be
drog, voortspruitende uit de frauduleuze gang van zaken bij 
Shanahans Stamp Auction Ltd. in Dun Laoghaire. Aan het 
slot van het getuigenis dat tegen haar werd ingebracht in 
het districtshof, weigerde districtsrechter Farrell rechtsin
gang te verlenen en ontsloeg mrs Shanahan van rechtsver
volging (The Times). 

In het januarinummer van het Maandblad hebben wij de 
veroordeling van de veilinghouder, dr. Paul Singer, gemeld. 

Hongkong-collectie - Midden-januari heeft de firma Rob-
son Lowe Ltd. te Londen de beroemde collectie Hongkong and 
Treaty Ports in kavels geveild, die eertijds was aangelegd 
door George F. Burghard uit New York, die er op de Inter
nationale Tentoonstelling te Londen in juli 1960 de gouden 
medaille mee verwierf. De laatste eigenaars van de verzame
ling waren twee jonge Britten, die er £ 16.000,— voor be
taalden, zoals wij in het novembernummer 1960 hebben ge
meld. 

Télé-filatelie - De Franse staatstelevisie geeft alle eer aan 
haar noviteit: de veertiendaagse filatelistische rubriek. Twee 
pagina's in het televisieblad Télé '61/Sept Jours worden ge
wijd aan de filatelie. Het portret van de charmante Jacque
line Caurat, die de uitzending verzorgt, staat erbij, natuur
lijk op een postzegel. Ze geeft nuttige wenken aan beginners, 
opent een rubriek nieuwe uitgiften met goedgekozen illustra
ties en vertelt iets over het middeleeuwse postverkeer, dat 
door monniken (rotuliers) werd onderhouden tussen de 
kloosters in Europa. Het briefverkeer had de vorm van 
rollen perkament (rotula), die aan elkaar werden gehecht en 
almaar langer werden. Op 8 februari werd de zogenaamde 
rotula van St Vital uit het Franse Postmuseum op het scherm 
getoond: een sliert van QV2 meter lang en 25 cm breed. 

§ § 

95 



MAAND 

Redacteur J Th A Frieden 
Handelstraat 7 3 " Hengeio 

POLEN 
3-l-'61 Drie 7egels tei ere van het .»OO-

j a r i g b e s t a a n v a n d e P o o l s e p e r s 0,40 O 60 
e n 2 50 zl A f b e e l d i n g e e i s t e p a g i n a v a n d n e 
v e r s c h i l l e n d e k r a n t e n m e t v i g n e t v a n JOO-
j a n g b e s t a a n 

S A N M A R I N O 
16-2-61 H e i d r u k g e w o n e f r a n k e e r z e g e l s 

1, 4, 30 e n 115 1 g e z i c h t e n o p S a n M a r i n o 
E e n 7 e g e l v a n 300 l p a k k e t p o s t 

Tel 7377 

EUIftOPA 
ALBANIË 

10-11- 60 1' en 8' • 1 ter ere van de demo
cratische Weieldieugdfedeiatie 

5-12̂  60 1 on 11 1 ter ere van de com
munist All Kelmendi met poitret 

BULGARIJE 
18-1- 61 Zevenhonderd laar wandbchUde-

nngen in Boiina o 60 O 80 en 1 25 1 Keik in 
Bojana en schilders T Tiion en Dessislawa 

18-1- 61 Russisch ruimteschip 1,25 1 Af
beelding ruimteschip 

18-1- 61 Viittienjarig bestaan van de V N 
1 1 getand en ongetand en blok gebouw der 
VN jn New York 

DUlllsLAND (BLRLIJN) 
16-2-61 Heidenkings/egel Hans Bockler 

20 pf afbeelding van de/e vakbondsleider 

DUITSLAND (OOST) 
6-2- 61 Toeslagserie vermoorde anti-fas-

cisten 5 plus 5 10 plus 6 15 plus 5 20 plus 10 
en 25 plus 10 pt Afbeeldingen van Weinet 
Kube, Hanno Günther Elvira Eisenschnei-
der Hertha Lindner Hei bert Tschape (Toe
vallig allen communisten) 

FINLAND 
21-2-61 Hondeidjarig bestaan van de stad 

Marjehamn, 30 Mk, museumschip „Pom
mern" 

26-ï-'61 AanvuUingswaarde gewone post 
5 Mk meer met roeiboot 

* 

m\ 
, 

FRANKRIJK 
20-2-61 Hondeiste veijaardag geboorte 

van de beeldhouwer Aiistide Maillol 0 20 
NF een van zijn beeldhouwwei ken 

27-2- 61 Ingebruikneming van nieuwe in
stallaties op het vliegveld van Parijs 0,50 
NF vliegveld Orly 

GRIEKENLAND 
15-2- 61 Toeristenserie 10 20 50 70 80 1 , 

1 —, 1 50 2 50 3 50 4 — 4 50, 5 — 6 —, 
7 50 8 —, 8 50 en 12 50 dr Kstoria Meteora 
Hydra Athene Mvkonos Thessaloniki, 
Olvmpia Knossos Rhodos Epidauros, Sou-
nion Athene Delphi Koannina Berg Athos, 
Santoiini Delos 

• 1 * 

1 
ttêti 
M 1 

ITALIË 
Een zegel van 25 1 ter herdenking van de 

350ste sterfdag van Michelangelo Merisi ,Ca-
ravaggio Afbeelding zelfportret van de 
schilder 

NOORWEGEN 
15-3-61 Spoitserie 20 25 45 en 90 oi e Af

beeldingen speerwei pei schaatser ski-spim-
ger en zeilboot 

SOVJET-UME 
17-11- 60 Opening Vriendschaps-umversi-

teit m Moskou een /egel van 40 k met 
studenten van verschillende rassen voor de 
universiteit 

24-11- 60 Bloemenseue 20 20 25 40 40, 
60 60 k en 1 r diverse bloemen 

30-11-60 Hondei vijfentwintigste gebooi te-
dag van Mark Twain 40 k zegel met afbeel
ding van hem en geboortehuis en gedenk
teken 

24-12-60 Vijftiende verjaaidag beviijding 
van Nooid-Korea van de Japanse bezetting 
een gevleugeld paaid met als achtergiond 
hoogovens obelisk en vlag 

24-12- 60 Chopm s 150ste geboortedag een 
zegel van 40 k met afbeelding van com
ponist met partituur 

24-12-60 Twee klederdiachtzegels 10 en 
60 k afbeelding kledej drachten uit Litou
wen en Oezbekistan 

28-12- 60 Tenslotte een zegel van 40 k ter 
ei e van de 120ste gebooi tedag van Akaky 
Zei^teli Afbeelding van de dichter 

Een zegel van 60 k ter gelegenheid van de 
vijftiende veijaardag van de Wereldjeugd-
fedeiatie 

SPANJE 
23-1-61 Vluchtelingenjaai zegels 1 en 5 p 

Afbeelding de Vlucht naar Egvpte van 
Bayeu 

Ih tlim! ,i!l h UI I I til 

! t/l \lmil ]')> I n tl I j 

III, lot nil nimsttr i I II \ 
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TSJECHOSLOWAKIJE 
10-1-'61. Derde vijf jarenplan: 20, 30 en 60 h . 

walseri j , genera tor en f reesmachine . 

TURKIJE 
9-l-'61. Drie zegels ter gelegenheid van de 

vijfentwintigste ver jaa rdag van de st icht ing 
van de faculteit voor taal, geschiedenis en 
aardri j i is l iunde: 30, 40 en 60 ks. Afbeeldingen 
facultei tsgebouw, gedenk teken van Ata tü rk 
en l andkaa r t met zon en spijkerschrift . 

ZWITSEKLAND 
Zie bijlage. 20-2-'6l. P ropagandase r i e : 5, 10, 

20 en rp . ontwikkel ingshulp , spor t t en toon-
stel l ing Hyspa, wereldi jshockey kampioen
schappen, au tomat iser ing telefoon. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

Twee toeslagzegels voor de strijd tegen de 
ma la r i a : 50 pKis 50 en 175 plus 50 p. Afbeel
ding van bespuit ing van moeras . Twee lucht 
postzegels met afbeelding van vliegtuig bo
ven bergen : 7ö en 325 p. 

Dag van de onafhankeli jkheid. 175 p. ru i 
ters . 

De ver jaardag van de S jah gaf twee ze
gels: 50 en 150 P. Afbeelding van de Sjah . 

Twee zegel.s tegen het anafa lbet i sme: 50 
en 100 P., een onderwijzer me t twee k inde
ren voor een globe. 

Wereldvluchte l ingenjaar . Blokje met de 
twee reeds gemelde zegels en he t symbool 
van het Vluchtel ingenjaar . Bovendien de 
inscr ipt ie : ,,A l 'occasion de l ' année 1960/ 
mondiale du réfugié. 

ARGENTINIË 
In te rna t iona le tentoonstel l ing van motief

zegels: 50 plus 50 c , 1 plus 1, 3 plus 3 en 5 
plus 5 p Afbeeldingen van bloemen. 

Een zegel van 20 p. Afbeelding het mee r 
Nahuel Huapi. 

BOLIVIË 
Een niet ui tgegeven zegel van 1954 Is n u 

m e t opdruk 1200 b . u i tgekomen . 

BRAZILIË 
Aanvul lende waa rde in de ser ie ter ere 

van de inwijding van de n ieuwe hoofdstad 
Brasi l ia : 27 er. 

Geboortedag; van de ingenieur Paulo de 
Fi 'ontin. 

2'/2 er. voor de voorjaarsspelen, afbeelding 
van tu rnend meisje. 

Nog een zegel van 2'/2 er. voor de j aa r 
beu r s van Rio de Jane i ro . 

l l-l l- '60 11 er. voor de were ldkampioen
schappen volleybal; volleybal en net . 

Bijzettmg van over ledenen in de tweede 
wereldoor log m Brazilië 3,30 c. Begraafplaats . 

20-l-'61. Inwijding van de ,,Drie Marias 
D a m " . Luchtpost 3,30 er. 

CAMBODJA 
2, 3, 4, 6, 10 en 25 r. me t afbeeldingen: k ind 

en boek, s tuwdam, we rk van de Sangkum, 
t immeren , rijstvelden, bescherming van het 
kmd. 

Drie vredeszegels, 1'ls, 5 en 7 r. me t afbeel
ding van de vlag. 

CANADA 
10-3-61. Honderds te geboor tedag van de 

Indiaanse dichteres E. Paul ine Johnson : 5 c. 
Twee afbeeldmgen van de d ich te res : een
maa l in s tamkleding en eenmaa l in Victo
r iaanse kleding. 

CHILI 
Hondervi j f t igjar ige onafhankeli jkheid. Aan

vu l l ende w a a r d e 1 e. 
Drie n ieuwe zegels voor de luchtpost , 1, 2 

en 4 m. vl iegtuig boven landschap. 
Een zegel van 10 c. (luchtpost), ter gele

genheid van het regionaal in te rna t iona le 
Zu idamer ikaanse Rotary-congres te Sant iago. 

Nog een aanvul lende luch tpos twaarde : 1 e. 
v l iegtuig boven een gebergte . 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
l-2-'61. Oude Chinese kunst . 0,80, 1,20 e n 

2,50 $; wijnvaas, porseleinen vaas , j ade . 
28-l-'61. Vervolgui tgi l ten Pagode van Que-

moy 0,50, 1,00, 2,00 en 3,60 $. 
4-2-'61. Landbouwte l l ing der V.N. 0.80, 2,00 

en 3,20 $. Landbouv 'bee ld en embleem V.N. 

CHINA (VOLKSREPUBLIEK) 
15-12-'60. 8 c. bij he t i ngeb ru iknemen van 

de ee rs te v rach tboo t van 10.000 ton. Afbeel
d ing v a n h e t schip. 

CONGO KATANGA 
Beha lve de reeds ee rder genoemde over

d r u k k e n zijn ook nog de volgende zegels 
o v e r g e d r u k t : me t : ,,11 Jui l le t independence 
de l ' é ta t de K a t a n g a " de onafhankel i jkheids-
zegels van Congo: 20 en 50 c. en 1, Vh, 2, 
3V2, 5, 6'/.>, 10 en 20 fr 

Overgedruk t met , ,Katanga" de b loemen-
zegels van 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60 en 75 c. 
en 1, 2, 3. 4, 5, 6'/2. 7, 8 en 10 fr. 

Bovendien van de d i e r e n s e n e : 10, 20, 40 en 
50 c. en 1, iVï. 2, 3, 5, 6V=, 8 en 10 fr. Ook nog 
de kerstzegels van 1959; 50 c , 1 en 2 fr. en 
d e twee C.T.A.-zegels van elk 3 fr. 

COSTA RICA 
Olympische Spelen in Rome. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 

25, 85 c. 1 en 10 c. Afbeeldingen van h a r d 
lopen, zwemmen, wie l rennen , kogelstoten, 
t enh is , boksen, voetbal len, basketbal l , base 
ball en schieten. Bovendien ge tande en onge
t a n d e luchtpostzegels van 5 e. m e t he t e m 
b leem de r Olympische Spelen. 

Vier toeslag - kerstzegels van 5 c. me t af
bee ld ingen : Pa t e r Pera l to , meisje , schilderij 
van Renoir , jongens , schilderij van Velaz
quez, z ingende k inderen , bee ldhouwwerk 
van Zuniga. 

CUBA 
22-12-'60. Kerstzegels . 1 en 2 c. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Een zegel als toeslagzegel: 1 e. opbrengs t 

voor de t .b.c.-bestri jding. 

ECUADOR 
In t e rna t ionaa l f i la te l is tencongres in Ba rce 

lona : luch tpos t 3 c. Afbeelding van de k e r k 
,,E1 Be ien" in Quito. 

FILIPPIJNEN 
l6-2-'61. Zes t iende ve r j aa rdag he rove r ing 

van Correg idor : 20 c. ove rd ruk :p 25 c. A n 
tonio L u n a (Yvert 462). 

GABON 
15-12-'60. 250 fr. door opdruk van een 500 

fr. luchtpostzegel ter ere van de Olympische 
Spelen in Rome. 

9-2-'61. Toe la tmg v a n de republ iek tot de 
V.N. 15, 25 en 85 F. Landkaa r t , vlag en e m 
bleem V.N 

GROENLAND 
l6-3-'6l. Aanvul lende w a a r d e 35 öre . 

Groen landse d r u m d a n s e r . 

HAITI 
14-1-'61. UNICEF opdruk op de zegels t e r 

ge legenhe id van de vijftiende ver jaa rdag 
van de V.N. 1 g. plus 25 c, gewone post en 
50 c. plus 25 c. en 1,50 g. plus 25 o. luch t 
post. Gebouw der V.N. in New York. 

Vier zegels ter e re van J . J . Dessal lnes: 
5, 10, 20 en 25 c. Afbeelding van Dessalines 
en zijn s tandbeeld . 

Zes v roegere zegels van Dessalines w e r d e n 
o v e r d r u k t me t : ,,Colis Pos t aux" . De w a a r 
d e n : 5, 10, 25 en 50 c. en 2,50 en 5 g. 

17-12-'60. Week van de luch tvaar t . 20, 50, 
50, 50 e. en 1,—, 1,50 g. Afbeeldingen v a n 
m o d e r n e en an t i eke vl iegtuigen. Bovendien 
een blokje met dr ie van deze zegels. 

10-2-'61. Serie t e r ere van de familie Du^ 
mas (schrijvers) 5, 10 en 50 c. gewone post 
e n 0,50, 1,00 en 1,50 g. luchtpost . Afbeeldin
gen van schri jvers en scènes u i t tonee l 
s t u k k e n 

IMÉ&IMtÉÉÉlil 

HONDURAS (BRITS) 
1-3-61. Nieuwe grondwet . O ve rd rukken 

van de Y v e r t - n u m m e r s 148, 149, 152, 153, m e t 
„ N e w Const i tu t ion 1960". 
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INDIA 
6-l-'61. Honderdvee r t i ende s te r fdag van de 

Ind ische musicus Tyagara ja , 15 np Afbeel
d ing van de musicus . 

lS-2-'61. Vijftig j a a r pos tvervoer . 5 en 15 
n p . en 1 r . Afbeeldingen: s tempel van 1911, 
vl iegtuig ui t 1911 en Boeing 707, vl iegtuig en 
s tempel . 

IRAK 
e-l- '61. Dag van liet leger . 3, 6, 10, 20, 30, 

40 fl. 

Ser ie por tzegels : 1, 2, 5, 10, 20 en 25 F. Af
beelding van dansmaske r B a m b a r a . 

JAPAN 
30-l-'61. Eers te zegel b loemenser ie 10 y. 

na rc i s 
28-2-'61. Tweede zegel u i t deze serie 10 y. 

p ru imebloesem. 

LIBANON 
Olympische Spelen in Home. Gewone pos t : 

2,50 plus 2,50 p. , 5 plus 5 p. , 7,50 plus 7,50 p . ; 
luch tpos t 15 plus 15 pi, 25 plus 25 .pi, 35 plUS 
35 pi. Afbeeldingen: boksen, wors te len , ko 
gelstoten, schermen, wie l rennen , zwemmen . 
Bovendien een blokje, w a a r o p de dr ie lucht 
postzegels s taan . 

MALI 
Gewone zegel van 20 F. en luchtpostzegel 

v a n 200 F. m e t afbeelding van pres iden t Ma-
m a d o u Konate . 

Luchtpostzegel van 100 bij p roc lamat ie van 
onafhankel i jkheid en t oe l a t tmg to t de V N. 
K a a r t , vlag en embleem V.N. 

Ser ie Dienstzegels : 1, 2, 3, 5, 10, 25, 30, 50, 
85, 100 en 200 F. Enige afbeelding is een m a s 
k e r DOGON. 

MONGOLIË 
13-1-'61. Ser ie Zangvogels : 5, 10, 15, 20 en 

50 m. 
Latijnse n a m e n : Pas to r Roseus, Upupa 

Epopos, Oriolus Oriolus, Te t rao Urogalloides 
en Eurys tomus Oriental is 

NICARAGUA 
16-1-'61. Twint igjar ig bes taan •mi l i t a i i e 

academie . 
Luchtpos tser ie : 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 

0,45, 0,60, 0,70, 1,05, 1,50, 2,00, en 5,00 C Af
beeldingen hebben be t r ekk ing op de acade
mie . 

PAKISTAN 
5-12-'60. 14 as. me t l a n d k a a r t van Zuid

oost-Azië en schip, voor de bijeenkomst van 
de C.A.F.E A. in Kara ts j i . 

