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Ruimtevaart 
In het nieuwe seizoen het ver

zamelgebied met toekomst! 
1957 D D R l a k e t 1 

R o e n ^ e n i e L P m 
s a m e n h , 

1958 R u s l a n d ob '^e rv 
1959 P o l e n s p o e t n i k s , 

R o e m e n i e L P m o a 
h o n d 
R o e m e n i e L P m o p 
d r u k 

1801 M o n g o l i ë G a g a r i n 
R u s l G a g a r i n o n g e t , 
T j e c h o b e z o e k 
G a g a r i n 
V i e t n a m G a g a n n 
B u l g a i i j e v e n u s r a k e t / 
h o n d e n 
M o n g o l i ë v e n u  i r a k e t 
H o n g a r i j e v e n u s i 
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idem m 2 ft vellet je , , 8,50 
Rusland obs m rak ,, 0,30 

Reclame danvangscoUec
tie 35 st ges temp (zonder 
Heng veil ) 13,50 
SURINAME rake t ten 
Ie druk ongebr ƒ 10,95 

gebi „ 9,75 
2e d ruk ongebr , 4,50 
velletjes compl ie d r ,, 125 — 

2e dr , ^,5,— 
sei ie op FDC Ie d ruk ,, 22,50 
ONGEBRUIKT en GEBRUIKT 
- ook van andere landen - le
v e r b a a r ' 
WIJ no te ren u gaa ine vooi een 
abonnement 

POSTZEGELHANDEL 
„PHILATO" 

G Wentzel, Smedens t raa t 126, 
Deventer Tel (06700) 7867 
Giro 917809 aanb vrijbl 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Nedei land 
Neder land 
Nede i lano 
Nedei land 
Nedei land 
Nede i lana 
Nedei land 
Neder land 
Nede i land 
Nede i land 
Luxemburg 

•* = poslfris zonder p l akke r 
gebr = alleen londs tempel 

R. ROSENTHAL 
DEN HAAG - APPELSTRAAT 17 

l - i o G l d • • 
15-25 C i d ° 
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E u r o p a 1957 • • 
E u l o p ï 1938 »• 
E u i o p a 1959 •* 
E u r o p a 1959 • • 
E u i o p a 1959 ^ 
E u i o p a 1960 • • 
E u r o p a 1960 "-̂  
E u r o p a 1957 ♦♦ 
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8,75 
1.50 
0 80 
1 7^ 
0,75 
0,50 
0 75 
0 35 

40 — 

Wi] k o p e n o o k a n d e r e 
E u r o p a s e n e s , N e d e r l a n d e n 
D u i t s l a n d v a n a f 1924 
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J. G. MILLAARD  FILATELIST  EXPERT 
KEURT zegels van Europa tot 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal KOSTEN 2—4% catalogus, 
minimum fl 2,50 per zegel 

-ir H O V E N I E R S W E G 18 TIEL  T E L E F O O N 38 9 ir 

POSTVERZEGELDE PAKKETTEN 
van OostDuitsland 

(DDR) 

250 gram in veizegelde zak, met veel plaatjes 
1 kg „LUXUS" in verzegelde doos met hoge waarden 
Pieck, luchtpost, zeldzame dienst e a zegels 
1 kg „Superbe" in veizegelde doos, met vele hoge waar
den Pieck luchtpost etc etc 
Direct uit voorraad leverbaar Porto steeds ex t r a ' 
Toezending na stort ing op g i io i ekenmg 247130 

ƒ 12,75 

ƒ 25,50 

ƒ 46 50 

Prinsestraat 58-60 

hoek Juffrouw Idasfraat 

Telefoon 110319 

Postzegelhandel 

ROELF BOEKEMA 
's-Gravenliage - Postbus 45 

Er IS steeds veel belangstel l ing voor onze vrijwel altijd n jk 
geso i tee lde boekjes We hebben ook nog heel ander werk te doen 
dan post/egels Daarom is achters tand m de verwei king van onze 
{.tote vooiraad postzegels van alle gebieden niet te vermijden 
Eindelijk kunnen we nu de vele aanvragers voor Frankr i jk en 
Spanje op 1 september gaan bedienen, met onze excuses voor de 
vei t raging Nog enig geduld moet worden gevraagd aan onze 
k lan ten voor LUCHTPOST Onze v o o n a a d daarin is mooi genoeg, 
maai we kunnen ze in septembei nog niet klaar voor londzen-
ding hebben 

l*ondzendverl<ecr FRED H WILLEMS 
N O O R D E N B E R G S I N G E L 15, D E V E N T E R 

DE BALKEN KRAKEN..!! 
Het wordt té gek „Postzegels eten geen b rood " , maar men 

kan niet alles bewaren! He t liefst deden wi j d i t we l , doch 

NU GAAT U PROFITEREN! 
100 velschi l lende Oost-Duitsland, weggeefprijs, 
200 , , zéér mooi ' 
100 alléén groo t formaat ' 
Een d iopm gelijk' Dreien, spoi t , bloemen enz Slechts 
100 idem van Roemenie , zeldzaam mooi ' 
100 velschi l lende groo t formaa t gedenkzegels Tsjecho-
slowakije, veel spo r t ' Koopje 
100 verschi l lende g roo t fo imaa t van HONGARIJE bui
tengewoon mooi, s lechts 
200 idem, (dus alleen groo t fo imaat Heidenkingszegels 
en dergelijke) spoi t , b loemen, dieren, to r ren kevers, 
ontzet tend veel luchtpost , pak maai mee 
100 velschi l lende China pak m e e ' 
500 , , e n o r m ' 
1000 , , bijna een land compleet 
voor he t koopje van 
150 verschi l lende Japan , idem 
100 , Nieuw-Zeeland een wonderbaai l i jk 
mooi pakke t me t e n o i m veel H e n n n e r m g s - en Toe 
slagzegels, slechts 
En nu vooi diegenen die iets willen verdienen 
GOLIATH-PARTIJEN, zoiets kocht u nog n i m m e r ' 
Ruim / 100 - hande l swaarde vooi slechts 

ƒ 1 . -
„ 6,95 

, 5,95 
4 95 

, 4 95 

, 3 50 

g,9S 
1 ,— 
8,95 

19,95 
2,— 

, 6 75 

,, 25 — 
f1anco 

Elke partij bes taa t uit 725 tot 750 waardevol le zegels Vorig 
j aa r verkochten wij m vijl weken 100 van deze part i jen en 
moesten nadien vele gegadigden te leurstel len Thans hebben 
WIJ wederom 100 part i jen gei eed Uitvoerige omschii jving op 
aanv i aag 

SPOTGOEDKOPE RUbLAND-AANBIEDlNG 
RUIM 500 VERSCHILLENDE grootformaatzegels, ui ts lui tend 
en alléén geheel complete ser ies ' Vèèl Sport en Olympiade! 
(allemaal compleet) Luchtpost , Ruimtevaar t , enz enz Tè veel 
om op te noemen, een lust voor het oog en werkelijk een 
spiookje gelijk' Alles l icht gestempeld 
Cataloguswaarde Yvert ± 30 000 FRANKEN 
Deze UNIEKE collecties gaan weg voor de lachwek
kend iage prijs van slechts ƒ 54,— 
U vei zamelt geen Rus l and ' franco 
Dan kun t u hier goud aan verdienen biJ uw rui l re la t ies ' 
100 verschil lende grootformaatzegels van RUSLAND 
(wonderlijk mooi'), slechts 
Missie-ki lopakket ten Neder land 
± 5 000 onafgeweekte en ongesor teerde zegels, zolang 
de VOOI laad s t rekt 
Po r to extra Rembours ƒ 1,10, vooiui tbeta l ing f 0,85 
' KILO POLEN! Zeldzaam mooi bijna allemaal bijzondere 
glootfoimaatzegels , veel hoge w a a r d e n ' 
O N A I G E W E E K I en ONGESORTEERD! Verpakt m de 
originele '/ -kilodozen (1959- 60) Pei pakket slechts ,, 18,95 
Zolang de voorraad s t rekt Franco 
HET EINDE IS IN ZICHT! Nog 'n enkel haaltje en dan i« het 
w 3er vooibij 
'/■ KILO BUITENLANDSE ZEGELS, wél afgeweekt maar on
geaor teerd! Enorm veel landen, alles door e l k a a r ' " ± j2 500 
exempla ren (twaalf en een half duizend ' ) Alles woid t voor 
de hand afgewogen 
Zolang de voorraad s t rek t en alleen bij vooruitbetal ing of 
l embourszending slechts J" 37,50 franco 
Heeft u een postzegelmanie? Dan met spoed naar FIORANI! 

7,45 

9,95 

POSTZEGEL  E N G R O S H A N D E L 

H. FIORANI 
AFHAAL ADRESSEN: voüi Aniste idam en omst ieken Pekelhar ings t raa t 13 Amster
damO Tel 59428 Voor Den Haag en omstreken Pr imulas t r 19, Den Haag Tel 362348 
POSTORDERADRES (alléén bij vooruitbetal ing of rembourszending) Bea tnx l aan 9, 
De Kaag Tel (02534) 397. Postgiro n r 41511 t n v I J Mark. 
Wij nemen ook bunde l  en massawaar in beta l ing ' Vraagt onze inkooplijst 



£7 krijgt hei thuis... 
het keurige pakje met postzegels waarin de gef lankeerde re
tour -verpakking a ü e e d s aanwezig is en over de inhoud waai van 
u zich steeds opnieuw zult verheugen U behoeft alleen maar 
op te geven welke landen u verzamelt en om de hoeveel tijd 
u een zichtzendlng wilt ontvangen 
Onze speciali tei ten zijn 

IVEDERLAND & O.G. 
m e t voor beginnende en gevorderde verzamelaars pracht ige boek
jes , waar in vrijwel alle eenvoudige en middelmatige zegels van 
Ned en O G In onze zeer waardevolle boekjes voor vergevor
derden met type- en tandingsverschil len zullen zelfs de meest 
vooraans taande verzamelaars iets van hun gading vinden 

FRAIVKRIJK en KOLONIEIV 
Als u dit verzamelt en nog geen gebruik maakt van onze boek
jes ddn mist u iets Wn zullen daar graag in voorzien 

ENGELSE KOLOIVIEIK 
Gangbare 

El]ltOI»i%-Li%]VUEî  
Vooidl de navolgende landen zijn de moeite waard 
ZWITSERLAND met ui tgebreide afd Dienst 
DUITSLAND met bijbehorende Gebieden 
SCANDINAVIF - BELGIË - LUXEMBURG - FRANKRIJK -
HONGARUF POLFN RUSI AND - VATICAAN en? 
(Van de minder courante landen zijn meestal toch ook goede 
selecties beschikbaai) 
Het IS met opzet dat wij u hier niets over prijzen en kwali te i t 
vertel len Dit zijn onscheidbare factoren welke u alleen aan de 
hand van het mater iaal kunt beoordelen 

HET KOST U IVIETS... 
kenni«; met onze werkwijze te maken want wij 
betalen ook de retour-portokosten Slechts één 
vooiwaa ide moet aanwezig zijn Bij regelmatige 
toezendingen moet het te besteden budget om 
prakt ische redenen zowel voor u als voor ons 
minimaal / ' I S — per zending kunnen bed iagen 

POSIZLGLLHANDFL 

Vun Duyn ék Verhtêge 
ROTTERDAM Berkelselaan 92b Telefoon (010) 4 82 09 

'^"^ WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

SERIES 
voor 

LOSSE ZEGELS — P A K K E T T E N 
K i L O G O E D 

MENGSELS 

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

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

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

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

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

• MENGSELS ( K I L O G O E D ) op papier 
• V O O R O N Z E KLEINHANDELwensenwi jeveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series 

Zend ons a u b uw aanbiidmgsUj$t die 
onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben 

VRIJ OP AANVRMG Onze nieuwe mkoop-prijstijst 
T O P - I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 
D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

Verkoop aan Amerika's grootste en best bekende importeur 

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

IÖ= 

ZICHTZENDINGEN 
Vraagt U er gelijk een aan 

bij het begin van het 

nieuwe seizoen. 

„Met de mij toegezonden boekjes was Ik zeer 
tevreden ^^^^^ H R E te A 27-10-1960) 
, Hierbij zend ik de mij toegezonden zichlzen-
ding weder re tour Ze was pr ima verzorgd, 
w a a r o m ik er behoorlijk heb u i tgenomen" 

(Dhr J v K te V 4-5-1961) 
, ,Pr ima zichtzending Houd me aanbevolen \ o o r 
volgende (Dhr J R te B 21-2-1961) 
, Overigens mijn compl imenten voor de goedver-
zorgde rondzendlngen, waaru i t ik ook als m e e r 
gevorderd verzamelaar nog heel wa t zegels heb 
k u n n e n halen ' ^^^^ J G O te A 27-n-I%0) 

SPECIALE AANBIEDING 
Engelse Koloniën en Dominions (ook G vi en E II) 

Scandinavië (ook postfris] 

Polen, Joegoslavië, Griekenland 

Postfris Nederland en O.R. 

Verder vrijwel alle landen. 

Mi|n boekles zi|n werkeli |k B I L L I J K G E P R I J S D . 

Min uitname per zending f 10 — 

Wegens grote drukte voor lop ig geen mancoli|sten. 

U w schrifleli|ke aanvraag, met referenties, naar 

POSTZEGELHANDEL N.OVERDUIN 
J A N STEENLAAN 37 SOESTDIJK - (GIRO 385725) 

(Tel 02955-4841) 



1 FINLAND 
4/9 
pn 
11/12 
13 
13a 
14 
14a 
15 
15a 
16 
16a 
lob 
17 
17a 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
t 1 2 / . 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
33/35* 

prijs 
naar 

kwa l It 
1,50 

1 0 . — 
1 ,— 
1,75 
2,5C 

14,— 
0,30 
0,50 
7,50 
1,— 
1,75 
6,25 
0,20 
0,3C 
0,1 C 
0,25 
2 — 

0,15 
0,08 
0,1 C 
0,06 
0,17 
0,45 

11,25 
12,5C 
2 5 , 

t 14x13 
29 
JO 
31 
32 
36 
37 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4« 
54* 
60 
66/82 

0,05 
0,08 
0,05 
0,12 
0,50 
0,9C 
0,25 
2,25 
1,75 
2,25 
4,5C 
5,50 

12,5C 
6 5 , 

10 ,— 
2,25 

90 17,50 
91/94* 0,90 
91/94 0,60 
95/98* 1,35 
95/98 0,45 
108* 0,45 
134/35* 1 0 , 

136/38* 3,60 
141/55* 17,50 
154a 0,65 
156/58* 3,75 
159/60* 6,5C 
161/63* 7,5C 
164/65* 3,— 
164/65 2 ,— 
166* 10,— 
167* 1,65 
167 0,75 
168/69 0,25 
170/72* 3 , 

170/72 2,75 
173/75* 2,5C 
176/78» 2,40 
176/78 1,75 
179* 1,8C 
179 1 , — 
180/82* 2,40 
180/82 1,8C 
183/85* 5,5C 
183/85 1 , 

186/88* 4,5C 
186/88 2 , 

189 /91* 12,— 
192» 0,2C 
192/93 0,15 
194 0,25 
195* 0,75 
195 0,25 
196/99* 8,5C 
200/02* 8,50 
203* 1,25 
204* 1,25 
205/08* 4 , 

209/12* 12 ,— 
213* 0,20 
214/17* 2,75 
218* 0,25 

218 
219* 
222/24* 
222/24 
225/28* 
229* 
230* 
231/33* 
234/39* 
240/45* 
246/50* 
2 5 1 * 
252* 
251/52 
253/54» 
253/54 
255/60* 
255/60 
261/64» 
261/64 
265/67* 
265/67 
268* 
268 
269/70* 
269/70 
271/74* 
275* 
276* 
277* 
278/81 * 
282/86* 
287* 
287 
288/93* 
295/97» 
299* 
300/02» 

* = onge 

0,25 
0,55 
0,45 
0,15 
/ ,25 
0,5C 
0,35 
0,9C 
2,5C 
2,5C 
3,90 
1,25 
2 , 
0,40 
0,75 
0,50 
0,8C 
0,30 
2,25 
2 , 
1.75 
0,35 
0,25 
0,10 
0,35 
0,35 
1,5( 
0,30 
0,25 
0,30 
0,70 
1,8C 
0,2C 
0,15 
1,EC 
0,8C 
0,2C 
2,4C 

2 8 8 / 3 0 2 B 1 , 

303* 
303 
304* 
305/08* 
309/10* 
309/10 
3 1 1 * 
312/13* 

Uw 

0,2C 
0,1 C 
1,— 
0,9C 
2,— 
0,20 
0,45 
0,45 

314* 
314 
315/16* 
315/16 
317/18* 
317/18 
319* 
319 
320» 
320 
3 2 1 * 
321 
322* 
323* 
323 
324/25* 
326/30* 
3 3 1 * 
332* 
333* 
334/37* 
338/40* 
3 4 1 * 
341 
342 '43* 
343A* 
344 
345/48» 
349/51 • 
349/51 
352/53* 
354/55* 
356 /58 ' 
359» 
360* 
3 6 1 * 
368/70* 
371/73» 
371/73 
374* 
374 
375/77* 
378* 
378 
379 /81 * 
382/83* 
382/83 

bru ik t No '^ volgens Y v e r t 1961 

0,45 
0,2C 
1,20 
ü,2t 
0,85 
0,35 
0,40 
0,15 
0,5C 
0,15 
0,5C 
0,15 
0,80 
0,50 
0,2C 
0,50 
1,80 
0,60 
0,60 
0,60 
1,50 
1,50 
0,/5 
0,25 
1,25 

10,— 
0,1 C 
2,4C 
1,8C 
1,25 
3,25 
3,25 
2,4C 
1,5C 
0,75 
0,8C 
1,9C 
1,35 
0,50 
0,90 
0,25 
1,80 
0.90 
0,25 
2,50 
1,2C 
1 . ^ 

384/87 0,30| 
388/89* 1,8C 
390/92* 2,75 
393* 0,9C 
394* 0,9C 
395* 1,25 
396/98» 3,— 
400* 0,90 
401/03* 3,— 
4C4» 0,9C 
405/07* 2,10 
408/15A3,75 
416* 0,9C 
417/19* 2,1 C 
420* 0,9C 
4 2 1 * 10 ,— 
422/23» 1,20 
424* 1 , — 
425» 1 , — 
426/28* 2,10 
429* 0,90 
430/32* 1,95 
433/35* 1,65 
436» 0,75 
437» 0,9C 
438* 0,75 
439* 7,50 
439a* 15,— 
440» 1,20 
441/43* 2,1 C 
444* 0,90 
447» 1,05 
448 /51* 2,25 
452* 0,80 
453* 0,9C 
454* 1,2C 
455* 1,50 
456* 1 , — 
457* 1 , 

458/60* 2,25 
461» 0,75 
462» 2,40 
463/65* 2,5C 
466* 0,9C 
467* 0,9C 
468* 0,90 
469/70* 1 90| 

471 ♦ 0,90 
472/74* 1,95 
475* 2,10 
476* 0,90 
477/79* 2,10 
480* 0,60 
4 8 1 * 0,75 
482* 0,75 
483/84* 0,80 
485* 1,35 
486/88* 1,30 
469* 0,55 
490» 0,55 
491 0,55 
492* 4,75 
493/94* 1,45 