24-12-'60. 2 as. m e t afbeelding van oud 
kanon en padv indersembleem, t e r gelegen
heid van de de rde na t iona le j amboree . 

9-l-'61. Afbeelding van de Khybe r pas : 
1 en 2 paisa. 

11-1-'61. Overd ruk van Yver t No 68 met 
1 p . dal van Kaghan . 

mmmmmmm 

PARAGUAY 
26-l-'61. Opening in terna t ionale b r u g Pa 

raguay - Brazil ië. 
Gewone post 0,15, 0,30, 0,50, 0,75 en 1,00 g. 

Luchtpos t 3,00, 12,45, 18,15 en 36,00 g. Blok 
met de zegels van de luchtpost . 

2, 5, 20 en 
SENEGAL 

20-2-'61. Serie portzegels: 1, 
25 F. Geometr isch ontwerp . 

SOEDAN 
l-3-'61. Redding van Nubische m o n u m e n 

ten in Soedan. 5 m., 3 pi., 55 m. Afbeelding 
van Koning Tarhaqa . Ook een onge tand 
blok m e t dezelfde zegels. 

TRUCIAL STATEN 
Nieuwe uitgiften voor deze onder Bri ts 

beheer s taande gebieden: 5, 15, 20, 30, 40, 50, 
75 np, me t afbeelding van zeven pa lmbomen, 
die de zeven deelnemende s je ikdommen ver
bee lden : Abu Dhabi, Ajman, Dubai , Fu ia i ra , 
Ras al Khaima, Sharja en Qairwan Boven
dien de waa rden 1, 2, 4 en 10 r. me t een 
afbeelding van een inlandse zeilboot. 

VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK 
SYRIË 

27-12-'60. Olympische Spelen in Rome. 15, 
20, 25 en 40 pi, basket ball, zwemmen, sclier-
men , paa rde rennen . 

29-12-'60. Dag van de boom. Overd ruk van 
Yver t 131 met eikel, eikeblad en j aa r t a l 
1960. 

13-l2-'60. Vijftiende ve r j aa rdag V.N. 35 en 
50 pi. wereldbol boven V N. 

VIETNAM (ZUID) 
20-12-'60. Luchtpostzegels 1, 4, 5 en 10 pi . 

Vogel me t brief in bek. 
3-l-'61. Landbouwontwikkel ing . 50, 70 en 

80 e. en 10 pi. t ractor op land. 

Voor he t ve r s t rekken van gegevens en/of af
beeldingen danken wij de verschi l lende 
pos tadmmis t ra t ies en de heer T. Wiegman in 
Enschede. Voor inlichtingen en/of i l lus t ra
t ies die de actual i te i t van onze rub r i ek k u n 
nen bevorderen , houden wij ons van h a r t e 
aanbevolen . 

Boekenplank 
Alfred Schwenzfeger. Over postzegels gesproken... 
Vertaald en bewerkt door K. E. König. De Spaarnestad, 
Haarlem. Prgs ƒ 6,90. 

Dit boekje is een welkome aanwinst voor de schaarse 
filatelistische literatuur in het .Nederlandse taalgebied. Het 
is een kostbare uitgave op glanzend papier, waardoor de 
weergave van de 190 zwart-wit afbeeldingen over het alge
meen uitstekend is. Toch loopt de kwaliteit sterk uiteen, 
waarschijnlijk doordat de zegels met zwakke kleuren het
zelfde procédé hebben ondergaan als die met sterke kleuren. 
Ook de zeventien kleurenreprodukties van de grootste zeld-
zaamheden vertonen grote verschillen in kwaliteit. 

De vertaling van de Duitse titel (Alles über die Briefmarke, 
tweede druk, 1958) kan een vondst genoemd worden, omdat 
niemand in een werkje van deze omvang alles over de post
zegel kan vertellen. Wel geeft het van alles wat over de 
postzegel. De vertaler heeft de Nederlandse gegevens op ge
lukkige wijze in tekst en illustraties verwerkt. De beginnen
de verzamelaar vindt hier een schatkamer, de ervaren fila
telist een samenvatting van alles wat zich op zijn terrein 
kan voordoen. De beginner zal vrijwel niets missen en de 
gevorderde vindt er genoeg aanknopingspunten in om er met 
vrucht kennis van te nemen. Het getuigt van de deskundig
heid van de schrijver dat hij zoveel in een betrekkelijk klein 
bestek heeft weten samen te brengen. 

^iet boekje begint met een beknopt historisch overzicht 
van het postwezen, beschrijft vervolgens de lange levensweg 
van de postzegel van de tekentafel naar de collectie van de 
filatelist, die daarop aansluitend raadgevingen krijgt voor 
het verzamelen, behandelen en verzorgen van de zegels. 

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de randgebieden van de 
filatelie, een aanduiding die niet gelukkig gekozen is, omdat 
sommigen van mening zijn dat hier de ware filatelie pas 
begint. De schrijver bevindt zich trouwens op glad ijs omdat 
hij in het hoofdstuk „Handleiding bij het verzamelen" be
paalde vormen van beeldfilatelie niet op een postzegelten
toonstelling wil toelaten en het specialiseren in postwaarde-
stukken een ten onrechte verwaarloosd gebied noemt. Hij 
keurt het specialiseren zoals kardinaal Spellman dat doet af, 
en pleit voor een andere vorm van specialiseren, die hem ken
nelijk na aan het hart ligt. Het ware beter geweest dat hij zich 
gehouden had aan een objectieve beschrijving en zich niet 
uitgelaten had over wat wel en wat niet tot de eigenlijke 
filatelie behoort. Hierover lopen de meningen zo sterk uiteen 
dat een precieze begrenzing onmogelijk lijkt. 

Een index maakt het boekje ook als naslagwerk bijzonder 
nuttig. Jammer is het wel dat niet elk hoofdstuk is voorzien 
van een literatuuropgave om de lezer in staat te stellen zich 
nader te verdiepen m onderdelen die zijn speciale belang
stelling hebben gewekt. 

MÜLLER-KATALOG 1961 SCHWEIZ/LIECHTENSTEIN. 
Uitgave van Ernst Müller, Aeschenvorstadt 21, Basel 
(Zwitserland). Prijs Zw.Fr. 2,75 + 0,80 porto. 

Met spreekwoordelijk geworden nauwkeurigheid ver
scheen deze 30ste uitgave van deze uitstekende catalogus, 
welke ditmaal 264 blz. 8° omvat met meer dan 1081 af
beeldingen, 3526 gecatalogiseerde zegels en 10696 prijsnote-
ringen. Dit jaar niet minder dan 5696 prijsverhogingen, 
waaruit wel blijkt hoe nodig het is voor het geringe bedrag 
zich steeds een laatste uitgave aan te schaffen. Een werk 
tevens uitstekend geschikt voor de speciaal-verzamelaar 
van de zegels der genoemde landen. 
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KORT VERSLAG VAN DE BONDSBESTUURS
VERGADERING VAN 8 DECEMBER 1960 

Aan de secretarissen van de leden zijn formulieren toege
zonden, waarop redenen die noopten tot afvoeren van hun le
den of tot royement moeten worden vermeld. Steeds weer 
blijkt hoe wenselijk het is, dat het Bondsinformatiebureau 
geheel op de hoogte is van misdragingen van verzamelaars. 

De aanwezigheid van de heer Jonker ails vertegenwoor
diger van het Bondsbestuur op de tentoonstelling te Hel
mond werd aldaar op hoge prijs gesteld, zoals bleek uiit een 
binnengekomen schrijven. 

De voorzitter zal met de heer Tholen verschillende onder
werpen bespreken, die de Bond en het Maandblad raken. 
Onder andere zal ook het Handboek onderwerp van gesprek 
zijn. Uit reacties uit verschillende delen van het land blijkt 
de verhoging van de prijs van het Maandblad niet onver
deeld gunstig ontvangen te zijn. 

Het departement van Financiën van Suriname berichtte 
ons: „Voor de uiteindelijke beoordeling van het contract 
voor Suriname zal na afloop van de contractperiode een 
balans worden opgemaakt, due niet alleen zal moeten aan
wijzen dat het doel van een grotere verspreiding der Suri
naamse zegels is bereikt, doch die tevens zal hebben aan te 
tonen of Suriname in de afgelopen vier jaar per saldo ook 
aan goodwill heeft gewonnen". 

Van het kandidaatlid Filatelisten Vereniging Nederlands 
Nieuw-Guinea ontving de Bond een schenking van ƒ 2000,—, 
welke schenking op bijzonder hoge prijs wordt gesteld. 

Op de prijsvraag „Roestvorming" is slechts één antwoord 
binnengekomen. Dit antwoord wordt door de jury op zijn 
merites onderzocht. 

De vereniging „De Verzamelaar" organiseert een inter
nationale hobbytentoonstelling, „Curiosa" genaamd, diie van 
11 tot 13 augustus 1961 in de Houtrusthailen te Den Haag 
gehouden zal worden. Hieraan werkt mede de Nederlandse 
Vereniging van Aero-Philatelusten „De Vliegende Hollander", 
die een internationale tentoonstelling van luchtpoststukken 
wil organiseren. De Bond zal als ereprijs de Bondstentoon-
stellingsmedaille in zilver beschikbaar stellen. 

De secretaris. 

KORT VERSLAG VAN DE BONDSBESTUURS
VERGADERING VAN 12 JANUARI 1961 

De komende Bondsdagen en de Nationale Tentoonstelling 
„Rotterdam '61" vormden de hoofdschotel van de bespre
kingen. Op een bespreking in Rotterdam tussen het bestuur 
van de R.Ph.V en vertegenwoordigers van het Bondsbestuur 
werden de gemeenschappelijke punten van belang besproken 
en het tijdschema vastgesteld. 

De Bondsvoorzitter besprak met de heer Tholen alle aan
gelegenheden die nog hangende waren tussen Maandblad en 
Bond. De Bondsbibliothecaris zal in een vaste rubriek 

belangrijke artikelen uit buitenlandse bladen samenvatten. 
De ruilabonnementen met het buitenland zullen nader wor
den bezien. 

Zo spoedig mogelijk zullen de voorbereidingen om 'te ko
men tot de samenstelling van het Handboek hervat worden. 
De Bond zal hierbij bemiddelend optreden. Oude bezwaren 
zullen hierbij uit de weg geruimd moeten worden om de 
medewerking van de eigenaressen te verkrijgen. Met het 
bijeenbrengen van de stof zal haast gemaakt worden om te 
voorkomen dat, door welke oorzaak ook, bijdragen voor het 
Handboek verloren gaan. Een commissie van deskundigen 
zal de stof moeten samenvoegen en de betekenis ervan moe
ten afwegen. Er is dan ook nog veel werk te doen en de 
medewerking van velen zal nodig zijn om het doel: een 
Standaardwerk over de Nederlandse zegels en die van de 
overige Rijksdelen, tot een goed einde te brengen. 

Bij de Nederlandse Televisie Stichting zal aandacht ge
vraagd worden voor de filatelie. In België wordt eens in de 
twee maanden een uitzending aan dit onderwerp gewijd. 

De Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Neder
land zal voor een inzending van de jeugd op de tentoonstel
ling te Rotterdam zorgdragen. Zij zal ook twee juryleden 
voor de beoordeling van die inzending voordragen. 

1. " De secretaris. 

VERZAMELAARSLOKET TE HOOGVLIET 
Op 26 oktober 1960 had de Bond schriftelijk een verzoek 

gericht tot de Centrale Directie van de P.T.T. om een ver
zamelaarsloket te willen openen in het nieuwe postkantoor 
te Hoogvliet. 

In de omgeving van Hoogvliet wonen zeer veel verzame
laars, onder andere de leden van de filatelistische afdelingen 
van de ontspanningsverenigingen van de grote oliemaat
schappijen, terwijl bijvoorbeeld ook „Philatelica" een belang
rijke afdeling in Hoogvliet heeft. 

Nu is Hoogvliet een bijkantoor en volgens een bij de P.T.T. 
geldende richtlijn worden daarin geen loketten voor de ver
koop van postwaarden aan verzamelaars geopend. Het is bui
tengewoon te waarderen, dat, gezien de bijzondere situatie 
van het bijkantoor Hoogvliet de P.T.T., bij wijze van uitzon
dering, bereid gevonden is als proef op dit kantoor een verza
melaarsloket open te stellen, voorlopig voor een half jaar. 
Na deze termijn zal worden beslist, of het loket kan worden 
gehandhaafd. 

Wij ontvingen thans bericht dat het loket voor de verkoop 
van postwaarden aan verzamelaars op het bijkantoor Hoog
vliet zal worden opengesteld elke derde woensdag van de 
maand van 17.00 tot 19.00 uur. 

Mogen de verzamelaars in en om Hoogvliet zoveel belang
stelling tonen, dat de CD. van de P.T.T. aanleiding vindt dit 
verzamelaarsloket te bestendigen. 

De eerste openstelling geschiedde op 15 februari j.1. 
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BONDSBIBUOTHEEK 
Voor openstel l ing vooi waa rden van i i i t lening en opgaven van ver 
k r i jgba re ui tgif ten zie he t Maandblad van feb iua r i 
Aanwins t en lus t (vorige lijst m n u m m e i van j a n u a r i 1961) 

Hofinger, Monographie der Fianzosische Br iefmarke II 
1960 

Von Rudolphi , Las Bela 1897 1901 (Heft 1 der Schr i f ten
re ihe Neues H a n d b u c h der Br ie fmarkenkunde) 1960 

Watson, S tamps and Ships 1959 
Poole, The Pioneer S t amps of t h e B u t i s h E m p n e 19'J7 
Biira Die Olympische Spiele auf Br iefmarken 1960 
Klink, All ier te Militär Post Deuts land 1945 19D9 

i 8 B 222 Lipsia Phi la te l is t isehe Schr i f tenreihe 1959 1960. 

38 

4 1 41 

4 1 36 
4 1 37 
4 1 40 
8 B 215 

8 B 217 1 Gra l le r t E infuhrung in die B n e f m a r k e n k u n d e 
8 B 218 2 Poser , Wie gestal te ich me ine Mot iv-Sammlung 

8 B 
8 B 
8 B 
8 B 
8 C 
8 C 
8 C 
8 D 
8 D 
8 D 
8 D 

219 
220 
221 
222 
263 

264 
265 

199 
201 

202 
203 

3 S t i o m Tiere auf B i i e fma iken 
4 Nenner Luftpost dei D D R 
5 Vogt Was die B i i e l m a i k e n dei D D R erzählen 
6 'hi latel is t ische Fa ibentafe ln 
Field, Those mystifying h ie iog l jph ics (How to lead Oi ien-

tal and Amha i i c cancel lat ions and cachets) 
Wit tmann Spezial Katalog Bautenser ie 1948 1960 
World Refugee Year Commemoia t ive Stamps (met compl ) 

I960 
Gordon Ward, The Ship Penny of South Afiica 
Vockrodt Motive aus Malerei und Graphik erne kuns t 

his tor isch phi latel is t isehe Inven tur 1960 61 
The Postal Cards of Czechoslo\ akia 1945 59 1960 
U N Phil Society, s tudies and repor ts 1959 
1 Postage s tamps and postal s ta t ionery of the United Na

tions 1951-1958 
2 Postage s tamps of United Nations philatel ic in teres t 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Seer D Hui tmg A r n h e m t e w ^ g 249, 
Apeldoorn Tel (06760) 153 26 L den-
ddminis t ra t ie J G Th Wmd Celebes-
s t raa t 33 Vlaardingen T t l (0189^) 
34 26 

Afdelingssecretartaten zie j l f eb iua r i -
n u m m e r 

Algemene vergadering Voorlopige agen
da van de Algemene Vergader ing te houden 
op DONDERDAG 11 mei 1961 HEMEL
VAARTSDAG te Deventei 
1 Opening 2 Verslag Algemene Veigade-
i ing 1960 3 Veislag ovei 1960 4 Verslag 
Penn ingmees te i met de rekening en ve ian t 
•woordmg over 1960 5 Verslag D u e c t e u r 
Rondzendrngen met lekenrng en ve ran twoor 
ding over 1960 6 Rappor t van de frnan-
crele Commissie 7 Begiot ing 1961 8 Vast
stell ing van het aantal bes tuui sleden 9 
Verkiezing van twee bes tuu i s leden 10 Be
noeming fmancrele Commissre 11 Plaa ts 
volgende Algemene Vergader mg 12 Rond
vraag 13 Sluit ing 

Nadere mededel ingen t a v ti |d en plaats 
te Devente i en mogelnk nadere medede l in 
gen t a v bovens taande voorlopige agenda 
zullen in he t Maandblad no 4 volgen 

Aanmeldingen (per 1 1 1961) 1185 C R 
Baa r s Wapser veens t raa t 479 Den Haag 
1145 H A Th Duppen Jan v Galens t raa t 
56 Nijmegen 1144 S Diikstra Jan v Ga
lens t raa t 26 Alkmaar 1116 D Flantua 
Hande l s t r aa t 39 Utrecht 1103 H Ch Gee^ 
len Lyceumlaan 8 Vlaardrngen 1082 G van 
Gelderen Dorpss t raat 841 Assendel t t 1078 
J B van Grffen Batavenlaan 4 Apeldoorn 
1070 J H P Goos Dommels t raa t 19 Nij
megen 1033 C de Graa t Groenes t raa t 251 
Nrjmegen 1012 Mevr J C v d Graaf-
Veihoeff Rozenlaan 56 Boskoop 1004 H J 
Ike Dorpss t raa t 90 Pu t t en (Gld) 994 W 
S de Jong J r Noorderhoofds t raa t 31 K r o m -
menre 969 B W Kaper Kor teweg 37 Apel
doorn 964 P Kor naat Maurrtssrngel 23 
Vlaardrngen 955 G Kwantes Detftlaan 32 
Assendelft 951 M Maaihurs Vlretsend 1 3 
Krommenre 932 Ii D B Mans Ciocuslaan 
i Heelsum 922 Mej A J Mayenburg 
Wandelweg 50 Wormeivee r 830 N A Mij
nen Smeekeven 72 Assendelft 815 D J E 
hol ten Robert Kochs t iaa t 9 Apeldoorn 
08 Mevr B Th Nossent-Klaassen Rrjks-
»traatweg 14 Warnsveld 803 J E Ragay 
Stadhouderslaan 27 Utrecht 753 Mevr P 
VI Warmerdam-Toppe r Wrlgenkade 43 
Vormerveer 748 J de Weert Vesterweg 61 
3repenveen 679 Mej N C de Weger Rus-

Eenweg 1 Bergen (N H ) 
Weer ingeschreven als lid 2446 K P van 

Eysden v d Duyns t raa t 25 Den Haag 802 
C Fransen J r s Hee i enbe rgs t r aa t 16 
Schoonhoven 832 J M van Gastel Pols
b roeks t r aa t 47, Den Haag 2708 Mej Ch H 
Groen ink Maneges t iaa t 59 Deven te r 

Overleden 1506 J G Hes Haa r l em 1399 
J A Froon Utrecht 

Bedank t (per 1-1-1961) 2295 H Blum 
Steenwrjkerwold 1752 A Gielen Zwijn-
drech t 1499 B H Gioeneveld Steenwijk 
2660 Mej M E Kaag Utrecht 2619 Mei 
H Oosten Wolvega 2101 J A Pape Al
melo , 1600 Mevr H Reuvers -Dalmeyer 
Cocksdorp 147 J C Roos K i o m m e n i e 
1914 G A Sneep Casti icum 

POSTZEGELVERENIGING , B R Ü D A 
Secr se Mevr A Cramerus -van den Wil-

denberg Wethouder Romboutss t raa t 62, 
Breda 

Nieuwe leden 149 G p M Adams (NOR) 
499 Ml A Bisschop Boele (EUR BE) 494 
S van Oosterhout (EUR NOR) 

Kamdtdaatieden C F F i u m e a u Lange-
brugs t raa t 2 Mej A Magielse Van Gent
laan 8 beiden Bieda 

Nummerwijziging 44 Mevr C de Poo i t e r -
S t i ae te i word t n r 659 

Bedankt E Jespe i s T u i n h o u t R de 
Costei A n t w e i p e n H J Knijpers Oirschot 

Verloting Bij de eers te vei loting in 1961 
vielen de prijzen ten deel aan de n u m m e r s 
43 66 108 113 127 144 163 208 220 229 234 
238 314 357 377 453 458 470 563 624 663 
675 en 691 

De prrjzen werden reeds aan de winnaa r s 
toegezonden 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS HOLLANDIA Secr 
A D Aeijlts Tolakkerweg 82 Hol-
landsche Radmg Tel 02957—489 

Ledenveigadeimg op vrrjdag 24 maar t 
1961 te 20 15 uur in hotel Krasnapolsky 
Warmoess t raa t Amste rdam C De verlrng 
wordt gehouden van 19 30-20 15 uur 

Kandidaa t leden 673 Mej A M W de 
Groot Ferd Bols t raat 14 III Amste rdam Z 
670 J Houweling S a i p h a t i p a i k 34 bel Am
ste rdam Z 797 D L van Oorren Jan Voeï-
m a n s t i a a t 20 II Amste rdam W 669 Mei M 
H Rerjnga Sarphat rkade 18 Amste rdam C 
62 Mevr J L van der Veen Mernesz Gerr i t 
van der Veenstr 73 Amste rdam Z 235 W 
J Vonk Transvaa ls t raa t 14 III Ams te rdam 
O 667 A Zmrgrod Harrngvl ie ts t raa t 17 hs 
Amster dam Z 

Nieuwe leden 650 H van Els 60 Mevr 
A R van Els-Notzlr 659 J Lucas 660 M 
Mrellet 648 L B A Post 640 J van Wely 
Blerjerveen 

Wijziging lidmaatschapsnummer G A 
Srmons Amsterdam W no 707 wordt no 708 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H G van de 
Wester ingh Tolsteegsingel 17bis 
Ut rech t -1 

Bestuursiergadeiing op dinsdag 21 m a a r t 
ten hurze van de hoer Albeis 

hedettvergadermg op drnsdag 28 m a a r t 
n m 8 uur rn Tivoli 

Landenivedstrijd Postbewijs- en Telegiaaf-
zegels Neder land 

Nieuwe leden J J van Dijk 2e Brartden-
burge rweg 66 Bi l thoven (E) C van den 
Heuvel Pa lms t raa t 14 Ut rech t (E) J P Kla 
ver Overboslaan 63 Bil thoven (E) J J van 
Vlret Nw Koekoeks t raa t 57 Utrecht (E) J 
M van Zoelen H J Schrmnrelplern 29 
Utrecht (E) Th v Ingen Luster s t raat 23 
Utrecht (E) J Lancee J P Coenst iaa t 137-
brs Utrecht (E) A Steenwfg Joh Wage-
n a a r k a d e 20 bis-A Utrecht (E) 

Ovei leden Prof Dr A J P van den 
Broek Utrecht 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING Secr N D Boevink, H 

Gerha rd laan 15, Rijswijk (Z H ) Leden
adminis t ra t ie G M van Ast, P r ins 
M d u n t s l a a n 156 Den Haag 

Kandidaatleden H Hofstra P i insenweg 
70 Wassenaar H Schelthoist Het Kleine 
Loo 127 s Giavenhage Mr J F Beek
man Langevelderweg 34 Nooidwijkerhout 
J A H W Cramei Laan v Meerdervoor t 
560 D J Kramei de P e i p o n c h e i s t i a a t 108 
Mevr A J D van Dijk v d Sandt J a n 
van Nassaus t raa t 62 allen t e s Graven-
hage 

Nieuwe leden De kandidaat leden gemeld 
in het j a n u a r i n u m m e r 

Veigadering De eeis tvolgende vergade-
1 ing zal wolden gehouden op 23 maar t a s 
in Cafe Rest De Kroon Spur 8 te s G ia -
venhdge 

INTERNATIONALE VERENIGING 
, P H I L A T E L I C A Secr D O Kirch
ner Rietzangerlaan 5, ' s -Gravenhage, 
tel 393838 Beheerder Centraal Leden-
register N F Hedeman Valkenbos-
kade 86 s-Gravenhage tel 390857 

Afdelingsseci etariaten en bijeenkomsten 
zie l e b i u a r i n u m m e i doch met wijziging 
BADHOEVEDORP (Bp ) seci F Lub-
be i s Wijnmalenst iaat 69 Badhoevedorp 

SASSENHEIM afgevoerd 
TERNEUZEN seci J W L v D o o m , 

B e i n h a i d s t r a a t 13 Terneuzen 
UTRECHT bijeenkomsten rn rest Smits 

Vredebu ig 14 Utrecht 
WEESP ruilavonden op de Ie maandag 
LANGENDIJK brjeenkomsten maandag 

1 mer en woensdag 7 luni a s 
Overleden Kn 1109 Mevr J M Ever

aar ts Kollrng Kampen 
Af voel en Wn 3377 Jac W de Zwar t 

Middelbuig ld 3439 J Bats Leerdam Wo 
3958 H W Biaue i Woe den St 4597 J G 
v Woerkom Soest 

Bedanken intrehken Am 2195 Joh S 
Jansen Amste idam W Ze 2227 J H Tijs-
sen Hat tem (Gld) Mn 2513 J F van 
Doorn Maain St 4292 E Mehler (oud 3972) 
Baarn ld 4590 K F Krelman Haren (Gr ) 
ld JL 203 J E Bos Gieten (Di ) ld 
1663 Mevi J C v Bionswijk-Moeiman (oud 
885) Lethbrrdge Alberta Canada Ar 3462 
A Vinke Nieuw-Vennep 

Schorsen Sd 438 Mevi M Enzlin-Huson 
Zicirkzee Gv 1509 N Tiesman Den Haag 

Schorsing intrekken Sd 557 Mevr W T 
M Verdegaal Huebei Sassenherm 

Royement intrekken At 1721 L W J 
Schreke (oud 3543) Amersfoort 

Nieuwe leden Alle kandrdaat leden ver
meld rn het februar inummer WELKOM' ' i 

Kandidaatleden Ar 1983 R J Spiei ings 
Ml Tioels t ra iaan 44 Nieuwer Amstel At 
2073 J H M de Hoog Alb Cuypst raa t 54, 
Amersfoort At 2078 G Oostmg Paia l le l -
weg 28 Amersfooi t Am 2630 Chr H de 
Haan Insul indeweg 43 II Amste rdam O 
Am 1991 G A Pappot K u b b e s t r a a t SI II 
Amste rdam Z Am 2483 W Schumacher 
Vechts t raat 163 II Amsterdam Am 2305 
H L van der Veen Fraunhofer s t raa t 33 hs 
Amste rdam O Bp 2462 H W van der 
Ploeg Ibrsstraat 8 Badhoevedorp Bp 2465 
J A V Zoolmgen Sloterweg 166-1 Badhoe
vedorp Dn 22o8 H J Meyer Bosstraat 17 
Driebeigen Dn JL 99 Th F v P ienbroek 
(7-12 43) Secr etat islaan 20 Dr iebeigen En 
2J23 W van Beek Knokkel 62 Andijk O 
En 2O5O C Jonke i Stoimweg 3 Andijk Gv 
2138 W Bos Sandenburgs t iaa t 114, Den 

100 



Haag, Gv 2734 Mevr N H E Glazenburg-
Huyser Sportlaan 380, Den Haag, Gv JL 
46 A V Harbeiden (25-12-47) 2e Schuyt-
straat 172, Den Haag, Gv. 2148 J J J van 
Lint, Hongarenburg 217, Den Haag, Gv 2615 
L ehr Mahler, Irisstraat 185, Den Haag, 
Gv 2703 A Notenboom, P Langendykstraat 
124, Den Haag, Gv 2574 G J de Roos, 
Oianjelust 71, Voorburg Gv 2672 Mevr C 
van Santen, Delistraat 13, Den Haag Gv 
2149 A Schoufour, Schermlaan 41-A, Rotter
dam 3, Gv 2155 H A M Swellengrebel, 
Dr Begumlaan 26, Voorburg, Gv 2180 H 
van Til, Oostemde 199, Voorburg, Hm 2491 
Jac J Glas, Herenweg 191, Heemstede, Hk 
2047 A Mulder (huisgenootlid) Holzstraat 
6, Harderwijk Hk 2060 L C Schreuders, 
Randweg 8, Harderwijk, Hd 2360 I Modder
man, Kwekersweg 7, Uithuizen, Hd 2366 B 
H Sietsema, de Laan 1, Uithuizen, Id 2233 
Mevi A N Bats-Brandwijk, Buig Mees
straat 23, Leeidam, Id JL 89 Mei S L 
Robbemond (10-10-44), Mahustraat 140 H 
v Holland Id 2451 R Verstnjden, Spooi-
singel 9, Delft Kn 1945 F J Nijboer, 
Sportlaan 59, Emmeloord, Kw 1891 H Ha-
geman, Wyboighstraat 20 Katwijk Kw 
2399 W Hogewonmg Jr , Biouwerstraat 94, 
Rijnsburg, Kw 2435 L Jacobs Patrijsstiaat 
2, Katwijk Lk 2017 C Moeijes Thorbecke-
straat 16, Schagen Mn 2515 Mevr H J de 
Gioot, Ted Visserweg 24, Maarn, Mn 2519 
C Schalk de Baat Boslaan 15 Maarn Ob 
2470 D Bol, Oud Cromsti Dijk 99 D Z , 
Klaaswaal Ob JL 41 J G Diepenhorst 
(4-3-46), Croonenburgh 56, Oud-Beyerland, 
Rm 2386 A V d Bosch Strevelsweg eo-A, 
Rotterdam 24 Rm 2393 D C van der Gaag, 
Doipsweg 163-A Rotterdam 21 Ut 2209 P 
C Snel, Stamel weg 32, Doorn Vo 1971 C 
van den Hoven Kazernestraat 2 Venlo Vn 
JL 96 H L Vadei (29-10-49) Badhuissti aat 
12, Vlissingen Wo 3958 J v d Wiingaard, 
Molenstraat 27, Woerden 7A Vi.Vl A A Dek-
kei. Dennenweg 27 Huis ter Heide Zt JL 
95 H Northolt (25-9-43) Aristoteleslaan 10, 
Zeist, Ze JL 9 L C Aukes (24-1-46) W de 
Zwijgerstiaat 38, Steenwijk, Ze JL 87 A 
S Posthuma (5-12-45), Tiamlaan 9 Steen
wijk Ze 2304 C A de Waard, Beethoven-
laan 202, Zwolle Am 1616 J Baigmann, 
Warmondstraat 124-1, Amsterdam Am 1376 
J H Helsloot Wildeman 30-1 Amsterdam-
Osdorp Am 1558 C J Hoed Da Costastr 
56, Haarlem Am 1886 B A Reyerkerk, 

V Suchtelen van de Haarestraat 3-lV, Am-
steidam Fe JL 84 B Jongeling (7-4-45), 
Voorstiaat 34, Sommelsdijk, Gv 1766 S 
Bakker J H „Ockenburg ', Monsterseweg 
4 Loosduinen Gv 1767 W G Bergshoelf, 
V Naeltwijckstraat 70 Voorburg Gv 1775 
T Koet, Prms Hendiikstr 155, Den Haag, 
Gv 1776 E tei Morshuizen, Schenkstiaat 
147, Den Haag Gv 1849 Mevr G A Nie-
zen-v d Zande Hoekwaterstraat 68, Vooi-
burg Gv 1859 N J P Stijnman, Nieboer-
weg 256, Den Haag Hm 1890 L Flanken, 
Hotel lepenhove, Hartenlustlaan 4, Bloemen-
daal Hk 1484 G Borkhuis Gelreweg 21, 
Eimelo ld 1597 R Bakker, Hof laan 79, 
s-Giaven7ande ld 1637 Mei J E Stene
kei, Oldenzaalsestiaat 191 Enschede Kn 
1272 B Dijkstra, 2e Ebbmgestiaat 4 Kam
pen Kn 1503 J Visser, Espelerlaan 55 Em
meloord Md 1444 P Koene, Coppelstock-
straat 24 Bnelle Md 1446 Mej L A van 
den Ouden, Dorpsstraat 166, Hoogvliet, 
Md 1462 Th van Smt Annaland, A M de 
Jong'ïtiaat 30, Spijkenisse Rm 1729 C Hoo-
gerwaard, Goudse Wagenstiaat 14-B, Rot-
teidam 1 Rm JL 69 Chr H J Klaassen 
(21-4-46), Madeliefstraat 24-C, Rotterdam 21, 
Rm 1737 P van der Lee, Benedeniijweg 
Achter 479, Rotterdam 26, Rm 17';0 C Op-
scholtens, Bergselaan 81-B Rotterdam 11 
Rm JL 76 B P Rasmg (23-6-47), Adnana-
straat 6-A Rotterdam 3 Tn 1668 C J Len-
sen, de Feyterstraat 23, Terneuzen, Ut 1291 
H M Engels Minervaplem 4-HI, Utrecht 
Ut 1324 F L Litjens Beatiixlaan 60 de 
Bilt (Utr) Ut JL 58 J H H G Rade
makers (29-1-44) Groenekanseweg 62, De 
Bilt (Utr) Ut 1358 Mevi J M Th Rede-
kei-Kruis, SweeUncklaan 107, Bilthoven, Ut 
1359 H A J Schneideis, Julianaweg 110, 
Utrecht Ut 1371 A M Wessels Roosevelt-
laan 216, Utrecht, Ut JL 67 P A Wouters 
(9-11-46), Kerkdwarslaan 4, De Bilt (Utr), 
Vn 1566 L Antomssen, Slijkstiaat 79 Vlis
singen Vn 1589 K Lagendijk, Boul de Ruy-
ter 46-1, Vhssingen Wo JL 49 H A K 
V Baren (14-10-46), Prinsenlaan 4 Woerden 
Zt 1608 J J Faber, Dr Engelhartlaan 22, 
Den Dolder, Zt 1593 J B Schatborn, Den
nenweg 23, Huis ter Heide, Ze 1510 C Bies-
haar. Geert Grootestraat 74, Zwolle 

Verandering van afdeling Rm 704 G 
bongers Elritsstraat 202, Hoogvliet, nu 
afd MAASMOND Wo 3381 D Beyer, Pi of. 
M G de Bruinlaan 31, Utrecht, nu afd. 

UTRECHT Ml 3408 J M A V d Linden, 
Thorbeckelaan 113, Veendam, nu afd INDI
VIDUEEL Gv 117 T V d Blink, Juhana-
straat 20, Eindhoven, nu INDIVIDUEEL, 
Hm 1687 F Meyer, Amstel 296 Amster
dam nu afd AMSTERDAM, At 3354 J H 
Slingerland, Assendelftstraat 46-C, Rotter
dam 16, nu afd ROTTERDAM, St 3870 K 
J Kroon, Cruquiusweg 25-A Amsterdam, nu 
afd AMSTERDAM Gv 4414 Mej J F 
Postma Populierenlaan 265, Amstelveen, nu 
afd AALSMEER, Rm 4441 W Vrooman, 
Magelhaenstr 12-C, Amersfoort, nu afd 
AMERSFOORT 

Rectt/tcattes Ze 421 H W Lagerwey, 
Spooistraat 16, Hattem (Ov) moet zijn 
Hattem (Gld) Gv JL 80 H A W Koet, 
Pr Hendrikstr 155, Den Haag wordt HUIS
GENOOTLID ld 1155 C A Henrion Ver
poorten, Jan Steenstraat, Schiedam, woont 
op no 65, Zt 3491 A H C Hoop, Schaer-
weidelaan 209 Zeist, moet zijn W F Hoop 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr G C Tops, 
S tadhoudersweg 89-B, Ro t te rdam-4 

Ledenvergadering maandag 27 maart, 20 
uur Zalencentrum Delftsestraat 33, Rotter
dam Gewone agenda Bezichtiging veiling-
kavels zateidag 25 maart 15-16 uur club
lokaal Noordsingel 101 Rotterdam 

Overige vergaderingen in 1961 maanda
gen 24/4, 29/5, 26/6, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11 
en 18/12 alle m het Zalencentrum 

Bibliotheek gelegenheid tot lenen en in
leveren zaterdag 15-30 16 30 uur clublokaal 
Noordsingel 101 

Afd Aankoop coiiespondenlie aan G C 
Tops Stadhoudeisweg 89 B, Rotterdam 4 
betalingen op giro 574915 t n v Rotterd Phil 
Veieen Afdeling Aankoop Rotterdam 4 

PHILATELISTENVERENIGING 
„AMERSFOORT" Secr A C. Sneep, 
Snouckgensheuvel 16, Amersfoort Tel 
5067 

Ledenbijeenkomiiten ledeie 4e dinsdag 
van de maand in cafe-iest ,,Van ouds de 
Wapenioem Utrechtsestraat 49 te Amers-
fooit Aanvang 20 30 uui Onderling ruilen 
vanaf 19 30 uur 

Nieuw lid J J Berends, Baichman Wuy-
tlerslaan 146 Amersfoort 

A M S T E R 0 A M S C H E VEREENIGING 
„DE P H I L A T E L I S T " Secr P. W 
Wap, H a a r l e m m e r m e e r s t r a a t 87-1, A m 
s t e r d a m - W , tel 125103 

De cjerstvolgende LEDENveigadeimg 
wordt gehouden op dinsdag 4 april 1961, ter
wijl de RUILavond plaatsvindt op dinsdag 
18 apiil a s De bijeenkomsten worden ge
houden m ,,Krasnapolsky om 20 00 uur 
Zaal open om half acht 

Nieuwe leden alle in Het Maandblad van 
febiuari j 1 opgenomen kandidaatleden zijn 
aangenomen, alsmede 198 N B Binnendijk, 
Jan Luykenstiaat 13, Amsteidam Z, 268 E 
Cante, Johann Keppleistiaat 12, Amsterdam 
O 606 Mevi A A Stelten Soendastraat 
33-III, Amsteidam O 614 L Sijmons, Vaal-
rivierstraat 13-1, Amsteidam O 3 Ch F W 
v d Ven, Linnaeushof 64hs, Amsterdam O 
(asp), 5 C J Vrouwes Lomanstraat 8 hs, 
Amsteidam Z, 39 M J Daalmeyer, van 
Ostadestraat 108-1, Amsteidam Z 20 H J 
Neele, Louis Chrispijnstraat 63, Amsterdam 
W, 31 G Oelschlegei van Ostadestiaat 
108-1, Amsterdam Z 29 J Oppenhuls, Nan-
nostiaat 4-111, Amsteidam 2 23 J D Roe
mde, V d Hoopstraat 38-III, Amsterdam W 
(asp) 

Kandidaatleden 40 Mevr G Wulder-
V Gastel Tilanusstiaat 72-11 Amsterdam C, 
42 A Alberts Hoofdweg 9-1 Amsterdam W, 
52 Th A Kniesmeijei, Flammgostraat 1 bv , 
Amsterdam N 56 J Ijland, Dmtelstiaat 
116-111, Amsterdam Z o8 K Kiewiet, Chris-
tiaan de Wetstraat 18 hs Amsterdam O, 66 
D V Mitchell Mei wedeplein 16-11, Amster
dam O 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN P O S T S T U K K E N - EN P O S T 

STEMPELVERZAMELAARS. Secr K. 
E Komg, Dahl ias t raa t 26, Koog aan 
de Zaan Tel 02980-62043 Ledenadmi 
nis t ra t ie F A de Klerck, L e k s t i a a t 
68, Amsterdam-10 Tel 020-796841 

Jaarvergadering zondag 26 maait 1961 te 
Utiecht in caie Vredenbuig 

Byeenkomst 13 mei 1961 te Utiecht. 