Ltp 
2* 0,45 
3 * 9,— 
3 2,50 
4 * 6,— 
5» 0,70 
6* 0,80 
7 * 0,85 

Tinb. Milt 
1 * 0,10 
2/3» 0,25 
4/5* 0,35 
6/7* 0,20 

Autobus 
1/5» 10,— 
6/9* 4,— 

Occu 
Finland 
Karelië 
1/7* 9,— 
8/15* 8,25 
16/21* 2,25 
22/27* 2,25 
28* 0,45 

mancol i js t naar 1 
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I IV H O II D 

van dit nummer 

Twintigduizend 293 
De Nederlandse courantenzegels van 1869 en 

hun afstempelingen 294 
Tandingen 297 
Van over de Oostgrens 299 
Bijdrage tot de kennis der zegels van Neder 

landsIndië (XV) 300 
Het vergrootglas op de postzegel 304 
Neder land 306 
Ned. NieuwGuinea, UnieStaten, Ned. Indië en 

Rep. Indonesia 306 
Luchtpost 307 
Curiosa 1961 309 
Stempels 310 
Pos twaardes tukken 311 
België 312 
SuidAfrika 312 
Nieuwtjes van deze m a a n d 314 
Bonds en verenigingsnieuws 318 

CATAIOCUO 

f YVCRT i i TEUIERi I I 

^ rS^^^^g i_J__ 

JUIST VERSCHENEN 

DE YVERT & TELLIER CATALOGUS 1962 

„De Bijbel" van de filatelistische wereld 

Band I Frankrijk en de Franse Unie f 4,15 

Band II Europa zonder Frankrijk f 14,90 

Band III Overzee f 19,10 

Prijs complete catalogus in drie delen f38,15 
plus porto 

Deze tatalogussen zijn 
overal verkrijgbaar ! 

Catalogue YVERT & TELLIER 



Nederiandsch maandblad voor 

waarin opqenomen „De Philatelist 

Correspondentie over het blad naar 

HOOFDREDACTEUR A. BOERMA 
Bronsteeweq 86, Heemstede 

Telefoon (02500) 3 63 40 

ADMINISTRATEUR J . C. NORENBURG 
Welgelegenlaan 7 1 , Driebergen 

Telefoon (03438) 21 62 

Correspondentie over ADVERTENTIES: 
BOOM-RUYGROK N.V. 

Ged. Oudegracht 138, Haarlem 
Telefoon 17450 (4 lijnen) - Postgiro 37758 

RAAD V A N BEHEER 
Secr. Mr. Ant. v. d . Flier 

Tortellaan 69 , 's-Gravenhage-7 
Penningmeester: Joh. Spoorenberg 

Hyacintplein 5, Breda - Giro 344900 

Verschijnt de vijft iende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
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Twintigduizend 

De gestage groei van de lezerskring manifesteert zich in 
een steeds toenemend aantal exemplaren van het Maand
blad dat van de drukpers komt. Deze maand wordt voor 
de eerste maal een totaal van twintigduizend bereikt. Voor 
een vakblad, dat zich niet laat voorstaan op zijn populari
teit, maar op zijn gedegen voorlichting, is dat een respec
tabele oplaag. De redactie is zich ervan bewust dat deze 
voortgaande uitbreiding van het aantal abonnees niet alleen 
rechten, maar ook verplichtingen geeft. 

Dat het Maandblad de wind in de zeilen heeft, is wel een 
teken dat de inhoud goed is, maar geen bewijs dat het,niet 
beter kan. De redactie zal er naar streven het Maandblad 
steeds aantreRkelijker te maken door naast artikelen van 
algemene interesse, bijdragen op te nemen van speciale strek
king, opdat iedere verzamelaar in elk nummer iets van zijn 
gading zal vinden. 

In dit nummer begint Drs. A. van der Willigen een in
teressante serie over de Nederlandse courantenzegels van 
1869 en hun afstempelingen, voorts komt de Antwerpse fi
latelist Louis Vos, die elke vier weken een postzegelpraatje-
met-plaatjes houdt voor de Vlaamse televisie, voor het voet
licht. Tenslotte kunnen wij voor een van de volgende num
mers het begin aankondigen van een instructieve reeks 
artikelen over het thematisch verzamelen. 

Het bereikte aantal van twintigduizend geeft ons vertrou
wen op de ingeslagen weg voort te gaan en op de weg 
omhoog naar het volgende duizendtal rekenen wij op u 
aller medewerking. Een tevreden lezer is onze beste propa
gandist. 
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De Nederlandse courantenzegels 

door Drs. A. van der Willigen 

Hoewel reeds andere Nederlandse filatelisten uitvoerige beschrijvingen 
hebben gegeven van alle soorten poststempels, m de negentiende eeuw 
gebruikt, welke dus ook de periode 1869-1879, toen onze oudste couranten
zegels in gebruik waren, omvatten, leek het ons belangwekkend genoeg 
een samenvatting te geven van de stempels, voorkomende op dete zegels, 
vooral ten gerieve van hen, die een speciaal-verzameling van deze serie 
zegels bezitten of willen samenstellen en dan natuurlijk ook de daarop 
voorkomende stempels niet veronachtzamen 

Alvorens nader m te gaan op de afstempelingen, moge echter enige aan
dacht worden besteed aan het begrip „drukwerk" als zodanig, de postale 
behandeling hieivan, de berekende tarieven, alsmede de uitgifte der post
zegels en het totale verbruik daarvan. 

I. De ontwikkeling van het begrip 
.,Orukwerk" en eJe postale 
behandeling ervan. 

De verzending van „drukwerk" in de 
meest uitgebreide zin heeft by de pos
terijen tegenwoordig een deigelyke om
vang aangenomen, dat de meeste men
sen, zowel prive als in hun beroep, ge
middeld meer couranten en'of tijd
schriften, reclamedrukwerk en derge
lijke stukken ontvangen dan gewone 
brieven 

Dat men als afzender van deze stuk
ken daarvoor een aanmerkelijk lager 
posttanef behoeft te betalen dan voor 
normale brieven, beschouwt men even 
vanzelfsprekend als bij voorbeeld dat 
men zich tegenwoordig met een reeks 
vervoermiddelen tegen geringe kosten 
snel kan verplaatsen En toch realise-
re men zich, dat ook deze beide mo
gelijkheden, evenals zovele andere, 
pas gedurende de laatste nondeid tot 
honderdvijftig jaar zijn ontstaan uit 
een eigenlijk nog vrij pi mitieve sa
menleving voordien' 

Tegen het einde der achttiende eeuw 
(in de periode der Franse rovolul'e) 
nam de behoefte aan nieuws sterk toe 
en daardoor ontwikkelde zich het ver
voer van couranten per post, waarvoor 
uiteenlopende tarieven, soms zelfs in 
het geheel geen portokosten werden 
berekend Deze stijging van het couian-
tenvervoer was voor een der vijf com
missarissen der Posterijen van Hol
land en West-Friesland m 1795 aanlei
ding op te merken „'s Lands Poste
rijen zijn wel mgerigt voor Brieven, 
maar niet voor Pakgoederen, geliik de 
couranten zijn geworden"" 

Het porto werd tenslotte gelijkgesteld 
aan dat voor brieven, zoals het in iede
re stad werd geheven 

Lager tarief 
De verbeteringen in de organisatie 

van het Nederlandse postwezen, welke 
tijdens de Napoleontische overheersing 
een aanvang namen, kwamen onder 
meer tot uitdrukking in een lager post
tanef voor de verzending van couran
ten en andere drukwerken, zoals blijkt 

uit de door Koning Lodewijk Bonaparte 
in 1807 afgekondigde „Wet op de bne-
venporten der binnenlandse correspon
dentie, tegen het frauderen van brie
ven enz" Hierin wordt bepaald, dat 
het „enkeld port" (twee tot zeven stui
vers, naar gelang van de afstand 
waarover moest worden vervoerd), 
voor brieven gold tot een gewicht van 
drie lood (het oud-Hollandse gewicht 
„lood" was ongeveer gelijk aan tien 
gram) voor gedrukte stukken tot zes 
lood terwijl voor „Nieuwspapieren en 
couranten' zestien lood de grens was 
voor het enkelvoudige porto 

A.an deze tariefstelling lag, en ligt 
ook nu nog, de gedachte ten grondslag, 
dat drukwerk slechts lagere vervoers-
tarieven kan verdragen dan de gewone 
briefpost, evenals ook bij het overige 
goederenvervoer veelal tariefdiffeien-
tiat.es bestaan tussen hoog- en laag
waardige goederen 

"»Iiettemin was, ondanks dit voordeli
ge tarief in de eerste helft der negen
tiende eeuw de omvang van het druk-
werkvervoer per post nog slechts van 
zeer geringe betekenis Zo verantwoord
de het postkantoor te Dordrecht over 
het gehele jaar 1814 slechts ƒ278 — 
aan drukwerkporti tegen een bedrag 
Vein ruim ƒ 27 400,— aan , getaxeer
de" brieven (ongefrankeerde brieven, 
waarvan het porto door de geadres
seerde werd betaald) en ruim ƒ 1400,— 
aan (voor de verzending) gefrankeer
de brieven 

Pas ongeveer tegen het midden der 
negentiende eeuw begon het aantal 
drukwerken toe te nemen naast cou
ranten en boeken worden dan gedruk
te familieberichten, beurs- en markt-
notermgen, berichten omtrent nieuw-
opgenchte ondernemingen of bestuurs
wisselingen bij bestaande zaken en 
allerlei dergelijke circulaires in vrij gro
ten getale verspreid 