STICHTING P H I L A T E L I S T E N K R I N O 
AMSTERDAM S P A . Secr.: C. B . 
Maa lman J E z n , P a r a m a r i b o p l e m 23 -
bel Amsterdam, tel.: 82517. 

Bijeenkomsten 22 maart, 12 en 26 april 
a s societeitsavond 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK, 

Afd Filatelie Secr W F H Hoet ie r , 
Slotermeer laan 167-11, A m s t e r d a m - W 2. 

Nieuwe leden w F van Veen E du 
Perronstraat 10, Weesp j Panhuis, Pieter 
Vlamingstraat 74 hs C Stammis Kerkstr 
342-11 belden te Amsterdam 

PHILATELISTISCHE VERENIGING 
N D S M Amste rdam Secr T G. 
Boon, Lepelaars t raa t 22, Landsmeer 

Contactavonden De volgende contact
avonden zijn op 24 maart. Modern 14 apiil, 
Saron 12 mei Modern 

Nieuwe leden 37 W R M Everts, Sole-
baystraat 77-III, 38 P Kiburg, Schimmel
straat 60-III 97 C H Thomas, Nieuwendijk 
14-11, allen te Amsterdam 

Rondzenddienst De rondzendcommlssaiis-
sen wachten nog steeds op uw rondzend-
boekjes 

GELDERSE F I L A T E L I S T E N V E R E N I 
GING „DE GLOBE" Secr • J . W. 
Vonk, Mesdaglaan 36, A r n h e m ; tel . 
08300—26511, l edenadmin is t ra t i e J . G. 
Ouwenbroek, Bran t sens t r aa t 24, A r n 
hem 

Voor afdelmgbseci etailaten zie februari
nummer 

Bijeenkomsten van de afdelingen (mdien 
niet andeis vermeld aanvang 20 uui) 

Afd Apeldooi n maandag 10 april in Ho
tel De Passage Ainhemseweg hoek Cho-
pinlaan Apeldoorn 

Afd Arnhem woensdag 5 apiil In het 
Volksuniveisiteilsgebouw, Rijnstraat, Arn
hem Ruilavonden viijdag 17 maait en 21 
april m het A B C -koffiehuis Ti ans te Arn
hem (entiee / 0,25) 

Afd Barneveld en O (secr H E Denis, 
Gruttoweg 5, Stroe) 

Afd Doetinchem en O vrijdag 7 april in 
Hotel Groeskamp Stationsplein, Doetinchem 
(aanvang 19 30 uui) 

Afd Ede-Wageningen woensdag 12 april 
in Ons Huis ' te Wageningen 

Afd Lobith donderdag 23 maait (ruil-
avond) en donderdag 13 april (vergadering) 
m Hotel Stokman te Lobith 

Afd Nijmegen viijdag 7 april in Hotel 
De Roemei, Hertogstraat Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O maandag 10 apiil 
m Hotel ,Dieieroord , Oosterbeek 

Afd Velp woensdag 29 maait in Veieni-
gingsgebouw Het Centrum, Rozendaalselaan 
Velp (aanvang 19 45 uur) 

Afd Winterswijk en O maandag 10 april 
in Hotel De Klomp, Winteiswiik 

Afd Zutphen vrijdag 7 apiil m Casino
zaal te Zutphen Lezing door de heer Van 
Tongeren over falsificaten 

Nieuwe leden 
Afd Arnhem 1398 Mw W Schwartz-Gel-

derman, Jac Marislaan 13, Arnhem 
Afd Doetinchem en O 13S0 J S Hors-

ting Rekhemseweg 9, Doetinchem 1351 J. 
Hissink, Oosseldstraat 12, Doetinchem 

Afd Lobith 399 C G Dekkers Rijnkade 
pa D Harvant, Lobith-Tolkamer 

Afd Nijmegen 741 J J Zerner Javastr 
28, Nijmegen 979 L Dietvois, Palembang-
straat 36 Nijmegen 

Afd Buitenleden 1303 Dr C Poort, Ru
benslaan 59, Utrecht 

Overgeschreven naar andeie afdelingen* 
692 P H Oosteivmk, van afd Buitenleden 
naar afd Arnhem, 409 F Groenewold van 
afd Lobith naar afd Arnhem 

Ouerleden 323 A G A Das, afd. Apel
doorn 401 A van Rijn, afd Lobith 

Mededelingen 
Voorjaaisvergadering de vooijaarsver-

gadermg wordt op 25 maart m Cafe-Restau-
rant Riche National, Nieuwe Plein te Am-
hem gehouden (aanvang 15 uur) Voor bij-
zonderheden wordt naar het Mededelingen
blad verwezen 

Internationale ruildag de ruildag wordt 
ook dit jaar weer in Hotel Erica te Berg en 
Dal gehouden en wel op zondag 16 april Ook 
hiervoor wordt naar het mededelingenblad 
verwezen 
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Afd Lobith In verband met overplaats ing 
v a n de h e e r v d Linde is tot hoofd rond-
zenddiens t gekozen de heer R Gelraeis , 
von Lochne r s t r aa t Ib te Elten (g i ronummer 
1011959) 

PHILATELISTENVERENIGING 
„BAARN" Secr Ir G W van der 
Laan, Wilhelminalaan 4, Baarn 

Bijeenkomst l ede re 3e maandag van de 
m a a n d in hote l , ,Promenade ' t e Baa rn 

Nieuwe leden L J S S teenkamp, P r i 
vaa t 164, P re to r i a , H Stronkhors t , Z - A f r i k a , 
J A J van Weerdenburg Sophialaan 19, 
B a a r n 

Bedankt C A van Ee C J Greeff 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT" Secr A de Jong, 
Glymesstraat 16, Bergen op Zoom 

Nieuw lid 174 G Horst ink, Hotel P a n -
nenhu i s ', Hoogerheide 

Bedankt 126 H Kardux , Steenbergen 123 
E Messemakers 18 W Niesz beiden Ber 
gen op Zoom 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R U N S -
S U M - H O E N S B R O E K " S e c r P v d 
S c h e e r , H o m m e r t e r w e g 33, A m s t e n r a -
d e ( L ) 

Nieuw lid G Zwiers , Voorstraat 4 Hoens-
b roek 

Bedankt J Beckers , Hoensbroek 

N E D E R L A N D S C H E P H I L A T E L I S T I 
S C H E V E R E E N I G I N G „ D E V E R Z A 
M E L A A R " , B u s s u m S e c r H W K o h l 
P i e r s o n l a a n 4, N a a r d e n , t e l 16870 

Vergaderingen iedere 2e maandag van de 
m a a n d in Café-Rest ,De Harmonie , B r ink -
laan 112, Bussum Aanvang 8 uur n m Ech
te r niet in de maanden juli en augustus 

Ruilbeurs iedere za terdagmiddag bi] he t 
pos tkan toor voor alle Gooise filatelisten 

Kandidaatleden P J Buil Be rens t e ine i -
laan 44, Bussum J C Anderson, van Hal 
laan 2 Th Heemskerk , Goeman Borgesius-
laan 46 beiden te Naarden 

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 „ D E L F T " S e c r 
v o o r l o p i g a d r e s G P o l s , D e l f g a u w s e w e g 
9 1 , D e l f t 

Nieuwe leden 237 K Bosman, Verwers -
di:k 39 248 I Hislop, Koningplein 27, 249 
M L T immers , Ambons t raa t 29 allen te 
Delft 

Bedankt 273 C W Visser 25 A C Augus
tijn be iden te Delft 48 C J Brons Rot
t e r d a m 

PHILATELISTENVERENIGING „DE 
FIVEL", Delfzijl Secr P. de Weerdt, 
Ankerstraat 18, Delfzijl Postgiro 947172 

Nieuwe leden J G Nuus, Wals t raa t 23 
J J Meijering, Riedenbergs t iaa t 29 beiden 
Delfzijl 

Bedank t J Ritsema, Delfzijl 
Bestuur Op de j 1 gehouden ledenverga

der ing werd he t bes tuur als volgt samenge
steld Y van Wijngaarden, voorzi t ter , P de 
Weerd t secr -penningm , A K Schui tema, 
lid 

Conti tbut te De leden worden verzocht 
h u n con t r ibu t i e over he t j aa r 1961 ad ƒ 7,80 
zo spoedig mogelijk te voldoen 

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

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil
en Koopavond ledere 2e woensdag van de 
m a a n d in he t C J M V -gebouw. Burg de 
Raad t smge l te Dordrech t 

Jeugdclub Zelfde dag en plaats, van 19-20 
uur 

Nieuwe leden W Timmer, W o l b r a n d t s t r , 
Dord rech t H van Heeren, Haaswijkweg 35 
D u b b e l d a m , W J Rakhors t , Lee rambach t -
s t raa t 14 A Gons, Boeroes t raa t 94, J Kal-
denbach Wit te de Withs t raa t 190, W Kore -
vaa r Louis Bothas t raa t 9 allen te Dor
d rech t 

Bedankt (per 31-12-60) J de Gru i te r , C 
van Heesen , W K l a m , W Oostmg, A P u n t , 
W N Tazelaar , A Smit , N Versteeg, al len 
Dord rech t , Ch L de Mooy, A S tam, be i 
den Dubbe ldam, A W Ripmeester , Dor
d rech t 

D O R D 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 „ D E P O S T J A G E R " S e c r 
A L B l o n k , W i l l e m d e R i j k e s t r a a t 39, 
D o r d r e c h t 

Ledenvergadering vrijdag 14 apri l 1961 m 
gebouw Amer ica in ', G roenmark t 53, Dor
drech t Aanvang 19 30 u u r 

Contactavond vr i jdag 31 m a a r t 1961 zelf
de p laa ts en tijd 

Nieuwe leden 71 J Vogel Jzn , Pieter de 
Hooghs t raa t 33, Dordrech t , 72 A Schot Dr 
Boutenss t raa t 25 Zwijndrecht 

Rondzendmg Nieuwe boekjes zijn steeds 
welkom en worden gaarne m ontvangst ge
n o m e n door de admin is t ra teur , de heer W 
M Klaui, Koningin Wilhelminast raat 35, 
Dordrech t Kosten 10 pet , looptijd 8-10 
m a a n d e n 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ D R A C H 
T E N " S e c r A O t t e r , H a n d w e r k e r s -
z i j d e 127, D r a c h t e n 

Bijeenkomsten 
Afd PV Drachten 27 maar t en 17 api i l 

a s in Hotel De Phoen ix te Drachten 
Aanvang 8 uui n m Tijdens de bijeenkomst 
van 17 april a s zal de heer Drs J P Vis
ser een lezing houden over de bijzondere af-
s tempel ingen op zegels 

Afd Heerenveen 22 m a a r t en 12 apri l 
a s m de bovenzaal van de Witte Bioscoop 
a ldaar 

Kandidaatlid A van der Werf Zuider-
b u u r t 28, Drach ten 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O 
V E N " S e c r J J H A D o l h e i n , P e t i u s 
D o n d e r s s t r a a t 100, E i n d h o v e n T e l 
10615 

Vergadering Elke eers te woensdag van 
de maand waa rvan convocat ie word t toege
zonden 

Nieuwe leden Ir J W v Solingen Le 
Sage ten Broek laan 66 Eindhoven L Th 
A Vrijdag Va lkenswaa idseweg 33, Aalst Ir 
A J Lemeyn , Pa rk l aan 91, Eindhoven J 
Th Nies Jacq Pe rks t r aa t 43 Eindhoven 
B J M V Wely Ausbalduslaan 11 Waalre 
C A V Gelder , Elandsgang 6, Eindhoven 

Weer ingeschreven A F Woumans Turn 
hout 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING Secr F C Kuijken, Lupinelaan 
7, Son (NBr) 

Vergadering l ede re eers te maandag van 
de maand m de zaal T van het Phil ips Ont
spanningsgebouw te Eindhoven Aanvang 8 
u u r n m 

Nieuwe leden 302 S Mulder, Rondweg 62, 
K a m p e n 311 J Rahareng , w / o , ,Laarbrug" 
162 Ommen, 317 G v d Br ink, Bergkloos-
t e rweg 40, Zwol lerkerspel 318 M A Kubler , 
Pau l Kruge r s t r aa t 37 319 L Huisman, Piet 
H e m s t r a a t 10 beiden Steenwijk 114 H M 
van den Bogaert , Heksenkru id laan 35, 92 R 
E Kor t Chrysan tens t raa t 30 beiden Eind
hoven 118 J de Lange, Emmalaan 2 Gel-
d rop 

Kand idaa t l eden A G van Liessum, p /a 
Floraple in 61 A H Hoeben, Prunel lapad 3, 
J W L Neven, Wat t s t raa t 2, J Knaape, 
J a n Lu ikens t raa t A J L Kengen Jac 
P e r k s t r a a t 1 allen Eindhoven 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr-Penn W E J 
Aeijelts Avermk, Mm Treubstraat 18, 
Enschede 

Vergadering e lke 2e woensdag van de 
m a a n d m Rest ,,de Vluchte ', Oldenzaalse-
s t raa t 153, Enschede Aanvang 20 u u r 

Nieuwe leden G J H Scheele, Varvik-
singel 155, H J Eissen, Drebbels t raa t 27, 
W J Rie tman, Zevens te r s t raa t 24 D de 
Graaf, Leidsweg 52, allen Enschede 

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 „ D E P H I L A T E L I S T " 
G e l e e n S e c r J K e n t g e n s , B o l l e n s t r 
7, G e l e e n 

Afd Geleen Vergader ing in „'t Road-
h o e s ' , Nieuwe Markt , Geleen, op maandag 
3 april a s (2e paasdag) te 1015 uur De 
agenda word t per convocat ie bekendge
m a a k t 

Nieuw lid G H Rut ten , Echters t raa t 53, 
Roosteren (L) 

Afgevoerd L Walschot, Geleen, C Pen
ners , Neerbeek 

Afd Sittard Eers tvolgende vergader ing 
op zondag 16 apr i l a s In Café-Rest „Schtad 
Zi t t e rd" , Markt , S i t ta rd De agenda wordt 
pe r convocat ie b e k e n d g e m a a k t 

Afd Kerkrade Eerstvolgende ve rgade
r ing op zaterdag 8 april a s in 't P a t r o 
naa tsgebouw te Bleijerheide 

Afd Vaals Eerstvolgende vergader in" 
word t pe r convocatie bekendgemaak t 

POSTZEGELVERENIGING GORIN-
CHEM & OMSTREKEN Secr A. v d 
Vliet, Jagerslaan 22, Gorinchem. 