In tegenstelling tot het bepaalde voor 
de portbetaling van brieven, welke in 
Nederland tot 1871 voor hetzelfde tarief 
naar verkiezing ongefrankeerd of ge
frankeerd konden worden verzonden, 
was voor drukwerken de frankering 
door de afzender verplicht gesteld 
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1 Tweeennegentig laar geleden beqonnen enkele 
optimistische Amsterdamse filatelisten met de uit 
qifte van „The Continental Philatelic Magazine" 
en naar de gewoonte van die tiid werd een 
„zeldzame" postzegel gratis bitgevoeqd Men had 
een vooruitziende blik want dezelfde zwarte 
zegel, die toen 1 cent kostte staat nu postfns 
gecatalogiseerd voor f 65,— I 

Gezien deze verplichting is het eigen
lijk vreemd, dat — ook in andere lan
den — de eerste postzegels voor de 
frankering van brieven waren bestemd 
In Oostenrijk verschenen echter reeds 
op 1 januari 1851, precies zeven maan
den na de uitgifte der eerste gewone 
postzegels, de oudste courantenzegels 
Ook m enkele andere landen versche
nen reeds eerder dan m ons land ze
gels van lage waarden, welke speciaal 
voor drukwerken en couranten waren 
bestemd m Frankrijk in 1853, in Lu
xemburg in 1859, in Sardinië m 1861, 
in Italië m 1862 en m België in 1866 

Als men nu m Nederland betaalde be
dragen voor het onverplicht vooruitbe
taalde brief porto vergelijkt met het 
verplicht vooruitbetaalde drukwerkpor
to, dan wordt het duidelijker, waarom 
Nederland pas op 1 januari 1869 — zij 
het nadat reeds enige malen door Ka
merleden in de Staten Generaal hierop 
was aangedrongen — overging tot de 
uitgifte van afzonderlijke zegels, wel
ke speciaal voor de frankering van 
drukwerken waren bestemd Enkele wil
lekeurig gekozen jaren geven Ket vol
gende beeld van de portiopbrengsten: 
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)̂ Hierin zijn niet begrepen de porti bcdiagen voor 
de aan de loketten der postkantoren aangeboden ge
frankeerde b n e \ t n voor het buitenland, welke aan
vankelijk zonder postzegels werden doorgezonden 
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1869 en hun afstempelingen 

Tot deze relatief belangrijke stijging 
van het ontvangen drukwerkporto droeg 
bij de omstandigheid, dat de vrijdom 
van porto, welke directeuren en verde
re beambten der postkantoren genoten 
voor de verzending van „nieuwspapie
ren en ander drukwerk", per 1 januari 
1856 kwam te vervallen. 
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Een verdere maatregel ter vereen
voudiging van het verzenden van druk
werken was de afschaffing van het 
(fiscale) drukwerkzegel per 1 juli 1869. 
Uit het eerste halfjaar 1869 kunnen dus 
nog juist met (Nederlandse) postze
gels gefrankeerde drukwerken voorko
men, welke tevens één of twee blauwe 
stempels dragen met het rijkswapen, 
de provincienaam en het belastingbe
drag, meestal 1 cent (zie afbeelding 2). 

i l . De officiële voorschriften 
en tar ieven 

Tot goed begrip van de oorzaak, waar
door de zes verschillende zegels van 
deze serie niet alle dezelfde soorten 
afstempelingen kunnen dragen, is het 
noodzakelijk de data van uitgifte te 
kennen,welke op hun beurt weer samen
hangen met de tijdens de looptijd dezer 
serie gewijzigde tarieven voor druk
werk. 

Toen m 1868 werd besloten tot de uit
gifte van courantenzegels op 1 januari 
1869, gold nog de postwet van 12 april 
1850. Hierin was bepaald, dat gedrukte 
stukken moesten worden verpakt met 
repen papier, welke niet meer dan de 
helft van de oppervlakte mochten be
dekken (open couverten voor drukwer
ken waren nog niet toegelaten!) terwijl 
het porto op het kantoor van afzendmg 
vooruit moest worden betaald. Het be
droeg voor dagbladen en andere perio

kk)'H il ,"^ 

l 1 
3. „Dag van uifqiftedrukv/erk" van de op 
hl.1869 uitgegeven 1 cent zwart, verzonden uïf 
Goor naar Amsterdam. Op de, qedeetteliik naar 
voren gevouwen, achterzijde komt het aankomst

stempel van Amsterdam, eveneens van 1.1.1869 
voor. 

2. Op een overlijdensbericht van juni 1869 stem

pelde het (hulp)kantoor van verzending een rood 
lanqstempel DALEN; het postkantoor Hooqeveen 
moest de postzegel vernietigen en bij aankomst 
in Zwolle werd op de achterzijde een rood aan

komststempel en een bestellersstempel 4 in cirkel 
geplaatst. Rechts boven twee blauwe belasting

stempels: „Groningen 1 et" wegens de per 1 juli 
M 1669 afgeschafte belasting op drukwerken. 

dieken, welke ten minste éénmaal per 
week verschenen, 1 cent voor ieder 
exemplaar, ongeacht de grootte. 

Portberekening naar oppervlak 
Zoals wij hierboven reeds weergaven, 

werd — kennelijk onder Franse in
vloed — in 1807 ook in ons land voor 
drukwerk reeds een port per gewicht 
vastgesteld, maar dat men hierop weer 
terugkwam en nog lang aan het oude 
systeem vasthield, wordt bewezen door 
het nog in de wet van 1850 voorkomen
de port voor ander drukwerk (dan cou
ranten), zijnde 2 cent per geheel vel 
(oppervlakte van 1530 vierkante pal
men; 1 vierkante palm is 1 dm), 1 
cent per half vel (815 vierkante pal
men) en Va cent per kwart vel (minder 
dan acht vierkante palmen), doch met 
een minimum van 1 cent per zendmg. 

Per 1 januari 1869 werden nu inge
voerd de zegels van 1 cent zwart en 
2 cent okergeel, welke, indien de af
zenders ze zelf nog niet op de drukwer
ken hadden geplakt, ambtshalve door 
de postambtenaren moesten worden 
opgeplakt.Alleen voor de — vermoede
lijk niet vele — drukwerken, welke uit 
drie, vijf, of een ander oneven getal, 
kwartvellen bestonden, bleef de fran
kering zonder zegels voorgeschreven, 
omdat . . . . men blijkbaar aanvankelijk 
de uitgifte van zegels van V2, IV2 of 
2V2 cent nog niet nodig achtte!! 

Hierin werd echter spoedig voorzien, 
toen op 10 mei 1869 een zegel van l'/a 
cent roze werd ingevoerd, waarmede 
ook de nodige combinaties voor hoge
re porti konden worden samengesteld. 

In twee gevallen moest de geadres
seerde na 1 januari 1869 voor de door 
hem ontvangen drukwerken het norma
le brief porto betalen: 
1. Indien de afzender ze onvoldoende 

had gefrankeerd door te weinig ze
gels op te plakken; deze mochten 
dan niet worden afgestempeld en 
de stukken moesten worden voor
zien van een stempel „Ontoerei
kend". 

2. Indien de afzender de drukwerken 
in een verkeerde bus had gepost! 
Er werden namelijk per 1 januari 
1869 afzonderlijke bussen ingevoerd 
met het opschrift BRIEVEN en an
dere met het opschrift DRUKWERK 
(welk onderscheid ook nU nog voor
komt op sommige oudmodel grote 
rode brievenbussen, hoewel op de 
bovenste gleuf thans ook wel eens 
is vermeld: KLEINE STUKKEN 
en op de onderste gleuf: GROTE 
STUKKEN). Kwam nu uit de BRIE
VENbus een, overigens voldoend 
gefrankeerd, drukwerk op het post
kantoor, dan moest hierop door de 
postambtenaar „Brievenbus" wor
den geschreven (na mei 1869 wer
den hiervoor aan enkele grotere 
kantoren stempeltjes verstrekt, om
dat dit „vergrijp" blijkbaar nogal 
eens voorkwam) en volgde bij de 
ontvanger heffing van het normale 
briefporto. Deze scheiding werd 
nodig geacht omdat men klachten 
had gekregen dat tussen de kruis
banden der drukwerken wel eens 
één, en soms zelfs meer brieven 
waren terechtgekomen, welke daar
door pas via een omweg op hun be
stemming kwamen. 

Voor monsters was het gewone brief
porto verschuldigd tot en met vijftien 
gram, daarboven slechts een derde van 
het briefporto, afgerond tot een veel
voud van 5 cent. 

Portberekening naar gewicht 
Bij de nieuwe Postwet, welke op 1 

januari 1871 in werking trad, (nadat 
de Tweede Kamer der StatenGeneraal 
in 1870 over de 33 artikelen van deze 
wet zes volle dagen had gediscussieerd!) 
werd de heffing van het drukwerkporto 
naar de maatstaf der oppervlakte van 
het papier verlaten en werd — evenrls 
voor brieven het geval was — het ge
wicht grondslag voor de portbereke
ning. Het tarief was ingedeeld in drie 
klassen: 
Eerste klasse: voor dag en weekbla

den per nummer 1 cent. 
Tweede klasse: voor dag en weekbla

den tot maximaal 25 
gram per nummer: Vs 
cent. Dit lagere tarief 
kwam pas na een amen
dement van één der 
Kamerleden in de wet. 

Derde klasse: voor de overige druk
werken 1 cent per 20 
gram tot 400 gram, 
daarboven 2 cent voor 
elke 100 gram meer. Per 
1 augustus 1876 werd dit 
gewijzigd in 1 cent per 
25 gram. ► 
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Ook voor monsters werd het tarief 
verlaagd tot 3 cent per 40 gram en 
nogmaals per 1 augustus 1876 geredu
ceerd tot 2V2 cent per 75 gram. 