Nieuw lid Busscher, Westwagenst raa t 8J 
Gor inchem 

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

Nieuwe leden Kandidaat leden gemeld in 
Maandblad nr 1/1961 

Kandidaa t leden 311 M de Jong, Van Ol-
denbarneve l t l aan 43, G ionmgen , 314 T J 
de Jong, Folkingest raat 15a Groningen, 326 
E de Vries Noorder Sanator ium, Zuidla-
ren (Dr ) 

Bedank t 194 H P Jager 
Vergaderingen Zie Maandblad nr 1/1961 
hezmg 20 maar t , de heer Dijkema 

spreekt over de eerste zegels van Curagao 

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

Kandidaa t leden 107 A Molenaar, School 
plein 4 A, Zandvoor t , 120 Th Stoeken, Rip 
pe rdas t r aa t 36, Haar lem, 122 P L Fabr iek 
B Toussamt laan 36, Heemstede (oud lid) 
127 A Wunder ink , v Riebeecklaan 17, Haar 
lern 314 C de Jager , Zomervaar t 148, Haar 
lem 315 G Siteur, Slachthuiss t raat 88 rd 
Haar lem 320 J H ten Have Parnass ia-
kade 35, Haar lem, 398 P Zwanenburg , 
Doels t raat 31 Haar lem 466 J J Zijp, Hoge-
weg 61 z w , Zandvoor t , 514 Mevr A E 
Eidts ieck-Senf t Dumoords t raa t 81, Haar 
lem 

Ouei leden 262 J F Th Roetemeijer, 
Haul lem, 342 R Riekwel, Haar lem 

Bedankt (per 1-3-61) 18 P Diederich, 
Santpoor t , 312 E v Egten, I Jmuiden 462 
P h Mees, Heemstede, 522 J N S lykerman , 
Heemstede , 529 E v Duijn, Haar lem 593 
R Ruiter , Haar lem 

Algemene Vergadering Za terdagmiddag, 
3 u u r 25 maar t 1961, in het P ro t Chr Mi
litair Tehuis, Jansweg 34, Haar lem 

Voor hen die nog niet voldeden aan het 
diingend verzoek van de penningmeester 
Voldoet de contr ibut ie 1961-62 è ƒ 7,— zo 
spoedig mogelijk door s tor t ing op of over
schrijving naa r post rekening 245576 t en na
me van , Penningmees ter O H v Z , Haar 
lem 

Jaarboekje 1961 Mocht u iets aardigs we
ten, dat u geschikt acht voor plaats ing m 
he t Jubi leumjaarboekje , zendt u he t dan 
aan de le secretaris , M W v d Koog, 
Leidsevaar tweg 129, Heemstede 

POSTZEGELVERENIGING „HARDE" 
te 't Harde Secr P Leenders, H van 
Puttenweg 2, 't Harde 

Nieuw ltd (per 1-1-61) H v d Veen, v 
Veldhuijsenweg 21, Ermelo 

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

Kandtdaat l td J Janssen Rotscherweg 1, 
Nieuwenhagen 

Bedank t 85 A J Dujaidin , Heer len 
Bijeenkomsten Eerstvolgende bi jeenkomst 

dinsdag 4 april 1961 Staande deze bijeen
komst zal er een veiling worden gehouden 
Gelegenheid tot ruil vanaf 7 u u r Het be
s tuur r eken t op een grote opkomst 

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

Kandidaatleden P Rosendal, Coenraad 
Bols t raa t 51, Den Helder H A Akker , 
Ooievaars t raa t 105 AA, Den Helder 

Bedank t (per 1-2-1961) Mr K Viehoff, 
Delft 

De eers tvolgende vergadering v indt p laats 
op woensdag 15 maar t a s , te 19 30 uur , In 
cafe Pos tbrug HALFJAARLIJKSE VERLO
TING 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND" Secr : P. J. 
V. d List, Plesmanlaan 1, Helmond. 
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Nieuwe leden W Kampers, Weth Ebben-
laan 74 B Stolk, Zeppelinstraat 88 beiden 
te Helmond 

Bedankt P de Bruin Bakel 
's-HERTOGENBOSSCHE VEREENI-
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr Mr H J Bernsen, 
Aartshertogenlaan 275, Den Bosch 

Ledenvergadering woensdag 15 maart 
a s te 8 uur n m In Hotel Central, Markt, 
Den Bosch 

Nieuwe leden Zie kandidaatleden In het 
februarinummer 

Kandidaatleden G Schaasberg, P Bor
straat 14, Den Bosch Afd Waalwijk e o A 
P de Graaff van Berckenrodelaan 83 en 
O Y Schouten Mr v Coothstraat 54, bei
den te Waalwijk 

Afgevoerd U Hovers en P v Zon, bel
den te Waalwijk 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HILVERSUM & OM
STREKEN" Secr A W Ebrecht, 
Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum 

Nieuwe leden de kandidaatleden uit het 
febi uari-maandblad 

Kandidaatleden 761 F H Boom, Oude 
Doelen 88 Hilversum 762 F F A M Ho-
genkamp, Berlagelaan 2 Hilversum 

Beëindiging lidmaatschajp wegens vertrek 
naar elders 394 P H Lensselink, Eemnes, 
708 F C M de Haas Hilversum 

Vergaderingen 16 maart en 20 april 1961 
Ruilbeurs iedere zaterdagmiddag van 

14 00-17 OO uur Alle bijeenkomsten worden 
gehouden in de Openbare Leeszaal te Hil
versum s-Gravenlandseweg 55 

Contributie Bij besluit van de jaarverga
dering werd de contributie verhoogd van 
ƒ6,— tot ƒ7— per jaar Wilt u hiervan 
goede nota nemen' Indien u vóór 1 april 
a s betaalt bespaart u zich ƒ 1,— innmgs-
kosten' Postrekening 36 06 55 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS S e c r : 
G M Mmnema, Boerhaave laan 41, Le i 
den 

Vergadering op woensdag 22 maart 1961, 
s avonds te 8 uur precies in de bovenzaal 

van Caie-Rest ,Zomerzorg , Stationsweg 
35 te Leiden (zij-ingang) Gewone agenda, 
veiling, verloting en ruilen 

Nieuwe leden 273 J Franse 283 Th van 
Leeuwen 310 J A A van Biezen allen te 
Leiden 

Kandidaathd 274 R W Bliek de Sitter-
laan 86, Leiden 

Afgevoerd 133 A Scheele Den Haag 
Overleden 91 A J Kat Leiden 
Volgende vergadering op woensdag 26 

april 1961 
Ruil- en Beursavond iedere 2de vrijdag 

van de maand in ,,Zomerzorg 
Jeugdafd iedere 2de donderdag van de 

maand m Huize ,,Over t Hoff , Gerecht 10, 
Leiden 

Heren heden, wilt u voortaan uw kavels 
voor de veiling inleveren bij de veilinghou
der de heer A Ouwehand, AntiUenstraat 156, 
Leiden 

De Bibliotheek is thans ondergebracht bij 
de heel A Kleer, Willem de Zwijgerlaan 14, 
Leiderdorp 

De Yveit is nog m bruikleen te bekomen 
bij de heren A Ouwehand, AntiUenstraat 
156 en G M Mmnema Boerhaavelaan 41 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL" Secr J C Jochems, Hobbema-
straat 4, Roosendaal 

N^euw lid F Hurxkens, Rijpersweg 8, 
Oud-Gastel. 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr M J Feenst ra , Dorps, 
s t raa t 2 Capelle a d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand 
in het Beuisgebouw ingang Meent 110, Rot
terdam 

DE POSTZEGEL Phi la te l i s ten-veren i -
ging voor personeel in dienst van de 
Rot te rdamsche Droogdok Maatschappij 
en Scheepsbouw Mij „Nieuwe Wate r 
weg" Secr P J V Drongelen, Oude-
dijk 177, Rot terdam-16 

Nieuwe leden F F Wijnants, Tiendstraat 
29-B, Rotterdam 3 De Boer, Lemsterhoek 
31, Rotterdam 23, J A Bans Ampenan-
straat 22 Rotterdam 22 A Barendiecht, 
Malt Steinstraat 8-B Rotterdam 20 

Bijeenkomsten 2e maandag van de maand 
In Militair Tehuis Schiedamsesmgel 175, 
Rotterdam 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT" Secr P Vons, Brederood-
seweg 100, Santpoort-Z 

Nieuwe leden 33 A v d Werf, Molen
straat 8 Santpoort-dorp 39 A W P Raap, 
Papenburghlaan 8, Santpoort 67 C v Honk 
Middendorpstraat 3, Velsen N 

Kandidaatlid J Schaapman, Spaanse-
vaaitstraat 69 Haarlem N 

Bedankt F Broekman Haarlem 
Bijeenkomsten Deze worden alle gehou

den in het Jeugdhuis der Ned Heiv kerk 
te Santpoort-dorp, Burg Enschedélaan 67, 
op dinsdag 28 maart en vrijdag 14 april a s 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG" Secr H. 
A M Meeuwsen, Melis S tokes t raa t 45, 
Ti lburg 

Vergadering iedere Ie woensdag van de 
maand in de grote bovenzaal van Huize Rem
mers Heuvel 28, Tilbuig 

POSTZEGELVERENIGING „VEEN
DAM & OMSTREKEN" Secr I r J . 
D Neuteboom, E E Stolper laan 24, 
Veendam 

Nieuwe leden de kandidaatleden gemeld 
in het februarinummer 

Bijeenkomsten De volgende bijeenkom
sten worden gehouden op woensdag 15 maart 
en 19 april a s m sociëteit ,,Veenlust Aan
vang 8 uur n m 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr W van der Worp, S t a r r e n b u r g -
laan 70, Wassenaar 

Nieuwe leden H F Simonis Rozenstem-
straat 2E J J Noordermeer, Hofcampweg 
212 beiden Wassenaar 

Vergadering iedere 2e dondeidag van de 
maand in cafe-rest De Deyl , hoek Kerk-
dam en Rijksstraatweg 

POSTZEGEL VERENIGING I J M U I -
DEN & OMSTREKEN Secr H W 
Zaadhof, L ie rs t raa t 36, I Jmuiden 

Nieuw Ud (per 1-2-61) 132 D Jongejeugd, 
Alex Bellstraat 46, IJmuiden 

Bedankt (per 1-2-61) 118 C P Withuis, 
Amerongen 174 P J Havermans, 176 G 
Koomen beiden te IJmuiden 

Contributie De penningmeester maakt 
erop attent dat de contributie over 1961, 
zijnde ƒ 8,— vooi 31 maart a s dient betaald 
te zijn Na deze datum zal per kwitantie 
over dit bedrag alsmede mningskosten wor
den gedisponeerd Betaling aan de penning
meester kan geschieden per postgiro 353225 
en tot 31 maart a s op de ruilavonden 

Bijeenkomsten 17 en 24 maart, 7 en 21 
april, 5 en 19 mei a s in het Patronaats
gebouw Aanvang half acht 

ONTSPANNINGS VERENIGING 
SHELL, 's-Gravenhage Afd Postzegel-
club Secr A C M van Overeem, 
Postzegelclub O V S , Postbus 162, Den 
Haag 

Nieuwe leden 7 A F van Everdmgen, 
Memersstraat 98, Den Haag, 154 J W Spijker, 
Kleiweg 211, Rijswijk Z H 172 H C van der 
Maas, Oranjelaan 13, Leidschendam 

Overleden 87 W F W de Vos 
Vergadering De komende jaarvergadering 

zal gehouden worden op 21 maart a s 

PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd Filatelie Secr A. 
V d Bosch, Noordvestsmgel 59, Schie
dam 

Nieuwe leden G v d Wilt, Oostsmgel 7-A, 
Schiedam J Eringaard Baan 184, Rotter
dam A Hoorn Graaf Florisstraat 6, Rotter
dam, C J A M Roctus Wattstraat 6, Schie
dam 

Mededeling Onze leden kunnen ook de 
ruilavonden van de Erres Philatelistenclub 
bezoeken en wel op iedere Ie maandag van 
de maand in het Stokvisgebouw aan het Hei
man Dullaertplem (achterzijde van Westzee-
dijk) te Rotterdam Aanvang 20 00 uur m de 
Tudorzaal 

Op 27 maart a s (maandags) tegenbezoek 
bij de Philatelistenclub van de Rotterdam
sche Droogdok Maatschappij in het Protes-
tans Militair Ontvangstcentrum Schiedam-
schesingel 175 te Rotterdam Te bereiken 
met tramlijn 4 vanuit Schiedam en met de 
lijnen 2 10, 12, en 17 vanuit Rotterdam Op
gave voor deelname aan dit tegenbezoek 
gaarne aan de secretaris, die dan de R D M 
kan mededelen hoeveel peisonen er van 
onze vereniging komen Wij rekenen op grote 
deelname Laat ors geen modderfiguur slaan 

In april a s gaan we ook weer eens bij de 
Shell in Vlaardingen op bezoek Nadere 
mededeling hierover volgt nog 

POSTZEGELCLUB „DE KRING", 
' s -Gravenhage Secr K Kouwenberg , 
Thorbeckelaan 238, Den Haag Penn ing 
meester P K r a b b e n d a m , Oostemde 185, 
Voorburg Giro 549032 

Nieuwe leden 119 G Woerdenbach, 
Obrechtstraat 230 179 P C Breedveld Weis-
senbruchstraat 382 beiden Den Haag 

Bedankt 69 A J v Wissen, Den Haag, 
77 P J Schild Monster 

Af gevoeld 190 J J Hoek, Den Haag 
Bijeenkomsten dinsdag 4 en 18 april a s 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH-VLAANDEREN", Te r -
neuzen Secr I r W D G Toorenman, 
F r a n s Hals laan 20, Terneuzen 

Vergaderingen 12 april, 10 mei, 7 Juni a s 
wijziging door het bestuur voorbehouden 

Filafelistisch allerlei 
Christkindl - Het speciale postkantoor Christkmdl m Oos

tenrijk heeft in 1960 396 000 binnenlandse en ruim 290 000 
buitenlandse poststukken behandeld, hetgeen, met meer dan 
86 000 dienstafstempelingen, een totaal oplevert van 773 660 
Dat is 49 000 meer dan m 1959 en slechts 24 000 minder dan 
m het topjaar 1958, toen het tevens de eerste dag was van de 
uitgifte van de 2 S-Bautenzegel met het kerkje van Christ
kindl Het totaal aantal afstempelingen in de vier weken 
van het kerstseizoen wordt geschat op meer dan 1 100 OOG, 
waarbij per poststuk anderhalf stempel is gerekend, omdat 
vele stukken meer dan eens afgestempeld moeten worden. 

TENTOONSTELLING CHRISTCHURCH 1961 
De Nieuwzeelandse Nationale Filatelistische Tentoonstel

ling 1961 zal van 21-26 augustus aanstaande te Christchurch 
worden gehouden Onze rubriekredacteur Luchtpost, de heer 
R Tocila, Archimedesplantsoen 9-hs, Amsterdam-O, die is 
aangesteld als een der buitenlandse tentoonstellingscommis-
sarissen, wekt de Nederlandse verzamelaars op aan deze 
expositie deel te nemen Aanmeldingen dienen voor 31 maart 
in zijn bezit te zijn, aangezien de inzendingen, zo ze per 
scheepspost worden verstuurd, uiterlijk begin mei moeten 
worden verzonden 

De heer Tocila is gaarne bereid nadere bijzonderheden en 
prospectussen op aanvraag te verstrekken. 

I 

103 



ÏÏJ krijgt het thuis... 
het keurige pakje met postzegels waarin de gefrankeerde re
tour-verpakking alieeds aanwezig is en over de rnhoud waarvan 
u zich steeds opnieuw zult verheugen U behoeft alleen maar 
op te geven, welke landen u verzamelt en om de hoeveel trjd 
u een zrchtzendrng writ ontvangen 

Onze specralrterten zrjn 

IVEDERLAND «& O.G. 
met voor begrnnende en gevorderde verzamelaars prachtrge boek
jes, waarin vrrjwel alle eenvoudrge en mrddelmatrge zegels van 
Ned en O G In onze zeer waardevolle boekjes voor vergevor-
derderr, met type- en tandrngsver schillen, zullen zelfs de meest 
vooraanstaande verzamelaars iets van hun gadrng vrnden. 

FRAXKRIJK en KOLONIE]^ 
Als u dit verzamelt en nog geen gebruik maakt van onze boek
jes, dan mrst u iets Wrj zullen daar graag rn voorzren 

ENGELSE KOLONIEN 
Zie daarvoor oTze advertentie elders rn drt blad 
Gangbare 

EUROPA-LANDEN 
Vooral de navolgende landen zrjn de moerte waard 
ZWITSERLAND met uitgebrerde afd Dienst. 
DUITSLAND met brjbehorende Gebieden. 
SCANDINAVIË - BELGIË - LUXEMBURG - FRANKRIJK -
HONGARIJE - POLEN - RUSLAND - VATICAAN - enz. 
(Van de minder courante landen zrjn meestal toch ook goede 
selectres beschrkbaar) 
Het rs met opzet, dat wij u hier nrets over prrjzen en kwaliteit 
vertellen Drt zrjn onscherdbare factoren, welke u alleen aan de 
hand van het materiaal kunt beoordelen 

HET KOST U NIETS . . . 
kennis met onze werkwrjze te maken, want wrj 
betalen ook de retour-portokosten Slechts één 
voorwaarde moet aanwezig zrjn Brj regelmatrge 
toezendingen moet het te besteden budget om 
praktische redenen, zowel voor u als voor ons, 
minimaal f K— per zending kunnen bedi agen 

POSTZEGELHANDEL 

Vawê Mßuyn ék f^erhage 
Berkelselaan 92b — Telefoon (010) 4 82 09 ROTTERDAM 

SCHOORLSE POSTZEGELHANDEL 
DAMWEG 2 - TELEFOON 365 

Nieuwtjes geheel Europa 

Zichtzending nieuwtjes voor verenigingen 

U N O - VERENIGD EUROPA - PADVINDERS 
100 JAAR POSTZEGELS 

kalle ERP 
Triest ERP 
Zwitserland Nat Unies 
Bur Eur 1950 20W 
ld korte serie 11W 
Europa 1957 7 L cpl 
Europa 1958 7 L „ 
Europa 1959 6 L , 
Europa 1960 20 L , 
Triest Nato 1953 
Turkiie Nato 1954 

pfr 
42,50 
4*75 

155,— 
16,50 
21 50 
5,85 
5,40 

41,50 
9,— 

25 — 

'de 

U,— 
9,25 
7,35 

61 50 
20,— 
35,— 

pfr 
Frankr Unesco Dienstz 1,05 
Spanje Vluchtelingen 0,65 
VN New York Cour Justice 0,70 
Syne 1956 Unesco 4,75 
Turkiie 1950 ICAO 8,75 
Argent 1961 Padvind 0,12 
Brazilië 1960 Padvind 0,20 
Pakist 1961 Nat Jamb 0,28 
Duitsl 49 100 I Postz 21,50 
Engeland 1940 idem 3,50 
St tücia 1960 idem 1 55 

fdc 
1,50 
1,45 
1,20 

0,65 
1,10 

3,50 

Dit IS een aanbieding uit m'n speciaalgebied. Vraagt u om regel
matige toezending van de uitvoerige (gratis) prijslijsten. Ook levering 
van nieuwe uitgiften van deze gebieden, zowel postfris, fdc als bijz. 
afstempeling, tevens van Nederland en O G., Indonesië, België 
Duitsland (West- & Berlijn), Frankrijk, Israel, Italië, Luxemburg, 
Oostenrijk, Vaticaan en Zwitserland. Levering in abonnement tegen 
voordeliger prijzen. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

J. V A N DE BURG 
Amsterdam W 3 - Bullepad 26 - Telefoon 191039 - Giro 564790 

T E K O O P G E V R A A G D postfrisse zegels, fdc's en bijz. afstempe
lingen Uno, Verenigd Europa, 100 |r. postzegels, padvinders enz. 
Aanbiedingen met prijsopgave worden direct behandeld 

Nog een tweede zeer goedkope aanbieding van 

NEDERLANDS-INDIË 
met 10% korting bij aankoop boven 10,— 

Vervolg var 
februari-aan 
bieding 
Neder!. Int 

-
ie 

Luchtpostzegels 

1 * 
2» 
3» 
4 
5 ' 
6* 
7» 
8* 
9» 
9 

10« 
10 
11» 
11 
12« 
13» 
14* 
14 
15» 
16* 
15 
16 

0,55 
0,75 
1 , -
0,60 
4,— 
0,35 
1,30 
1,60 
3,60 
0,15 
5,75 
0,50 
1,40 
0,20 
1,65 
9,— 
5,25 
0,20 
8,50 

11,75 
2,25 
3,— 

15 en 16 luxe ex 
17« 
17 
18 ' 
18 

Portzegels 
1* 

5,— 
0,35 
0,60 
0 75 

125,— 
1* gedecentr 

2» 
2 
3» 
4* gedece 

4A 
4C 

95,— 
50,— 
36,— 
14,50 

ntr 
20,— 
4,50 
4,50 

Onders taan 
portzegels 
ongebruikt 

5A type II 
6A „ 
7A „ 

13A „ 
5A „ 
6A „ 
7A „ 

13A „ 
5A „ 
6A „ 

13A „ 
5B „ 
6B „ 

I I B „ 
12B „ 
13B „ 
6B „ 
8B „ 

12B „ 
13B „ 
5B „ 
6B „ 
SB „ 

12B „ 
16B „ 

SB „ 
6B „ 
8B „ 

11B „ 
12B „ 
13ß „ 
5C „ 
6C „ 

13C „ 
5C „ 
6C „ 
8C „ 
6C „ 
8C „ 

13C „ 
10D „ 

II 
II 
II 
lil 
III 
III 
III 
IV 
IV 
IV 
1 
1 
1 
1 
1 
II 
II 
II 
II 
III 
III 
III 
III 
III 
IV 
IV 

de 
nin 

0,40 
0,35 
2,75 
0,55 
0,25 
0,30 
1,75 
0,45 
1.25 
1,40 
1,30 
0,35 
0,20 
1 ,— 
0,50 
0,25 
0,25 
3,20 
0,50 
0,50 
0,35 
0,15 
2,20 
0,35 
0,30 
1,70 
0,75 

IV 12,— 
IV 
IV 
IV 
1 
1 
1 
II 
II 
II 
III 
III 

2,— 
7 — 
1,20 
5,50 
4,— 
3,75 
2,— 
1,40 
8,— 
2 , -
9,— 

IV 12,— 
II 5,50 

15 
17 
18 
19 
20 
16A type I 
16A „ I 
18A „ I 
18A „ I 
23-28 
31-33 
34 
35 
38 
39 
40 
41-48 
49-51 
52 
53-65 

0,95 
2,25 
1,20 
3,50 
2,25 

11,— 
1,80 

22,50 
2,— 
0,50 
0,80 
5,50 
0,25 
2,— 
0,30 
0,35 
5,50 
3,— 

10,— 
4,75 

53-65 met brug 
(paren met witte 
tussenstrook) 

16,— 
66 0,50 

Portzegels 
alle gestempeld 
6B type I 0,20 
7A 
7A 

16 
17 
18 
19 

3,— 
3,25 
0,30 
1,10 
0,10 
3,15 l y o , i3 

18a type II 10,— 
18a „ II 
flink stempel 6,— 
18a type III 0,30 
23 
25 
39 
48 
49-52 

0,30 
0,20 
0,25 
1,40 
0,60 

15,— 

Dienstzegels 
1* 0,75 
2* 1,40 
3* 1,90 
5* 3,50 
6* 0,75 
9» 1,10 

10» 0,15 
11*, 13 en 14 0,50 
12» 
15 
16* 
17* 
18* 
19* 
21* 
22* 
23* 
24* 
25* 
26» 
27* 
27B* 
6f* 
9*f 

10*f 
19Af* 
24*f 
27*f 

1,— 
0,65 
1,60 
0,20 
1,30 
0,50 
0,60 
2,75 
1,50 
0,75 
5,— 
1,90 

11,— 
16,50 
6,— 

30,— 
1,40 
8 50 

120 — 
80,— 

5*f Zeer gering 
dun stipje 70,-
3 
4 
6 

10, 11, 13 
en 14 

15 
21 
22 
23 
24 
26 
27 

2,— 
0,95 
0,80 

0,50 
0,60 
0,35 
2,50 
1,50 
0,35 
1,10 

11,75 
Brandkastzegels 
1 *-7 65 , -

Pnma exempt * of wil zeggen gest of ongest Vorige aanbiedingen geldig zolang 
als voorradig Alle filatelistische artikelen voorhanden Supplementen ook oudere 
'aargangen van Davo Favoriet en Holland Albums voorhanden enz , enz 

HENDRIK VAN DER LOO's 
P O S T Z E G E L H A N D E L 

Laan van Nieuw Oost Indie 50, Den Haag Telefoon 070 - 85 01 90 Gtro 24392 
Bezoek aan huis liefst na telefonische afspraak Grote keuze in zegels der gehele 
wereld 
Te bereiken van station Holl Spoor bus 4 en lijn 17, van Scaatsspoor Ign 6 en 17 

1936 342 347/50 5 
1937 351/360 10 
1937 361/367 7 
1938 400/403 4 
1939 404/410 7 
1940 411/412 2 
1940 448/453 6 
1940/41 454/458 5 
19a 472/477 6 
1945 478/491 14 
1945/46 482/485 4 
1946 492/497 6 
1947 498/503 6 
1948 504/516 13 
1948 517/531 15 
1948 504/531 28 
1949 532/538 7 

1,15 
2,90 
2,— 
2,10 
3 , -
2,25 
1,75 
2,35 
1,45 
3,25 
0,90 
1,35 
1.35 
3 , -
3,75 
6,50 

1950 539/548 10 2,25 
1951 549/554 6 1,35 
1952 555'567 13 3,— 
1953 568/579 12 2,80 
1954 580/590 11 2,50 
1955 591/597 7 1 55 
1955 607/608 2 0,45 
1956 609/614 8 2,10 
1956 617/622 6 1,35 
1957 623/635 13 2,75 
1958 636/638 3 0,90 
1958 641/656 16 3,75 
1959 657/662 6 1 35 
1959 666/673 8 2,— 
1960 678/683 6 1,35 
1960 684/690 7 1,80 

1,65 

SERIES Alleen complete series Geen losse nummers 

1932 
George Washington 

1934 ongegomd 
Parken serie ongetand 

No's 299 tot 310, 12 stuks No's 328B tot 337B 
f 15 — per serie 

1934 
Parken serie getand 
No's 328A tot 337A 

f 12—per serie 10 stuks 

11 Vlaggenserie 1944 
No's 459 tot 471 13 stuks 

f10 50 per serie 10 stuks f 4 75 per serie 

Nieuwe speciale aanbieding Verenigde Staten van Amen 
prijzen Alle nummers Yvert en Tellier 1961 Betaling met 
599867 Frankermg onder f 10,— extra (37 c ) Alle zegels 

JACK H. DE JONG 
lulianaweg 6, Volendam Tel (02993) 274 
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Famous Americans 
1940/41, 35 stuks 
f28,— compleet 

Vol gum 
Beslist Ie kwaliteit 

ka tegen de bekende lage 
order, postwissel of Giro 

zi|n ongebruikt 

Giro 599867 



Olympiade 1960/61 en Vluchtelingenjaar 1960 
Olympiade 
Suriname 
Afghanistan 
— ongetand 
— blok 
Bondsrepubliek 
Oost Duttsland 
Bulgariie 
— ongetand 
— Zomerspelen 
Centr Afrika 
Congo (Fr ) 
Costarica 
Cuba 
— blok 
Dominica 
— ongetand 
- blokken (4) 
Egypte 
— blok 
Frankrijk 
Gabon 
Ghana 
Griekenland 1 
— II 
Guinee 
Haiti 1 
— II 
— blok 
— Ill 
Hongariie 
— ongetand 
— Zomerspelen 

ongetand 
Iran 
Italic 
— II 
Joegoslavië 
Libanon 
— blok 

Alle zegels 
Zendmgen 

5,20 
5,— 

29,— 
22,50 
0,95 
5,40 
1,50 
3,40 
3,40 
5,50 
5,50 

30,— 
2,50 
5,— 
4,80 
5,60 

40,— 
2 , — 
2,30 
0,30 
5,50 
4,40 
8,50 
0,55 

34,— 
30,— 
8,50 

32,— 
7,50 
3,50 

24,50 
5,90 

3 6 , -
3,50 
3,15 
6,40 
8 , — 
9 ,— 

30,— 

Liberia 3,40 
— blok 15,— 
Madagaskar 0,85 
Maladiven 4,50 
Marokko 4,50 
Monaco 4,25 
Mongolië 4,10 
Panama 8,40 
— blok 14,50 
Paraguay 4,20 
Phihppijnen 2,90 
Polen 3,60 
— ongetand 7,65 
Roemenie 1 13,50 
— ongetand 38,— 
Rusland 1 2,50 
— Zomerspelen 4,50 
San Marino 1 7,— 
— II 6,50 
- blokken (3) 5,50 
Soedan 3,40 
Somalia 2,25 
Syne 1,90 
Tchad 5,50 
Togo 2,40 
Tsi Slow II 4,50 
Tunis 2,70 
Turkiie 1,50 
Ver Staten 0,30 
Yemen 7,— 
— blok 42,— 
Zuid Korea 0,55 
— blok 17,50 

Vluchtelingenjaar 
Afghanistan 0,35 
— blok 36,— 
Argentinië 0,80 
— blok 4,50 

Bfigie 
— blok 
Bolivia 
Bondsrepubliek 
Brazilië 
Ceylon 
Chill 
Egypte 
Ethiopië 
Finland 
Guinee 
Haiti 
— blok 
Ierland 
Israel 
Italië 
Jordan lè 
Laos 
Libanon 
— blok 
Liberia-blok 
Libya 
Liechtenstein 
Maladiven 
Nicaragua 
Palestina 
Pakistan 
Peru-blok 
Saoedie Arab. 
Soedan 
Somalia 
Spanje 
Syrie 
Togo 
Vatikaan 
Yemen 
IJsland 
Zuid Korea 
— blok 
Zuid Vietnam 

postfris Vele series ook op Eerstedagomstagen voorradig. 
tot f 5 — port extra Vorige aanbieding is hiermede vervallen 

Postzegelhandel M. D. Postma 

Uniabuurt M 

L E E U W A R D E N 

1 5 5 
2,20 

10,— 
0,90 
0,35 
0,40 
1,25 
1 — 
1,45 
1,45 
1,80 
3,25 

80,— 
1,35 
2,40 
0,90 
0,95 
1.25 
2,70 

36,— 
20,— 

1 , — 
1,40 
3,70 

27,— 
0,90 
1,70 

36,— 
1,50 
1,10 
2,60 
0,65 
1,50 
2,50 

11,— 
2 , — 
1,30 
0,35 

47,— 
1 , — 

- Telefoon 27028 (05100) - Giro 914924 - Postbus 264 

Aan de postzegelhandel! 
Momenteel zijn wij bezig met de vervaardiging 
van een bijzonder interessant artikel namelijk 

V O O R R A A D B L A D E N 
Deze voorraadbladen (waarop octrooi is aange
vraagd) zijn een nieuwe vinding en hebben tot 
doel het verkopen van serie postzegels in win
kels en op ruilbeurzen te vergemakkelijken. 
Ze hebben een grootte van 22 x 33 cm en zijn 
van dik materiaal vervaardigd; achter de u 
bekende pergamijn stroken wordt een serie post
zegels gestoken, terwijl zich achter deze stroken 
een tweede strook van dik, zwart materiaal be
vindt. In deze ruimte kan men nu dezelfde serie 
postzegels in zakjes opbergen. 
Elke voorraadkaart heeft 5 van deze stroken + 
zakken, zodat u er een enorm aantal zegels in 
kwijt kunt. 
Een monsterblad wordt u op aanvraag gaarne 
gratis toegezonden. 
De aflevering zal omstreeks 25 maart aanstaande 
beginnen. U kunt uw bestellingen reeds heden 
inzenden 
BOEKBINDERIJ 

TER H O R S T - N E E R L A N D I A 
Vrouwjuttenstraat 37 — UTRECHT 
Telefoon (030) 1 08 34 — Postrekening 35 20 03. 

H. VAN DER WOLF 
Taxateur, Makelaar en Erkend Veilinghouder. 
Claes de Vrieselaan 12, Rotterdam Telefoon 58626. 

Belangrijke veiling op woensdag 22 maart 1961, aanv. 
n.m. 1.30 uur van Grote Verzameling best. uit 21 Al
bums met Wereldverzameling 

P O S T Z E G E L S 

verdeeld in zeer interessante kavelingen w.b. brandkast 
en blikken trommel zegels, 4 albums enveloppen met 
bijzondere zegels, een z.g.a. complete collectie Nederland 
en Koloniën, collectie Engelse Koloniën, Duitsland, Frank
rijk. Engeland en gebieden en verdere uitgebreide we
reldstaten en landen, Vatikaan enz. Alles veelomvattend 
en vanaf ong 1850. Tevens 12 albums met noodgeld (zeer 
interessant). Voorts 3 fraaie schilderijen, R. Beyschlag, 
Collins en 17e eeuws paneeltje (Madonna uit drieluikje), 
kleine satijnhouten Louis Seize secretaire, penanttafeltje. 
Saksische beeldjes, zilver servies en 2 kandelaars etc 
Catalogus è f 0.50 te verkrijgen bij de veilinghouder 

Kijkdagen: zondag 19, maandag 20 en dinsdag 21 maart 
van 10-4 uur. 
Veiling: woensdag 22 maart n.m. 1.30 uur in de veiling
zaal Claes de Vrieselaan 12, Rotterdam, tel 58626. 

Goede en goedkope 
Een kleine greep uit de 
duurdere stukken en sei les 
van onze rondzending 
Waar vermerkt * is onge
bruikt 

U.S.A 
29 2 0 , -
31* 12,50 
32 20,— 
35 20,— 
38 250,— 
43 12,50 
48 20,— 
120a 35,— 
128» 20,— 
132» 15.— 
133» 20 — 
134» 25,— 
141» 15,— 
143» 27.50 
161* 20,— 
163» 50,— 
169D blok 25,— 
171D» 15,— 
171D paar 22,50 
179a» 12,50 
180a» 16,— 
idem paar 32,50 
167/71D 22,50 

194» 
227* 
263/64 
Dienst 21 

22 
55 
81 

L.P 2» 
5» 
6» 

Colis 7» 
8» 
10 

Turkije grote 
tot heden 
o.a 687/94» 
695,708» 
709/19» 
727/40» 
750/71» 
772/93* 
ld gebr. 
823/29» 
857/71» 
872/77» 
1060/74» 
1144/59* 
1212/14» 
1215/18» 
LP6/8* 

Bi] betiethng gaarne opgave refer en welk 

T O L H U I Z E N 

parti 

rondzendingen 
75,— 
15,— 
12,50 
75,— 

475,— 
65,— 
40,— 
25,— 
20,— 
22,50 
10,— 
12,50 
17,50 
no 1 

45,— 
50,— 
37,50 
70,— 
57,50 
92,50 
22,50 
17,50 

275,— 
22,50 
35,— 
15,— 
25,— 
40,— 
17,50 

Tunis 
5» 1 8 , -
13» 10,— 
18» 22,50 
21» 25,— 
27 17,50 
50/58» 55,— 
59/66» 80,— 
79/95» 40,— 
110/19» 20,— 
119» 16,— 
120/45» 10,— 
161/80» 50,— 

Marokko 
6* 15 
7» 22 50 
8» 60 
16» 18,50 
17» 22,50 
20/24» 10,— 
63/79» 75,— 
80/97» 45,— 
128/49* 22 
LP 1/11» 25,— 
12/21* 13,50 
22/31» 13,50 

Alle nummers volgens 
Yvert. 

tand gebruikt of ongebruikt gewenst wordt 

Folkingestr 35, Groningen 

Tot f l . 100.000 of meer onmiddellijk beschikbaar voor Uw collectie of engrospar-
tijen Nederland enz Ook aankoop massagoed Nederland enz., alsmede kiiowaar 
Indren U een behoorlijke partij hiervan te verkopen heeft, stuurt U mi| een opgave 
en U ontvangt omgaand mijn bieding Geen inkoopslijsten beschikbaar 
A. J. DE WIT - Albrecht Durerstraat 4 - AMSTERDAM-Z. • Telefoon 713489 

DER SAMMLER-DIENST — hét Duitse post2 tijdschiitt - verschijnt éénmaal 
per H dagen - J 7,90 p halfjr franco. 
INTERPHILA 1962 — int phil adresboek - heeft u het prospectus reeds aan
gevraagd \oor opname van uw iuilRege\ ens' (faarjjang 1961 is nog beperkt ver
enigbaar Ä J 5,40 franco). 
P. C. V. ANDEL. Postbus 54 Katwijk aan 2ee. Giro 5169 28. 



Bezoekt de grote rui ldag voor 

ISRAËLVERZAMELAARS 
te Rotterdam op zondag 9 april 1961 

Aanvang 11 uur v.m. in de Aula van de School voor 
Scheepswerktuigkundigen, Willem Buytewechstraat 45 
(vanaf Centraal Station te bereiken met lijn 15). Deze dag 
wordt georganiseerd door Nederlandlsraël Philatelie. 
Tevens is er een veiling. Alle filatelisten zijn welkom. 

Het voornaamste is dat U 
tegen billlike prijs Icoopt! 

J 

1 

BERENICE 
^ H I H B H i ^ ^ ^ ' ^„^^Aj^HH^B 

W^-^"^^^ 
^ ^ ^ g 
Ir 

^ ^ ^ B 
1950  SAS  nso 

i te rn . VerenigdEuropa catalog 

Voor de vergevorderde 
1 Land Omschrijving 

België '50 E. Athletiek 
„ dito blok 

1 „ EngBelg. vr. v 
1 „ '54 E. Rotariconf. 

„ '59 ' t H i r t V. E. 
1 Bulgarije '57 E. Basketball 

'60 „ 
1 Croatië '41 E. Tentoonst. 
1 „ '41 dito onget.*! 
1 Duitsland '42 E. P.T.T. congr 
1 „ '42 dito m. opdruk 
1 M '55 E. tentoonst. 
1 „ '55 E. spoorw. con 
1 „ '60 Marshall 
f Denemark. ■ÓO E. gezondh. co 
1 Griekenl. '51 E.R.P. 