Deze wet handhaafde de verplichte 
vooruitbetaling van het drukwerkporto; 
bij ontoereikende frankering werden de 
stukken nu echter met driemaal het 
ontbrekende porto belast. De scheiding 
van afzonderlijke bussen voor brieven 
en drukwerken werd nu zelfs in de 
nieuwe wet vastgelegd en drukwerken 
uit de brievenbus waren daarna aan 
10 cent extra porto onderworpen. 

Bij dezelfde wet werden de briefkaar
ten ingevoerd en in samenhang daar
mede werd bepaald dat visitekaartjes 
nu niet meer als drukwerk mochten 
worden gefrankeerd; men kon in plaats 
daarvan nu wel de briefkaarten gebrui
ken! Pas per 1 augustus 1876 mochten 
visitekaartjes van ten minste 9 x 6 cm 
weer als drukwerk, maar dan nog steeds 
zonder envelop(!), worden verzonden. 

Als uitvloeisel van deze wet werden 
nu ook de zegels van VÏ cent bruin en 
van 2V2 cent lila aan de reeds bestaan

de serie toegevoegd. Zij werden offi
cieel aangekondigd op 19 november 
1870, waarbij werd bepaald, dat de Va 
cent pas op 1 januari 1871 mocht wor
den verkocht, maar dat de IV2 cent 
reeds direct na ontvangst in gebruik 
kon worden gesteld. 

Dit hield ongetwijfeld hiermede ver
band, dat in een op 1 juli 1870 inge
voerd additioneel postverdrag met 
Engeland het drukwerkporto naar dat 
land op 2V2 cent per 40 gram werd 
vastgesteld. Dit was een eerste stap 
naar de meer uniforme internationale 
posttarieven, welke pas na de totstand
koming der Wereldpostvereniging in 
1874 werden ingevoerd. In 1870 was 
deze uniformiteit nog verre te zoeken, 
want hoewel men het porto wèl steeds 
per 40 gram gewicht berekende, gold 
voor Nederlands OostIndië, Curacao en 
Suriname een tarief van 10 cent, voor 
België 2 cent, maar bijvoorbeeld naar 
Gibraltar en Malta elk vier verschil
lende drukwerktarieven, afhankelijk 
van de verzendingsweg: 

België Frankrijk 
via 

Engeland 
via 

Duitsland 
via 

Brindisi 
naar Gibraltar 6'/2 cent 
naar Malta — 

5 cent 
6 cent 

10 cent 
10 cent 

W^ cent 
11 cent 7 cent 
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4. Het mocbf eigenliik niet . . . , zoveel zeqels 
(vier maal 1 en tweemaal V2 et) op een brief na 
de officiële waarscbuwinq, welke in augusfus 1870 
tot de postkantoren werd qericht om niet te veel 
zegels van laqe waarde op brieven te plakken! 

De zegels werden verkocht tot eind 
1876/begin 1877 en waren geldig zo
wel voor drukwerken en monsters als 
voor brieven tot 1 november 1879. In 
augustus 1870 werd een officiële waar
schuwing tot de postkantoren gericht, 
dat op de brieven soms te veel zegels 
van lage waarden werden gebruikt 
(waaraan de filatelisten nog wel geen 
schuld zullen hebben gehad!) en dat 
dergelijk gebruik zou kunnen worden 
verboden indien deze waarschuwing 
zonder resultaat zou blijven. Gelukkig 
is het nooit tot dit verbod gekomen, 
want dan zouden de huidige verzame
laars een aantal interessante stukken 
in hun verzamelingen hebben gemist. 

Omvang der oplagen 
Exacte cijfers omtrent de gedrukte 

totale hoeveelheden dezer zegels zijn 
niet meer beschikbaar, doch uit de 

SPIECiEL DER TIJD^iCHRIFTEJV 
(Wegens vakantie van de heer H. C. J. Weidema verschijnt 

de rubriek met deze korte notitie, die wegens plaatsgebrek 
niet in het julinummer opgenomen kon worden). 

Van de vele artikelen uit het gecombineerde juli/augus
tusnummer van „Internationale Filatelie" noemen we 
onder andere: „Danzigvervalsingen", waarbij enkele van 
de vele valse opdrukken uit de twintigerjaren besproken 
worden. „De Wasauitgifte van Finland", waarbij aange
tekend wordt, dat de ongetande zegels niet als postzegels 
zijn te beschouwen, daar deze speciaal vervaardigd en 
later, gestempeld, als aandenken geschonken zijn aan enige 
hoge regeringspersonen, „Europaweek 1961 Zürich" met 
een ballonpostvlucht en zeer vele Europastempels, en ten 
slotte „Uit de postgeschiedenis van Ierland", het eerste 
van een reeks van Ullrich Hager over het land, waarnaar 
velen vluchten voor de steeds wassende vloed van nieuwe 
uitgiften. 

combinatie van een aantal gegevens 
kan een verantwoorde schatting van 
de grootte der oplagen worden samen
gesteld. 
1. Zo vermeldt S. Gille Heringa in een 

jaarboekje der Posterijen de hoe
veelheden aangemaakte zegels van 
deze serie in de jaren 1868 tot 1 
oktober 1871. 

2. In de tweede plaats bevat het oude 
archief van de Algemene Rekenka
mer rapporten, welke een postale 
commissie bij de drukkerij Johan 
Enschedé en Zonen te Haarlem 
heeft opgemaakt, inzake de goed
keuring van gereedgekomen hoe
veelheden van deze (en andere) 
zegels over de periode 27 maart 
1869 tot en met 1 oktober 1870, en, 
na een onderbreking van ongeveer 
anderhalf jaar, weer van 29 maart 
1872 en de volgende jaren. Hierin 
werden per soort zegel de aantal
len vermeld en in het rapport van 
27 maart 1869 wordt zelfs met een 
— voor ons, verzamelaars gelukki
ge — nauwkeurigheid gespecifi
ceerd, dat 3.482.350 zegels van 1 
cent in oude kleur (zwart) en 
2.517.650 in nieuwe kleur (groen) 
zijn goedgekeurd. 

3. In de derde plaats bevatten de 
jaarlijkse verslagen der Posterijen 
aan de StatenGeneraal van 1852 tot 
en met 1872 gespecificeerde cijfers 
der verkochte aantallen zegels 
en voor het jaar 1869 kunnen wij 
hieraan bijvoorbeeld de volgende 
cijfers ontlenen: 
1 c. (zwart en groen) 11.948.198 st. 
IV2 cent rose 176.027 st. 
2 cent okergeel 1.720.542 st. 

4. Tenslotte hebben de Posterijen met 
ingang van 31 december 1872 jaar
lijks eveneens aan de Algemene Re
kenkamer de grootte der aanwezige 
voorraden postzegels in het maga
zijn der Posterijen gerapporteerd. 

Uit 1. en 2. zijn dus de produktiecij
fers van 1868 tot en met 1876 af te lei
den met een hiaat van 1 oktober 1871 
tot 29 maart 1872. Gecombineerd met 
de verbruikscijfers van 1869 tot en met 
1872 (volgens 3.) kan men echter een 
staffelberekening maken van de (theo
retische) eindvoorraad per 31 decem
ber 1872, zonder rekening te houden 
met eventuele aanmaak in de „hiaat
periode". Voor de 1!^ en 2 cent ze
gels blijkt deze theoretische eindvoor
raad respectievelijk ruim 119.000 en 
235.000 stuks groter te zijn dan de wer
kelijke eindvoorraad in het magazijn 
(volgens 4.), zodat laatstgenoemde aan
tallen bij de postkantoren aanwezig 
zullen zijn geweest en er hoogstwaar
schijnlijk in de periode van 1 oktober 
1871 tot 29 maart 1872 geen aanmaak 
van deze waarden zal hebben plaats
gehad. 

Bij de '/2 cent, 1 cent (groen) en 2V2 
cent waren daarentegen de eindvoor
raden bij het magazijn groter dan de 
berekende theoretische eindvoorraden, 
zodat van deze waarden in genoemde 
periode nog onbekende hoeveelheden 
moeten zijn gedrukt, welke wij met 
taxatie van de bij de postkantoren aan
wezige hoeveelheden hebben geschat. 

juh 1961 

(wordt vervolgd) 
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T A N D I N G E N 
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I I 

Inzake enkele vragen naar aanleiding van het eerste artikel, 
over de ongetande zegels, wil ik er allereerst weer even op 
wijzen dat het niet de bedoeling is — het is trouwens volsla
gen onmogelijk — dit onderwerp in een serie korte artikelen 
uitputtend te behandelen. Het is uitsluitend de bedoeling aan 
de hand van een aantal voorbeelden te laten zien dat „taand
en watermerk-zuukers" deze bezigheid niet plegen om zich-
zelfswil — dan zou het geen verschil maken of ze postzegels 
of spaarzegels van een bekend kruideniersbedrijf als object 
kozen — maar dat ze bij deze speurtochen ook nog heel wat 
wetenswaardige tegenkomen, waar ze niet op gekomen zou
den zijn als ze niet naar de tanden gekeken hadden. 

Na deze beginselverklaring gaan we over tot de 
Gedeeltelijk getande zegels, 

waaronder we in dit verband verstaan zegels die aan 
enkele zijden wel en aan andere zijden niet getand zijn. 

Als we de drie- en achthoekige zegels even buiten be-
schouwmg laten hebben we bij de vierhoekige zegels de 
volgende theoretische mogelijkheden: 

een zijde getand, drie zijden ongetand (afb. 2); 
twee zijden getand, twee zijdep ongetand (afb. 3, 4, 5, 8, 9, 

11, 12, 13, 14); 
drie zijden getand, een zijde ongetand (afb. 6, 7, 10). 

Veertien mogelijkheden 
Bij de eerste en derde mogelijkheid kunnen we weer vier 

onderindelingen maken, al naar die éne getande, of onge
tande, zijde boven, links, onder of rechts zit. Bij de tweede 
mogelijkheid kunnen we weer onderscheiden of de al of niet 
getande zijden evenwijdig lopen of haaks op elkaar staan. 
Bij evenwijdig hebben we verticaal getand en horizontaal 
ongetand of omgekeerd. Bij de haakse combinatie kunnen 
de twee ongetande zijden in elk van de vier hoeken van het 
veld bij elkaar komen. Er zijn dus totaal veertien mogelijk
heden en zoals u zult zien bestaan ze allemaal. 

Dit is op zichzelf wel een leuk spelletje, doch we kunnen 
het ook doen met afbetalingszegels. Als filatelist willen we 
er meer van weten, namelijk waarom het zo gebeurde. 

Het kan zijn dat het eenvoudig een vergissing was, dat 
één zijde niet getand bleef. Dat is b.v. het geval bij alle 
Nederlandse zegels met één ongetande rand. Zowel bij de 
Jubileumzegels van 1913 als die van 1923 komen deze bij 
voorbeeld voor. Ik vermeld ze slechts volledigheidshalve en 
ga nu eens kijken naar zegels waarbij het de bedoeling van 
de P.T.T. was dat ze maar gedeeltelijk getand zouden zijn. 

Zuinigheid 
Het kan zijn dat dit gebeurde uit een oogpunt van zuinig
heid. Als papier duur is kan men beter alle papier voor de 
postzegels gebruiken en de randjes, die verder geen doel 
hebben, maar weglaten. Dit vinden we bij voorbeeld bij de 
eerste zegels van Litouwen. Ze werden gedrukt op vellen 
van twintig stuks waar wel een tanding door, maar niet 
langs liep. Van de vijf maal vier zegels werden er dus zes 
aan alle vier zijden getand. De vier hoekstukken van het 
vel zijn te herkennen aan de haaks op elkaar staande on
getande zijden en de overblijvende randstukken zijn dus 
aan één zijde ongetand, namelijk de zijde waarmee ze aan 
de buitenrand van het vel zaten. Zo'n compleet vel ver
toont dus acht van de veertien genoemde mogelijkheden bij 
elkaar. 

Hetzelfde verschijnsel zien we ook weer bij de zegels die 
in de eerste tijd na de oorlog in Oost-Duitsland gedrukt 
werden. Ook daar was papier weer schaars en het werd 
dus tot de laatste vierkante centimeter gebruikt voor de 
postzegels. In West-Duitsland was papier trouwens in 1945 
ook schaars en de door de Landraad in Lauterbach in Hes-
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1. Velletie van acht maal 10 Pfennig Kurierposi-Bnefmarke Kreis Laufer-
hach in de voormalige Wesiduiise deelstaat Hessen met zes verschillende 
vormen van tanding (1945). 
2. Latvija (Letland) 5 Kap, onderzijde getand, drie zijden ongetand (1920). 
3. Sverige (Zweden) 10 öre van de rol der Stickney-pers, horizontaal on
getand, verticaal getand met duidelijke lasnaad. 
4. Ceskoslovenska (Tsjechoslowakije) 1 Koruna, van een vel voor automaat 
der Stickney-pers, horizontaal ongetand, verticaal getand (1926-1931). 
5. Zweden (30) horizontaal getand, verticaal ongetand (1943). 

sen uitgegeven zegels, waarvan ik u een geheel velletje kan 
tonen (afb. 1), zijn dus onderling wel door perforatie geschei
den, maar de buitenrand van het vel is ongetand. Dit vel 
bevat dus zes verschillende vormen van tanding. 

Service voor de postambtenaren, niet voor het publiek! 
Dit lijkt een vreemd opschrift, maar toch mogen we het 

meen ik wel gebruiken voor de zegels van Letland uit 1920. 
Deze ziet u als regel ongetand, doch zo nu en dan komt 
u wel eens een stuk tegen dat boven of onder getand is 
(afb. 2). Dat zat zo: de zegels werden gedrukt in vellen 
van vierhonderd. Dat was groot en lastig. Daarom werd 
dit grote vel door een perforatie in kleinere vellen ver
deeld, zodat de loketambtenaren deze gemakkelijk van 
elkaar konden halen. Doch om ten behoeve van het pu
bliek alle zegels te perforeren, daartoe had men in die be
wogen tijd nog geen gelegenheid. Iets dergelijks vindt men 
ook bij de krantenzegels van Joegoslavië uit 1919. Ook deze 
bestaan of geheel ongetand, of boven of onder getand. 
Verticaal getand komen ze echter niet voor. Bij de opdruk
ken hierop had deze horizontale perforatie nog een ander 
doel, namelijk om de verschillende waarden gemakkelijk 
van elkaar te scheiden. Want op één vel van de 2 Heller 
werden verschillende waarden onder elkaar overgedrukt. 
De 2 para kwam bovenaan, die vindt u dus nooit met een 
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6. Zweden (15) boefc/espaar, links verticaal ongefand, samenhangend mef 
vierziidig getande zegel. 
7. Zweden (10) boekjespaar, links en rechts verticaal ongetand. 
8. Zweden (10) groot iormaat uit faoefc/e, horizontaal getand. 
9. Zweden (10) groot formaat van de rol, verticaal getand. 

getande bovenrand. De 30 para daarentegen zat helemaal 
onderaan, die bestaat dus niet met getande onderrand. Van 
de 30 para en de daarboven komende 10 para werd slechts 
één rij overgedrukt. Resultaat: de 30 is bovenaan altijd ge
tand en de 10 is boven en onder altijd getand. Van de 
4 en de 6 werden meer rijen gedrukt, dus boven of onder 
getand. Tussen de zegels die met dezelfde waarde overge
drukt werden kwam géén perforatie. Het zijn zegeltjes met 
een zeer geringe waarde, maar is het geen sport om dit 
nu eens uit te zoeken? 

Postzegels per strekkende meter 
Voor zover mij bekend, maar ik ben niet alwetend, is er 

maar één land waar men aan het loket zou kunnen vra
gen naar „een meter postzegels van 10" en ze dan nog 
krijgen ook. Dat land is Zweden. Sinds 1920 worden daar de 
postzegels aan de loketten niet van het vel maar van de 
rol verkocht. In het genoemde jaar schafte men in Zweden 
een nieuwe drukpers aan. De P.T.T. die tot dusverre de 
zegels buiten de deur had laten drukken ging hiervoor toen 
zelf zorgen. Deze nieuwe, „Stickney"-pers (made in U.S.A.) 
drukte de zegels in rollen, die tien zegels hoog en een veel-

fe- voud van zeventien lang waren. De drukrol bevatte na-
^ ^ meiijk zeventien beelden, daarna kwam de lasnaad. U ziet 

deze op de zegels uit die tijd nog heel vaak. De zegelbaan 
werd daarna verticaal getand en horizontaal doorgesneden 
waarna de zegels, op rollen van verschillende aantallen, 
van honderd tot duizend, werden opgerold ter verzending 

^^ aan de kantoren. Deze zegels zijn dus altijd horizontaal on-
^& getand en verticaal getand (afb. 3). 

Deze zelfde Stickney-pers vindt u ook in Tsjechoslowakije, 
waarmee de zegels hier m de jaren 1926—1931 ook gedrukt 
werden. Doch hier drukte men als regel vellen en de enige 
tweezijdig getande zegels die men bij Tsjechoslowakije 
vmdt zijn dus niet zoals bij Zweden regel maar juist uit
zondering, bestemd voor automaten (Yvert nummers 213a, 
221, 229, 269a, 254a) (afb. 4). 

Hoewel de Stickney-pers al lang in het (post)museum 
staat, het systeem van de zegelverkoop van rollen heeft 
men in Zweden tot de huidige dag gehandhaafd en de al
leen verticaal getande zegels zijn nog steeds in Zweden de 
normale. Alleen bij zegels in staand formaat, zie bij voor
beeld Yvert nummers 290/1, 298/300, enzovoort, kwam het 
economischer uit de rollen niet te laten bestaan uit zegels 
naast elkaar doch zegels onder elkaar, zodat deze dus ho
rizontaal getand en verticaal ongetand zijn (afb. 5). 

Postzegelboekjes 
Als we over bijzondere tanding van zegels uit postzegel
boekjes spreken denken we direct weer aan Zweden. Ook 
in het Maandblad is hierover voorheen al het een en ander 
gepubliceerd. Ik noem allereerst de „Bekerlezing" van de 
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heer J. Dekker, afgedrukt in het nummer van december 
1949 en dan nog een artikel van dezelfde schrijver in het 
nummer van juni 1954. Voor wie er meer van wil weten 
dan in dit korte bestek mogelijk is, verwijs ik dus naar de 
artikelen van de heer Dekker. 

Nu praten we alleen over gedeeltelijk getande zegels en 
die vinden we in de Zweedse boekjes, voor het eerst in 1938 
bij de uitgave ter herdenking van de natuurkundige 
Swedenborg. Ten behoeve van de aanmaak van postzegel
boekjes werden deze zegels gedrukt in vellen waar na elke 
twaalf zegels één keer de tanding overgeslagen werd, om
dat hier, bij het afsnijden van de boekjes, de snede kwam. 
De zegels langs die snede zijn dus links of rechts ongetand. 
Er is op de twaalf zegels één links ongetand en één 
rechts ongetand en ze bestaan samenhangend met vier-
zijdig getande zegels (afb. 6). Deze boekjes werden nog met 
de hand vervaardigd. 