■54 Nato 
1 Hongarije '55 E. Sport 
1 ,. '58 „ „ 
1 Italië '49 E.R.P. 
1 „ '50 E. Tabaksconf. 

„ '53 Nato 
1 Joegosl. '32 E. Roeikamp. 

■47 B. Sport 
1 „ '48 Donau congr. 
1 ., E. Athletiek 

Lithauen '39 E. Korfbal 
Luxemb. '56 E. G.K.S. 

1 Noorw. '42 E. P.T.T. congr 
1 Polen '48 E. spoorw. con 
1 „ '53 E. bokskamp. 
1 Portugal '52 Nato 
1 Roemenië '55 E. Volleyball 
1 E. Roeikamp. 
1 „ E. Pistoolsch. 
1 „ '57 E. Gymnast. 

Slowakije '42 E. P.T.T. congr 
Triest '49 E.R.P. 

■50 E. Tabaksconf. 
■S3 Nato 

Tj rk i je '49 E. Vrijworstelk 
'54 Nato 
■54 E. Raad 

1 Dit is slechts een kleine greep uit de so 
1 uitgebreide prijscourant gratis. Leverin 
1 zegels. ♦* = postfris. Alle zegels in werl 

POSTZEGELHANDEi 
Scheveningen, jac. Vermeystraat 

1 Amsterdamsche Bank 

>EURO 
Nieuwe ui tg i f te : 
S.A.S. 3 landen comp 
(NoorwegenZweden
5 waarden postfris 
4 „ gebruikt 
5 „ op F.D.C. 

OoV. deze zege 
behoren b 
„Verenigd 

us 1961 f 1.15 

PA 
eet 1 
Denemarken) 1 
r2,48 1 
f 2.48 
f3,12 

fs 
es/;sf tot 
Europa" 

speciaalverzamelaar: 1 
Yvert no. 
827/31 
29 

erdr. 823/5 
952/4 
1090/2 
890 
nieuw 
49 

744/6 
746 a, b. c 
93/4 

f. 95 
nieuw 

if. 
575/80 
l.p. 66/8 
l.p. 181/8 
1257/63 
539/41 
967/9 
660/1 
225/30 
466/8 
495/8 
502/4 
370/2 
511/3 
244/5 

f. 528 
706/8 
760/1 
1380/1 
1403/4 
1410 
1511/4 
74/6 
39/41 
79/81 
176/7 
1083/6 
1212/4 
1215/8 

rtering. Bij uw bestelli 

** 
32,— 
7,50 
3,90 
1,85 
2,65 
1,75 
1,35 
2,10 

85,— 
2,45 
2,45 
3,— 
1,20 
0,65 
0,60 

12,75 
9,75 

49,50 
50,— 
18,— 
32,50 

3,50 
3,10 
4,75 

35,— 
18,50 
1,90 
5,50 

10,— 
28,50 
11,— 

4,50 
8,— 
9,50 

60,— 
32,— 
18,— 
18,50 
28,— 
52,— 

FDC 
32,— 
7,50 
3.90 1 
1,20 
2.50 
1,75 
0,95 
2,10 

2,45 22,50 
2,45 22,50 
3,— 
0,55 
0,60 1,50 
0,60 2,50 
6,75 
6,75 
6,50 
6,90 1 

12,50 
3.75 

2,75 
4,75 1 

10,50 
1,90 
5,50 
3,50 

28,50 5 5 , 
7,50 
7,50 
3,25 
3,95 
9,50 1 

38,50 
32,50 

r\g ontvangt u de zeer | 
l zolang voorraad. Betaling na 
celijk uitmuntende kwaliteit!! 

ontvangst der 1 

L IV. H. DE MUNNIK 
30, Giro 172807, Tel. 55 86 38 (070) 

Hiervoor kunt U wel heel goed bij ons terecht. 

Wat denkt U van een 

ZICHTZENDING THUIS? 
\ Laat een PROEFZENDING komen. 

Vrijvi^el de gehele wereld voorradig. 

Min. uitname per zending f 10.—. 

S.v.p. referenties opgeven. 

F O . H . O V E K D U I N Verl. Kolonieweg 6 

Nederland 
•48 v.h. K. 
'49 Zomer 

UPU 
•51 v.h.K. 
•52 Riebeeck 

Cul. 
Zomer 

Telegraaf 
Itep 
'53 Watersn. 

Zomer 
•54 Zomer 
'55 Bevrijding 

Kanker 
v.h.K. 

'56 Rembrandt 
Europa 
v.h. K. 

•57 Zomer 
•57 de Ruyter 

Rode Kruis 
Europa 

•58 Europa 
v.h.K. 

'59 Zomer 
FDC Vluchtel 

Aanbieding FDCs etc: 1 
8,50 
7,50 
5,50 
6,25 

20,— 
8 , 
2,30 
5,60 
0,90 
7,75 
3,85 
1,10 
1,95 
2,05 
3,95 

11 ,— 
2,25 
2,25 
1,05 
2,10 
3,— 
1,30 
1,50 
2,25 

Europa 1,10 
KLM 1,10 
v.h.K. 1,25 

•60 Vlucht 1,20 
Zomer 1,75 

Suriname. 
Curacao, 
Ned. Antillen, 
Ned. Indië, 
Indonesië, 
N. N. Guinea, 
grote voorraad 

Europa 
'60 Portugal 3,25 

Spanje 2,20 
Turkije 3,95 
Engeland 6,50 
Noorwegen 3,25 

'52 Eu postcongres 
Wien krt 3,50 

'60 Eu Conf. PTT 
Parijs 1,65 

'59 USA Nato 3,60 
'60 Schumann 1,70 
'60 Oostenrijk 2,— 

Ver . Naties 1 
'60 Congo CCTA 17,50 1 
Vietnam FAO 4.50 1 
Argentinië Dag 12,50 1 
Bulgarije 15 jr 4,50 1 
•56/'57 VN in Egypte 5,50 
Spec afstemp. 1 
Indië '37 Conf. 
Volkenbond 3,75 1 
'56 Ned. Intern. Conf. 1 
Human 4,50 1 
7e Gen. Ass. World 1 

Med.'56 4,65 
3e Gen. ass. Vet. 1 

World Conf. 4,65 1 
Zegels Europa 1 
1960: 1 
België 0,95 1 
Denemarken 0,55 1 
Engeland 1,80 1 
Frankrijk 1 , — | 
Liechtenstein 25,— 1 
etc. 1 
Voorlopers etc. 1 
prijzen op aanvraag | 

ingen (ook vele BLOKKEN) en serie's voorradig. 

Postzegelhandel ,,Philato" 
G. Wentze l S medenstraat 126 Deventer Giro917809Tel.067007867 

ZICHTZENDINGEN 
van Nederland en Overzeese Rijksdelen 
en Europese Unie 

liggen voor U ter verzending gereed. 

Deze boekjes voor pasbeginnende en gevorderde 
verzamelaars bevatten uitsluitend prima kwaliteit 
zegels, o.a. veel postfris materiaal zonder plakker. 

Om U de onkosten van de porto te besparen, wordt 
door ons de heen en retourzending gefrankeerd. 

Bij een aankoop boven F 25, kunt U 5% kort ing 
in mindering brengen. 

Gezien de hoge onkosten van verzending gaarne 
uitname per zichtzending minimaal F 10,—. 

Nederland en Surinameprijslijst met vele 
series en losse zegels gratis op aanvraag. 

Postzegelhandel J. V A N MASTRIGT 
Willem Buytewechstraat 222 b  ROTTERDAM 6 
Telefoon 01058722  Giro 66U78 



ZAANSE ZEGELZOEKERS ZAANDAM 
,x. z. Z." 

Op 1, 2, 3 en 4 april 1961 wordt m de 
recreatiezaal van het gebouw van het dag
blad „DE TYPHOON" een 
POSTZEGELTENTOONSTELLING 
gehouden ter gelegenheid van het 40jarig 
bestaan. 

De tentoonstelling is geopend op zaterdag 1 april van 1517 uur 

en 1922 uur, op zondag 2 april en maandag 3 april idem en 

op dinsdag 4 april van 912, 1517 en 1922 uur. 

WEST INDIES FEDERATION 1958 
complete serie van 10 verschillende a 3 stuks, com

pleet 30 stuks van deze Engelse Kolomen, onge

bruikt f 9 75. 

OVERWINNINGSZEGELS 
Engelse Kolomen en Dominions, compleet 164 stuks, 

ongebruikt f 30,—. 

POSTZEGELHANDEL 

G. KEISER & ZOON N.V. 
PASSAGE 2527  DEN HAAG 

TEL 11 24 38  GIRO 4262 

FIRST D A Y COVERS 
Nederland 
1927 Rode Kruis 10,— 
1930 Rembrandt op 2 

kaarten de 6 en 12% 
et (slechts 1 stel 
voorradig) 60,— 

1938 Regenngsiubil 27,50 
1948 „ 4,50 

Troonbestijging 6,— 
Kind 7,50 

1949 Rode Kruis 7,50 
U P U 5,50 
Kind 7,50 

1950 Zomer op gew 
brief 25,— 

Kerken 
Universiteit 
Kind 

1951 Zomer 
ld Phihpskrt 
Kind 

1952 V Riebeeck 
ld Culemborg 
ld Tropen op folder 
Miinv^erker 
Zomer 
100 1 P T T 
Itep 
Kind 

1953 Zomer 

Rode Kruis 2,— 
Kmd 3,25 

1954 Zomer 3,25 
Bonifatius 2,— 

25,— Luchtv fonds 1,75 
12 50 Kind 2,50 
16,50 Statuut 1 , — 
11,50 1955 Zomer 2 , 
15— Bevri|ding 1,25 
8,50 Kankerbestriiding 2,— 
7,— Kind 2,— 

15,— 1956 Rembrandt 3,50 
25,— Olympiade 2,50 

2 75 Europa 12,50 
7 50 Kind 2,— 
2,25 1957 De Rui|ter 1 , — 
4,50 afst Vlissmgen 1 , — 
3,25 Zomer 2,25 
7,50 Rode Kruis 1,50 

Europa 
Kind 

1958 Zomer 
Europa 
afst A dam 
Kind 

1959 Nato 
Zomer 
Europa 
K L M 
ld afst A'dam 
Kind 

1960 Vluchtelingen 
afst A dam 
Zomer 
Volksgezondheid 
Europa 
Kind 

3,50 
1,50 
1,75 
1 , — 
1 25 
1 25 
1 — 
2 50 
1.75 
1 25 
1 2 5 
1,25 
1 , — 
1 , — 
2 , — 
1 50 
1 50 
1 50 

Speciale Afstempel ingen 
1928 Olympiade op spec 

vel 
ld op echc gelopen 
brief 

1937 tamboree op echt 
gelopen briel 

Ned Nieuw Guinea 
1955 Rode Kr 1 mnd te 

vroeg afgest 
1956 Lepra op gew brf 
1957 Kmderzorg 
1958 Rode Kruis 
1959 Sterrengebergte 

Kroonduiven 
Soc Zorg 

1960 Vluchtelingen 
Soc Zorg 
40 et Kon luhana 

30 — 

45,— 

15,— 

12,50 
4 , — 
3 — 
3,50 
2,50 

12,50 
3 ,— 
3,50 
2,25 

10,— 

WIST U dat wi] op vrijwel alle belangrijke Nederlandse ruilbeurzen met een stand 
aanwezig zijn^ 

WIST U dat er in de komende maanden ten mmste drie van dergelijke ruilbeurzen 
plaatsvinden waar wij met een stand komen' 

WIST U dat deze beurzen gehouden worden 
19 maart Kerkrade Sc Hubertushuis, 9 april Rotterdam School v Scheepswerktuig
kundigen, W Buytewechstraat 45 (bij Ahoyhallen en Euromast), 3 mei Emdhoven 
Hotel Royaal ' 

WIST U dat WIJ altijd kopers zijn van eerstedagbrieven en kaarten van Nederland en 
overzeese rijksdelen speciaal van de oudere soorten' 

WIST U dat WIJ vrijwel alles van Israel uit voorraad leveren tegen uiterst billijke prijzen' 

WIST U dat WIJ een prima nieuwtjesdienst hebben voor de volgende landen 
Nederland en overzeese gebiedsdelen  Israel  Ghana  Ver Arabischej.Republiek  Indo
nesië  Ver Staten v Nrd Amerika  Canada vnjwel alle WestEuropz, landen  Ver. 
Naties  enz ' 

WIST U dit alles nog niet dan is het zaak dit goed te onthouden' 

WIJ kop&n alles van engrosgoederen tot betere nummers en F D Covers toe mits wij het met u 
over de prys eens kunnen v/orden 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
Frobelstraat 5 Amsterdam West 3 (Tumstad Osdorp) 

Telefoon 190023 Bankiers Arn Gilissen s Bank N V Amsterdam Pos tg iro 193156 

„IDEAL" GOMSTROOKJES 
PRIMA ■! 

VRAAG UW HANDELAAR! 

Voor de handel Noviomagum  2e Walstr 17  Nijmegen 

M*ostseff«»ihattdt»i „V Craycnest" 
Asserstraat 7  GIETEN (Dr)  Te 05926279 

ZICHTZENDINGEN 
waarin zeer vele zegels ZONDER PLAKKER. 

UW verzamelgebied  ONS interessegebied 

Zwitserland met dienst 
Dit ZO verzamelwaardige land vindt u uit
voerig vertegenwoordigd m onze prach
tige Zwitserlandboekjes Slechts het feit, 
dat er zich in de loop der jaren zo vele Zwitseilandverzamelaars 
om ons heen schaarden, maakt het ons mogelijk om van eén 
land een dergelijke uitgebreide voorraad aan te leggen 

BEZORGT U ZICH ZELF EEN GENOEGEN 
door een zichtzending aan te vragen Het kost u mets, want wij 
betalen ook de retourportokosten Slechts één voorwaarde moet 
aanwezig zijn Bij regelmatige toezendingen moet het te besteden 
budget om praktische redenen, zowel voor u als voor ons, min 
ƒ 15 per zending bedragen (Opgeven s v p beginnend of gevor
derd ) 

POSTZEGELHANDEL 

VAN DUYN & VERHAGE 
ROTTERDAM Berkelselaan 92b Telefoon (010) 4 82 09 

ree t if i c a t i e 

In de annonce van 
voorkomende in 

de firma C. J. Vrouwes, 1 
het februarmummer van 1 

Philatelie, werden helaas 
enkele prijzen met juist 

door de zetterij 
vermeld. 1 

Adm. Philatelie 1 



KLEINE ANNONCES 
Prijs 40 et per mm Betaling na toezending factuur Opgave aan 
Boom-Ruygrok N.V., Ged Oude Gracht 138, Haarlem Telef. 17450 

Te koop VATICAAN, Frankrijk, Neder
land, Zwitserland i ƒ 0,65 per goud-
(rank \ H van Elk, Huize ,Maria-
gaaid 6 BeuninRen (Gld ) Tel (08807) 
218 

100 versch SUIKERZAKJES met mijn 
doubl ƒ 2,12 franco na storting op 
mijn gironummer 95 73 64 W Dui tman , 
Neede 

Z W E D E N te koop of tci in7age ge-
V lagd voor studie, alle waarden Medal-
jontype Gusta\ V, Y \ e r t 58-61, 62 72, 
97-111 R de Kok, Oosthavenkade 26, 
Vlaardingen 

R O N D Z E N D C L U B „ D E V E L U W E " 
■\er2orgt voor beginners en gevorderden 
boekjes van N O G , België, Luxem
burg , Zwitserland alsmede speciaal Eng 
Kol Met vele betere zegels Alles billijke 
pnjzen Brieven aan I v d Berge, 
Hoenderparkweg 15 Apeldoorn N'eder
land 

TE K O O P 1 kilo Ned ƒ 6,20, 500 
veisch weield ƒ 1 9^, 50 veisch Noor
wegen ƒ 0,75 lOO versch Scandinavië 
ƒ 1,25, Ned Ant nr 223 en 225/229 
ƒ 1,—, nr 227 f 0 80, per 10 stuks 
ƒ 7,— Betaling na ontvangst Boven 
ƒ 1,50 franco W Blom Mr v Cootli-
str 30, Druten Giro 97 88 16 

Aangeboden jaargangen '53 l/m '60, 
maandblad PHILATELICA compleet 
Langendoen, Nwc Binnenweg 114 Rot 
tel dam 

U S A KILO'S /■ 5 95 J v Daalcn, 
Vatcr loos t raa t 174, Rot terdam Giro 
49 18 10 

Particulier biedt welverzorgde Z I C H T -
Z E N D I N G E N aan van Nedeiland en 
O G Billijke prijzen P KROEZEN, 
Weth Goyaertsstraat 14, Tilburg 

WIE RUILT (of koopt) losbl Schaubek 
A16 Frankr Yv '61 ƒ 450—, en A16 
Polen vanaf 1944 Yv '61 f 400,—, en 
Gat Yv '61 Eur en Frankr , voor 
PIANO? Uniek obj v beg of voortz 
Mej A V d Mark, T h Majofskistr 
98, Amsteldam Tel 15 05 46 Na 18 
uui 

Te koop D O U B L E T T E N ZEGELS, 
postfns z pi V N en Europa, U A R 
Frankrijk Duitsland, Saar, Ned en 0 , G 
I Bouwmcestei G e n i d Scholtenstraat 
101, Rot te idam 

Direct geld voor BUNDELS en BUN
DELWAAR tegen hoge prijzen Opgave 
aantal en sooi t aan A v d Heijden 
Dagueriestr 84, Den Haag 

BIG MAIL MET H O N D E R D E N AAN
BIEDINGEN EN BUITENLANDSE 
POSTZEGELCLUB ADRESSEN f 1,— 
C I H ter Riet Getfeitsingel 112, 
Enschede Giro 86 68 31 

Te koop geviaagd OOSTENRIJK 
1 10 S Dollfuss, 2 Wipa (faser papier, 
Yvert 430A) 3 Graz opdrukken (Yvert 
nrs 553 t/m 575) G J Ouwens Brink-
stiaat 1S4, Enschede 

TE K O O P GEVR tegen goede prijs 
West Berlijn nrs Yvert 57, Belg 827/31-
927/29, Saarl 277 en LP 13, Ital 567/69-
660/61, Triest 79/81-176/77, Lux 443/48 
511/16 531/33 Turk 1212/18, Griek 
575/80-LP 66/68 Por t 760/61 Alles 
postfns en gebruikt Prijsopg aan ] N 
Slijkerman Landzichtlaan 35, Heemstede 

VERENIGDE NATIES, zeer voordelig 
Blok 1 op FDC ƒ 35 — (frs 135) 27/28 
op FDC ƒ 12— Vraagt prijsopgave 
postfrisse series V N K W Coppoolse, 
Rondelaan 17, Bergen N H 