Omstreeks 1939 ging men echter — het gebruik van post-
zegelDoekjes is m Zweden altijd al zeer groot geweest — 
over op machinale vervaardiging van boekjes, waarbij de 
tanding om de andere rij werd overgeslagen. De zegels in 
deze nieuwe boekjes zijn dus altijd driezijdig getand, en 
de paartjes uit de boekjes zijn links en rechts ongetand en 
in het midden getand (afb. 7). Althans voor zover het 
zegels in normaal formaat betreft. Bij Yvert nummer 292 
kon het boekje slechts één zegel breed zijn. Daar is de 
boekjeszegel dus alleen horizontaal (afb. 8), de „rollen-
zegel" alleen verticaal getand (afb. 9). Bij de zegels in het 
formaat van nummer 290 zijn de boven- en onderkant van 
het zegelpaar de zijkant van het boekje. Daar is een „boek
jespaar" dus boven en onder ongetand en tussenin getand. 
Zelfs de hoogste waarde, de 20 Kronen, wordt in boekjes 
verkocht, zoals het afgebeelde paar u laat zien (afb. 10). 

We zijn er hier echter nog niet mee. In 1954 ging men 
automaten aanschaffen die voor één Kroon een boekje met 
vier zegels van 25 öre leverden. Van deze vier zegels was 
één paar net getand als vroeger, doch het tweede paar 
was, behalve aan de buitenzijde, ook aan de onder- of aan 
de bovenzijde ongetand. Men vindt dus vier verschillende 
losse zegels, steeds met twee aanliggende zijden wel en niet 
getand (afb. 11). Na de tarief wijziging werden de boekjes ge
vuld met drie zegels van 30 en één van 10, om het bedrag van 
1,— Kr. te behouden (afb. 12). 

Overigens is deze „haakse" tanding uit postzegelboekjes 
geen monopolie van Zweden. Ik zag op die wijze getande 
zegels ook van Australië (afb. 13) en van Canada, die voor 
zover Ik kon nagaan ook uit postzegelboekjes afkomstife 
waren. 

Vergissingen 
Ik begon al met te vermelden dat het ook wel eens hele

maal niet de bedoeling was dat de zegels aan één kant on
getand bleven. Eén voorbeeld wil ik hier nog van laten zien. 

10. Zweden 20 Kronen, boekjespaar, onder en boven ongetand. 
11. Zweden (25) boek'iespaar uit automaat, links en rechts en aan de onder
zijde ongetand (haakse tanding). 
12. Zweden (30) boekjespaar uit automaat, links en rechts en aan de boven
zijde ongetand (haakse tanding). 



13. Australië 4 d., rechts en aan de onderkant ongefand (haak-^e tandtnq}. 
14. Letland, paart'ie Rode Kruis waarvan de recbterzeqel onder en boven 
ongefand is, in plaats van de witte tussenstrook die bit vergj^'^inp vier-
zijdiq getand is n 9 2 i ; . 
75. Hongari/e 6 filler met kopstaande opdruk van de Roemeense bezettinq, 
rechts ongefand 0 9 1 9 ; . 
7ó Hongarije paarff'e 3 filler met kopstaande opdruk van de Roemeense 
bezettinq zonder tussenlanding (1919). 

Interessant omdat we hier ook weer een volledig en een 
gedeeltelijk getand zegel aan elkaar hebben en wel in een 
vorm waarin we dat nog niet zagen. De Rode-Kruiszegels 
van Estland van 1921 werden gedrukt in vellen van hon
derdtwintig stuks. Voor zover mij bekend — maar ik heb 
nooit een compleet vel gezien — bestond dit vel uit vier 
blokken van dertig, van elkaar gescheiden door een witte 
strook ter breedte van een zegel, welke witte strook wel 
de verticale tanding van de zegels ernaast had, doch zelf 
niet horizonaal getand was. Bij vergissing is nu bij een 
rij de witte tussenstrook wel horizontaal getand doch bij 
de zegels is de horizontale tanding twee rijen verder weg
gevallen. Op de afbeelding ziet u dus links een witte strook 
die wel horizontaal getand is en rechts een zegel die hori
zontaal ongetand is (afb. 14). 

Drukuitschot 
Ten slotte nog een waarschuwing. In roerige tijden komt 

ook wel eens drukuitschot aan de markt. Zo zijn bij voor
beeld gedeeltelijk ongetande ongebruikte zegels van de „Ge
bouwenserie" van West-Duitsland uit 1948 bijna altijd afkom
stig uit gestolen drukuitschot dat vernietigd had moeten 
worden. Ik kan u voorbeelden laten zien uit een andere 
emissie, ook uit een roerige tijd, namelijk de Roemeense 
bezetting van Debreczen in 1919. Een paartje zonder tussen-
tanding en een losse zegel zonder zij tanding waren in nor
male tijden naar de papiervernietiging gegaan, doch nu zijn 
ze bewaard gebleven. Of ze aan het loket of alleen „onder 
de toonbank" verkocht zijn kan ik u helaas niet meer ver
tellen (afb. 15 en 16). 

Conclusie 
U ziet. er is heel wat te vertellen over gedeeltelijk ge

tande zegels. Toch maak ik geen aanspraak op volledig
heid. Dit zij nog eens uitdrukkelijk vastgesteld. Het is uit
sluitend de bedoeling aan de hand van een aantal voor
beelden te laten zien wat er zoal mogelijk is. De volgende 
keer zullen we dus nog spreken over de vierzijdig getande 
zegels. 

FL. 

Van over de Oostgrens 
Vorige maand vermeldden wij u de complete lijst van de 

nieuwe definitieve serie van de Bondsrepubliek. Wij kunnen 
u er nu bij vertellen, dat ook van de twee sindsdien ver
schenen waarden, de 7 en de 8 Pf. de zegels van de Bonds
republiek weer zowel op gewoon als op „Lumogen"-papier 
bestaan, de zegels van Berlijn uitsluitend op Lumogen-
papier. 

Het bleek ons dat de term „Lumogen-papier" — die in 
Duitsland zo gebruikelijk is dat we ons dit niet realiseer
den — bij de Nederlandse verzamelaars nog niet ingebur
gerd is. We bedoelen hiermee de zegels die gedrukt zijn op 
op een bepaalde wijze geïmpregneerd papier, dat bij be
straling met ultraviolet licht gaat fluoresceren. Zie ook het 
Maandblad van december 1960 pag. 349. Wij maken de ver
zamelaars er nog op attent dat er ook 'Lumogen'-briefkaar-
ten bestaan. Deze zijn niet geheel geïmpregneerd, doch ver
tonen naast het zegelbeeld een duidelijke gele vlek. 

Z.K.D.-strookjes 
Enkele maanden geleden vertelden wij u dat de Oosl-

duitse P.T.T. de „restanten" van de Z.K.D.-stroken onge
bruikt ging opruimen. De levering heeft inmiddels plaats
gehad en er is nog heel wat bijzonders aan het licht ge
komen. Het ergste is wel dat er niet alleen „restanten" ver
kocht zijn, maar dat men er maar een flinke voorraad bij
gedrukt heeft. Maar men heeft daarbij weer niet goed op

gelet — denkt u maar aan de herdrukken van de vijfjaren
plan-serie in offset — en de herdrukken zijn heel duide
lijk te onderscheiden van de originelen. Allereerst aan de 
nummers. De speciaalverzamelaars wisten al lang welke 
nummers er bij de verschillende soorten bestonden en daar
boven gaande getallen wekten dus al verdenking. Doch dat 
is op zichzelf nog geen bewijs. Men kon al in het voren 
gedrukt en genummerd hebben. Duidelijker bewijs geven 
de letters. Bij de in 1959 ingevoerde tekening staan bij de 
originelen de letters, die de plaats van gebruik aangeven, 
schuin. Doch bij de herdrukken staan die weer recht, net 
zoals ze stonden bij het type van 1958. 

Doch hiermee zijn we er nog niet. Er worden nu plotse
ling door genoemde P.T.T. ook gestempelde Z.K.D.-strook
jes geleverd. Die zijn echter direct te herkennen. Want men 
heeft hierbij niet het gedrukte stempel toegepast dat voor 
de „gestempelde" (in dit geval wat anders dan „gebruikte") 
frankeerzegels gebruikt werd, doch een gewoon rondstem-
pel, met in plaats van een plaatsnaam het woord „ungültig". 
Of deze „gestempelde" strookjes originelen of herdrukken 
zijn, of dat ze allebei voorkomen zoals dus bij de onge
stempelde, kan ik u op dit ogenblik nog niet met zekerheid 
zeggen. Het is echter zeker een interessant terrein, waar 
het zaak is goed uit te kijken. 

FL. 
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Bezettingsafstempelingen 

van Java 

en Madoera 

Bijdrage tot de kennis der zegels van 
G. J. Scheepmaker 

Machinestempels 
Van drie machinestempels staat het gebruik tijdens de 

Japanse bezetting van Java en Madoera voor mij vast. Dit 
betreft de volgende stempels: 

1. Het machinale poststempel in stempelinkt van Batavia
Centrum met Maleise tekst welke de inheemse bevolking 
adviseert de postzegels in de rechterbovenhoek te plakken, 
teneinde een vluggere verzending te bevorderen. 

Op een klein fragment van een poststuk heb ik hiervan 
een gedeelte der tekst, terwijl het fraaie cirkelstempel over 
een exemplaar Catalogusnummer 302 loopt en de datum 
1.2.0.3 bevat (zie vorige bijdrage). 

Met ditzelfde stempel telt mijn verzameling nog zes an
dere (afgeweekte) exemplaren nummer 302 met de data 
respectievelijk: 24/1102; 4'1202; 7/1/03; en driemaal 
10/3/03. 