ISRAËL. Voo-- rondz en ver Yvert 72 
t /m 120 21 compl series postfns met 
tab f 30,— fianco Ook los veikrijg-
baar Ve'e andere series vooriadig 
Vraag pnjs Ook in ruil voor Vaticaan 
Ned en Europaseries 56 en 57, post
fns z plakker H Buizcit Nobelstraat 
55, Ro t t e idam 4 

P R E C A N C E L S U S.A. Beshst onuitge
z o c h t ' vele vondsten! 2500 exemplaren 
vooi slechts ƒ 7 5 — H Fioiani Bors-
senburg 9, Amstelveen 

Te koop aangeboden POSTZEGELVER 
ZAMELING N t D O G , 1100 v ei schil 
lende zegels waai van 850 postfns Ca
taloguswaarde ruim / 600 — A de 
Jong, Kortenaeilaan 6 Harderwijk 

Gevraagd aanbiedingen FDC NEDER
L A N D , nrs 1, 2, 4, 5, 6 en 13 Te koop 
div FDC' s Scandinavië W van Vugt 
Dan Stalpaeitstraat 177 Hilversum 

R U I L MET BUITENLANDSE VERZA
M E L A A R S ' Zeer vooidelig bijzonder in-
teiessant en lecizaam Verdieping van 
uw mooie hobby die u m contact 
brengt met de gehele weield' Vraag 
inl icht ingen aan T H E D U T C H C O N 
T A C T BULLETIN, Jac Mosselstraat 35, 
Den Haag 

S P E C I A L E A A N B I E D I N G M O N A C O s o n . e b u k t 

1 
2» 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
11» 
11 
12» 
12 
13» 
13 
14» 
14 
15» 
15 
16» 
16 
17» 
17 
18* 
18a* 
18 
19» 
19a* 
20* 
20a* 
21* 
21a* 

Uw 

0 50 
2 50 
2,50 
2 — 
8 75 
7 50 
8 75 

100 — 
009 
0 07 
009 
0 07 
2 25 
0 20 
6 25 
2 75 
7 50 
0 35 

20 — 
2 50 
0 25 
0 25 
0 50 
175 
0 35 
1 15 
175 
0 50 
2 — 

12 50 
20 — 

mancolijst 

KRUISWEG C 

21 
22* 
22 
23* 
23 
24* 
24 
25 
26* 
26 
27/33* 
28* 
29» 
31* 
32« 
34/42* 
39* 
40* 
41* 
42* 
44* 
44 
46-
48/50* 
51/53* 
52* 
52 
54/64* 
54a* 
55a* 
56a* 

naar: 

10 — 
015 
010 
0 25 
0,15 
0 30 
0 20 
0 30 
0 40 
0 30 

220 — 
1 — 
1,25 

15 — 
55 — 
55 — 
3 75 
0 80 
6 50 
6,50 
0 25 
0 25 

19 — 
4 75 
1 25 
0 30 
0 30 

18 — 
1 50 
0 40 
0 45 

57a* 0 40 
58a* 1 25 
58a 1 25 
59a* 0 25 
60a» 0 20 
61a* 1 10 
62a* 12 50 
63a» 1 60 
64a* 3 50 
65/69* 1 10 
70/72* 0 70 
73/103* 17 50 
75 018 
76 015 
78 010 
81 0 20 
87 012 
88 018 
94 0 35 
95 0 22 
96 0 20 
99 0 50 
100 0 60 
101 1 50 
102 1 25 
103 2 50 
104/110* 3 25 
104 010 
105 0 20 
110 0 65 
111/113* 2 50 

115/118» 6 — 
116 025 
117 075 
118 2,— 
122 0 50 
125» 1 — 
125 0 60 
135/39» 30 — 
154/66* 15 — 
163* 3 — 
163 2 50 
165 2 75 
166 0 30 
167/168» 4 — 
169/83* 10 — 
179 2 75 
184* 35 — 
185/194» 65 — 
195 199» 6 50 
200/14* 40 — 
200/14 40,— 
215/24» 15,— 
225/33* 1,50 
234/48* 9 — 
249/64* 3 — 
265/73* 7 — 
274* 0,25 
275/280* 2,— 
281/86* 4,50 
287/92* 2,75 
293* 0 35 

293 
294* 
294 
295/300* 
301* 
302/06* 
307/13c* 
314/18» 
319/23* 
324/31* 
324/31 
332/33» 
332/33 
334/37* 
334/370* 
338/43* 
338/43 
344/48» 
344/48 
349/50* 
351* 
352* 
365/68* 
365/68 
369/70* 
369/70 
371/75* 
371/75 
376/78* 
376/78 
379/82* 

0 35 
015 
015 
3 25 
0,20 
4 50 
8 — 
175 
2 — 
i — 
4 — 
3,— 
3 — 
6 50 
6,50 
4,— 
4 — 
3 — 
2,— 
3 — 
175 
175 
3 , -
175 
1 25 
1,25 
4 — 
4,— 
1,50 
150 
5 — 

P O S i T Z Ë G E L H A I V D E I 
1 HAARLEM - Telefoon 15515 - Giro 135793 - Bank Ned Mi 

379/820* 4.50 
383/85» 1 75 
386/91» 2 75 
392/93» 1 25 
394/96» 2 — 
394/96 2,— 
397/98» 2 25 
399/401» 1 20 
402/04» 1,20 
405/11* 0 60 
412/14* 2 75 
420» 4 50 
421/26A' 4 75 
427/36* 6 — 
427/36 6 — 
437/39* 1 65 
440* 0 75 
441• 3 — 
441 3 — 
442/43* 2 40 
442/43 2 40 
444/52» 8 — 
444/52 8 — 
453/72* 16 50 
453/72 16 50 
473/77* 0 90 
473/77 0 90 
478/86* 3,75 
487/88* 2 75 
489» 2,— 
490' 1 75 

. PHBL 
ddenstandsbank 

491* 
492/502» 
503/09» 
510* 
511/12* 
513* 
514/22» 
523» 
524* 
525» 
526/31» 
532/37* 
538/50» 

N 

175 
5 — 
5,— 
1 65 
1 20 
1 65 
5 — 
0 25 
1 10 
0 30 
1,50 
3 50 
5 40 

Preobhtéres 
19/20» 

Aenenne 
1* 
2/7» 
8/12* 
13/14* 
13/14 
15/18* 
19/21* 
22/27* 
28/31» 
36/41» 
42/44* 
45/48» 
49/50* 

/%DI 

1 35 

7,50 
3 75 
0,75 
*,— 4 — 
7,— 
2.75 
7,50 

16 50 
1 4 , -
90,— 

6 — 
6 — 

BL 
- C WILOERS 

o volgens Yvert 1960 

51/54* 
59* 
60* 
61/62* 
61/62 
63/65» 
63/65 
69/70» 
71/72» 
73/76» 

Bloes 
2» 
3» 
3a» 
4» 
4a* 

Taxe 
4 
27/28» 
29/39» 
39A/55* 
56/62» 

PHI 

24 — 
8 — 
7 50 
6 — 
6 — 
9 50 
9 50 
6 50 

11 — 
22 — 

6 — 
27 — 
27 — 
18 — 
21 — 

22 50 
30 — 

4 — 
24 — 
2,— 

A 
- HAARLEM 

Te koop gevraagd: 
Nederland Europa 1956 postfns ä 
Nederland Europa 1956 op FDC a 
Luxembourg Europa 1956 postfns 
Europa 1956 6 landen kompleet op FDC 
West-Duitsland Posthoornsene postfns 
West-Berlijn UPU serie postfns 
West-Berlijn Blok no 1 postfns of gebr. 
Zv/itserland Nabablok postfns of gebr 
Postfns moet zonder plakker zijn 
Tegen hoogste dagprijzen te koop gevraagd Europa 
59 Nederland in vellen of veldelen en Liechten
stein Europa 60 alleen postfns Alle goede series 
van Duitsland, Oostenri jk en Zwitserland gevraagd 
Aanbiedingen of zichtzendingen aan 

4,50 
9,— 

40,— 
110,— 
90,— 
85,— 
95,— 

100,— 

J. H. Ackermann, Lutkemeerweg 149, Halfweg N.-H. 

f e koop gevraagd 
verzamelingen partijen massagoed en kilowaar Betaa voor groot 
formaat zegels van Nederland p Kg f 12 50 bij 5 Kg of meer 
f 1 5 - p Kg 

POSTZEGELHANDEL G. V. d. E I J N D E 
Petnstraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) - Telef 31082 

WERELDVLUCHTELINGENJAAR Ned FDC } 1,10 (A dam ƒ 1,25, 'f 0,75), 
België ƒ 3,50 (»ƒ 1,45) blok ƒ 7,— (•►ƒ 2,—), Luxemb ƒ 1,95 (■*ƒ 85,—), 
Frankr ƒ 0,95 ( • ƒ 0,40), Denem * ƒ 0,55, Finland • / 1,45, Monaco f 1,05, 
Noorw ƒ 2 95 (»ƒ 2,10), Oostenrijk ƒ 1,40 ( • ƒ 0,65), Zweden ƒ 2,— ('f 1,15), 
Zwitserl ƒ 1,30 (»ƒ 0 65) idem U N O ƒ 6,75 (*f 1,25), Turkije ƒ 2,25 
Cf 1,30), Brazihc ƒ 2 10, Ierland ƒ 10,—, U S A ƒ 1 — (»ƒ 0,25) V Naties 
1 dagsst 7/4 geill f 9,—, Israel tabs ƒ 4,— (*f 2,20), Indon ƒ 2,95 ("ƒ 0,35), 
IJsl ƒ 2,25 ("ƒ 1,25, Duitsl ƒ 1,45 (»ƒ 0,65) E U R O P A 1958, 1959 en 1960 
cpl Ie kwal FDC's en * (ook nog vele FDC' s en "̂  los) Billijke dagprijs 
Sunn Vruchten ƒ 1,20 (f 0 70) Nw Guinea Raad f 135 Zomerz 1961 
(24 apnl ) ƒ 1,50 
T H \ R T E V E L D ' S FDC SERVICE - K E R S T R O O S S T R A A T 9C - R'DAM-12 
TFL 18 42 00 P O R T O EXTRA G I R O 50 74 07 
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DAYO 
POSTZEGELALBUMS 

HET GROTE DAVO-ALBUM VOOR 

NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempel
band, uitgevoerd in goud en blauw. 
Prima houtvrij papier, bladen op loyaal 
formaat 27'/2 X 31 cm, van clichés 
voorzien. 
Gewicht 2Vi kg. 
Jaarlijks aanvullende bladen voor de 
nieuw uitgekomen zogels in februari van 
ieder jaar. 
Prijs: in schroefband ƒ 15,— 

idem, alleen NEDERLAND 
in schroefband ƒ 

in klemband ƒ 
10,— 
12,50 

alleen OVERZ. GEBIEDSDELEN 
in schroefband ƒ 11,— 

in klemband ƒ 13,50 

Bijpassende blanco bladen 
per stuk ƒ 0,10 

D A V O - L A N DEN-ALBUMS 

Deze albums vormen met het Davo-
album Nederland en Overz. Gebieds
delen, het begin van een grote Eu:opa
reeks. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband, de wapens van de landen 
op de omslag en rug, uitgevoerd in de 
originele kleuren. 
De bladen van prima houtvrij papier op 
formaat 21V2 X 31 cm. 
Geheel voorzien van clichés. 

BELGIË 
FRANKRIJK 
DUITSLAND I (tot 1945) 
DUITSLAND II (na 1945) 

LUXEMBURG 
DENEMARKEN 
NOORWEGEN 
ZWEDEN 
FINLAND 
VATICAAN 
ZWITSERLAND 

22,50 
20,— 
20,— 
20,— 
15,— 
12,— 
12,— 
15,— 
12,— 
12,— 
20,— 

Nieuwe uitgaven volgen! In februari 
verschijnen ieder jaar de aanvullmgen. 
Bijpassende blanco bladen pei stuk 
ƒ 0,10. 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

UITGEVERIJ DAVO DEVENTER 

POSTZEGELVEILING 

ONZE 
59e 

VEIL ING 
wordt gehouden op donderdag 23 maart a.s., 's middags 

1.15 uur en 's avonds 7.15 uur in het Kegelhuis't Zuid, 

Groenmarkt 37, 's-Gravenhage. 

Zij bevat voor „EIck Wat Wils", in de ruimste zin 

des woords. 

De veilingcatalogus kunt U gratis aanvragen bij: 

Koell 
Keurmeester 
Beëdigd mai<elaar en taxateur 
Prinsestraat 58-60. Tel. 070-110319 

oQkemc! postbus 45 
's-GRAVENHAGE 

ijOQKi 

TE KOOP 
GEVRAAGD 

ALBUMS 
N'cdciland (O.G.) (excels.) ƒ 8,50 

Bondsalbum K 11 8,50 
. .DAVO" album 15,— 

Verzamelingen 
Partijen ; Postzegels 
betere losse J 

VOOR INTERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM 
IK UGAARNE BEZOEKEN 

Groot rnsieekboek 
^6 s 32 cm, 10 bladen, 
iedei blad aan 2 zijden 
12 starken „ 11,— 
Alsv 20 bladen 19.80 

Insieekbockies f 0,60, ƒ 0,90, 
f 1 , - . ƒ 1,50. f 2,—. f 2.50. 
f 3.50. / 4,90. f 7,25. 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband / 5,50. / 7.50 en 
f 12 , - . 

H A G A ' S POSTZEGEL HANDEl 

Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 243940 - Giro 425549 

ALLEEN GOEDE VOORNEMENS, GEEN DADEN? 
Stel een daad en v^ord lid van „ D E B E E L D F I L A T E L I S T " 
De vereniging voor A L L E Beeldverzamelaars, D U S O O K V O O R U ! 

Voor inlichtingen: F. F. Venema — Zeecroft 9 — Wijk aan Zee 

HANDELAREN! 
Denkt aan de toeristen die in ons land 
postzegels kopen ! Profiteert van onze grote 
sortering korte en complete series. Diverse 
samenstellingen. 

Vraagt vrijblijvend een zichtzendirtg. 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
K E I Z E R S G R A C H T 762 — A M S T E R D A M 
(bij de Utrechtsestraat) Tel. 62220 - Giro 250035 



^feuasii^ 

DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
Rokin 58, Amsterdam-C. - Telefoon 30261-242380 

IMPORTANTE VEILING 
voor eick wat wils \ ! 

BELANGRIJKE KAVELS VAN: 
Nederland & O.R. — Alle landen van Europa 

Engelse koloniën — Franse koloniën 
Waardevolle collecties — Interessante Landenrestanten enz. 

VEILING: 22 - 25 MAART as. 

KIJKDAGEN: 

14, 15, 16, 17 

en 21 maart 

van 10-16 uur. 

20 en 23 maart 

van 10-16 en 

19-22 uur. 

N.V.P.H.-mededeling 

Nationale Postzegel Tentoonstelling 

ROTTERDAM 1961 
te houden van 7 t/m 9 april in de Glazen Zaal van het 

AHOY-Gebouw 
• 

Het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandeiaren vestigt er de aandacht van de 
verzamelaars op, dat zij ter gelegenheid van deze 
tentoonstelling in overleg met het bestuur van de 
organiserende vereniging een tvyreetal zeer fraaie spe
ciale enveloppen zal uitgeven, welke vanwege P.T.T. 
van twee speciale afstem pel ingen zullen worden voorzien 
ledere enveloppe is voorzien van het N V.P.H.-embleem. 
Tijdig verkrijgbaar bij de erkende postzegelhandelaren 
en t.z.t. bij onze leden-standhouders op de tentoon-

j stelling. Detailprijs 15 cent per enveloppe. 

LUCIFERSMERKEN VOOR VERZAMELAARS 

Meer dan 
10 000 verschillende 

merken 
zyn leverbaar, o a 

Wtbt LAiitsland, ICO verschillende 
China, ICft verschillende . 
Rusland, 100 verschill (compl series) 
Tsjecho-ilowakije, 100 velschillende 
(compl se rus ) 
Hongarije, 100 verschillende . . . 
loegos' ivie, 100 verschillende . 
India, 100 verschillende 
lapao, IOC verschillende 
België, 100 verschillende 
Oostenrijk 50 verschillende 
Bulgarije, 25 verschillende (schaars) 
i^oemenie, 25 verschillende (schaars) 

Joegoslavië, 10 verschillende complete series van 10 12 stuks (totaal 
dus 100-120 verschillende merken o a dieren gebouwen \liegtuigen, 
honden etc 
Hongarije, 10 verschillende complete series van 8 18 stuks o a sport, 
dieren, monumenten etc 
Portugal , 120 verschillende (complete series) 
Wereld, 1000 verschillende 
Speciale aanbieding R U i l P A K K E T ICOO n v r k e n 6CC 700 \erschil 
lende, slechts 
Eenvoudig album geschikt voor 500 merken 
Prachtig luxe album zeer fraaie Svhioetband 
verticale hokjes 45 met hcri7ontale hckies 
10 blanco bladen slechts . . 
Vulling (100 bladen' 

inci 100 bladtn 4*i met 
n diverse formalen en 

1,25 
1.50 
1,50 

1,50 
1,50 
1,25 
0,75 
0,75 
0,60 
0,75 
0,75 
0,75 

2,50 
2,51 
9,— 

7,50 
1.50 

s,— 
5 — 

Tevens leverbaar tweemaandelijks verst hijnende cai\!ogus van lucifers
merken (I I S ), omvat 24 pagina's per ni.nimer waa-\an 12 pagina's met 
uitsluitend prachtige fotoreprodukties van nieuw uitj,ekomen merken der 
gehele wereld Per laar (6 nummers) ƒ 6,— Vraagi proefnummer 

BESTI l LINGEN L i T S ! U I T E N D SCHRIFT ELI]K 

Fianco toercnding na ontvangst \ a n het bedrag op onze girorekening 66 62 60, 
desgewenst onder rembours hiervoor wordt ƒ 0,50 extra door de P T T 
berekend 
Op aanvrage ontvangt u onze uitgebreide prijslijst waarin vele interessante 
aanbiedingen ZIJD opgenomen 

Voor winkeliers kunnen vvij de mrrken verpakt leveren (even
eens Mgarebandjes en postzegel in pakketten). Vraag hiervoor 
onze speciale prijslijst (Zeer interessante kortingen) 

EERSTE NEDERLANDSE LUCIFERSMERKENHANDEL 
Jekerstraal 15 hs, Amsterdam 

file:///liegtuigen
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