Met een latere datum dan 10 maart 1943 heb ik dit stem
pel op losse zegels niet aangetroffen. Wel komt de naam 
Batavia nog met een latere datum voor in een rood ma
chinestempel, namelijk: 

2. Op de binnenkant van een grote, bruine envelop, welke 
tweemaal is gebruikt, iets wat — zoals wij al eerder ver
telden — wegens de papierschaarste meermalen voorkwam, 
vond ik namelijk een rood machinestempel van de onder 
Japans beheer staande Volkskredietbanken (Japans: 
Syomin Ginko) op Java, luidende: 

9237 
SYOm GINKO 

■ •20 

Op deze adreszijde (de binnenkant dus) staat als ge
adresseerde: „Kepada Syomin Ginko di Garoet", benevens 
twee stempels in Japanse karakters, verticaal onder el
kaar; het bovenste daarvan is in paars met omlijsting, het 
onderste is in rood zonder omlijsting (respectievelijk cen
suur en Ginkostempel). Uit de buitenzijde van deze en
velop blijkt duidelijk, dat deze brief met dat machinestem
pel beslist is verzonden en bezorgd, want op 29.11.03 is ze 
voor de tweede maal door de Syomin Ginko te Garoet voor
zien van drie exemplaren 10 sen, rijstveld BantamBaai 
2 sen, globe Japans rijk (Catalogusnummers 4 en 1 van 
1943) alsmede een 40 cent, Wajangpop van 1943 (Cata 
logusnr. 9). Tevens is zij „aangetekend" teruggezonden 
naar „Kantor Pepimpin Syomin Ginko di DjakartaKota; 
Djalan Binnen Nieuwpoort". Deze gewezen binnenkant der 
envelop, die dus buitenkant is geworden, draagt Japanse 
stempels, waarbij het stempel van de afzender zowel van 
adres en telefoonnummer als van diens handtekening (een 
Europese?) is voorzien. Voorts draagt de achterzijde het 
aankomststempel Djakarta 30.11.03.20 en het stempel der 
eindbestemming Djakartakota 1.12.03.9. Het ons allen zo be
kende aantekenstrookje van „Ned. Indië", dat met over
gaand stempel de voorkant siert, vermeldt: Garoet, en 
Grt in zwart, benevens de vier lijntjes, de grote letter R, 
het nummer 252 en het woordje Gram in rode kleur. Op 
de achterzijde staat, tussen de beide Djakartastempels, 

met inkt genoteerd .„ .„ —en een paraaf van de postambte
10 Dak 

naar voor aangetekende zendingen. 
Dit unieke document vertelt ons derhalve duidelijk, dat 

de naam Batavia in dit semiparticuliere machinestempel 
nog in juni 1943 werd getolereerd, maar dit is dan ook de 
laatstedagafstempeling die ik met een Japans jaartal en 
met deze Nederlandse naam en waardeaanduiding (et) heb 
pevonden. 

3. Ten minste even zeldzaam en merkwaardig is het derde 
door mij gevonden machinestempel, hetwelk ik aantrof op 
de binnenkant (!) van een tweemaal gebruikte envelop, 

3UU 

welke door de Syomin Ginko (Bank Ra'jat) van 
Temanggoeng — aangetekend dd. Temanggoeng, Tmg 91, 
20.11.03 — werd geadresseerd aan het hoofd der Syomin 
Ginko te Djakartakota en aldaar afgeleverd op 27.11.03, 
zulks blijkens de beide aankomststempels op de achterzijde. 

De binnenkant van deze envelop, dus de oorspronkelijke 
buitenzijde, vertoont het volgende machinestempel in rood: 

0 3 9 3 
PERSEftOAN 

TAN<i(;OEKC\ DjiWA, 

„BOEMl POETERA" 
MOCL.Ai tS?l 

Als geadresseerde staat op die zijde vermeld: 
Jang terhormat 

Toean M. B. Soewarimbo ■ 
Pengoeroes Syomin Ginko 

Djalan Magelang 18 
Temanggoeng 

Dit adres wordt links geflankeerd door een paars Japans 
censuurstempeltje in kastje met paraaf en rechts boven door 
een klein paars stempeltje, luidende: Soerat tjètak (= druk
werk). Diezelfde binnenkant is voorts op twee plaatsen met 
gewone zwarte letters bedrukt. Links boven staat te lezen: 
Perseroan tanggoeng djiwa „BoemiPoetera", met daar
onder in kleinere letters: „Berdiri Moelai 2572 (!) Kantor 
poesat Djokjakarta". In de linkeronderhoek lees ik: Pen
girim Pers.Tanggoeng Djiwa „Boemi Poetera", Sriwedari 
No 12. Djokjakarta. 

Uit deze envelop blijkt derhalve, dat „Boemi Poetera" 
tijdens de Japanse bezetting nieuwe enveloppen heeft laten 
drukken en er — blijkens de dubbele vermelding van het 
Japanse jaar 2572 — bijzonder prat op ging al duizend jaar 
na de verovering van Den Briel te zijn opgericht. Zou Boemi 
Poetera het daar in Djokja thans betreuren, dat ze nu niet 
meer leven in het jaar 2621, en zouden ze al wéér nieuwe 
enveloppen hebben laten maken? 

Deze zelfde envelop van Boemi Poetera te Djokja is, 
binnenste buiten gekeerd, door de Syomin Ginko te Temang
goeng gebruikt voor de verzending van een financiële op
gave aan het hoofdkantoor te Djakartakota, hetgeen volgens 
de afstempelingen een maand later plaatshad. •) 

Tot zover over deze drie unieke machinestempels uit een 
veelbewogen tijdperk, waarin zo ontzettend veel is vernie
tigd! 

De stempelafdrukken op losse zegels 
Thans wil ik overgaan tot een algemeen overzicht van 

mijn gehele verzameling losse zegels, welke óf op fragmen
ten van poststukken óf afgeweekt, naar plaatsnaam zijn op
gezet. Het zijn er ongeveer 1700 in totaal en ze bestrijken te
zamen 15 Catalogusnummers volgens onderstaand over
zicht, met de gevonden aantallen daarbij gemeld, te weten: 

Nr. Nr. Nr. 
188 
189 
190 
246 
247 

4 
12 
144 
45 
37 

248 
249 
250 
272 
296 

283 
41 
2 

105 
2 

299 
300 
301 
302 
303 

11 
1 
4 

944 
65 

Dat deze numerieke opsomming, welke de eerste is die 
over deze zegels is gepubliceerd, ons zeer veel te denken 
en te leren geeft, zal u spoedig duidelijk worden. 

Conclusies en een correctie 
Wij zien bij de beschouwing der gemelde cijfers al dade
lijk, dat de nummers 186, 187, 191, 192, 193, 194, 251 en 252 
der lagere waarden in het Kreisler type schitteren door af
wezigheid. 
') Voor de secondaire frankering werden gebruiltt drie exemplaren 
nummer 7 van 1943. 
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Voorts zien wij, dat het aantal genoemd bij nummer 272 
aanmerlcelijlt Itleiner is, dan dat genoemd bij nummer 302, 
wellte beide nummers samen nummer 251 vervingen, ter
wijl voor het eveneens ontbrelcende nummer 252 nummer 
303 in de plaats kwam. 

Ten slotte zien wij, dat de aantallen der nummers 248 
en 249 in verhouding tot de gelijkwaardige nummers 299 
en 300 zeer groot zijn, terwijl nummer 190 met een opval
lend groot aantal exemplaren is vertegenwoordigd. 

Aan de hand van bovenstaande opsomming, welke in niet 
geringe mate word gesteund door mijn persoonlijke feiten
kennis uit de tijd onmiddellijk voorafgaande aan de Ja
panse inval, wil ik dan ook allereerst een felle aanval doen 
op datgene, wat de Speciale Catalogus omtrent deze zegels 
mededeelt. Het is mijns inziens bepaaldelijk onjuist, ja, 
zelfs misleidend, dat de nummers 186, 187. 188, 189, 191, 
192. 193, 194, 251 en 252 „bij de inval der Japanners nog aan 
de loketten verkrijgbaar, respectievelijk in gebruik waren". 
Wie deze vreselijke nonsens aldus in de wereld heeft ge
bracht, mag Joost weten; in mijn exemplaar van de Cata
logus heb ik er steeds een dikke streep doorgehaald. 

Van laatstgenoemde rij waren bij de inval der Japanners 
— zoals ik reeds eerder meedeelde — slechts zeer enkele 
nummers uitsluitend en alleen verkrijgbaar aan de weinige 
toenmalige filatelistenlokelten, welk aantal, over geheel 
Nederlands-Indië genomen, nog maar net dat van de vin
gers van één hand haalde! Met andere woorden: aan de 
duizenden doodgewone loketten kon men ze beslist niet 
meer kopen! Niet alleen de nummers 186 tot en met 208 
(uitgezonderd nr. 190), maar ook verscheidene nummers 
van de serie 246 tot en met 265 waren bij de inval reeds 
totaal uitverkocht en vervangen door het Wajang- en het 
Konijnenburg-type. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat er 
mogelijk hier en daar nog wel enkele van de uitverkochte 
nummers in een bureaula van een particulier of van enkele 
emplacementskantoren van ondernemingen te vinden waren, 

maar de door mij gevonden aantallen, daterende uit de be
zettingstijd, van bij voorbeeld de nummers 188 en 248 be
wijzen mijns inziens overduidelijk, dat nummer 188 nog 
maar bij zeer hoge uitzondering werd gebruikt en dat dit 
nummer beslist niet meer „aan de loketten" verkrijgbaar 
was. 

Van alle lagere waarden der Kreisler-serie zonder water
merk vormt nummer 190 de enige uitzondering. Van deze 
zegel waren namelijk de naar Nederlands-Indië gezonden 
oplagen van vóór 1 mei 1940 dermate groot, dat zelfs het 
veelvuldig gebruik van deze zegels op brief- en prenlbrief-
kaarten, drukwerken, enzovoort, gedurende de jaren 1940, 
1941 en 1942 niet kon verhinderen, dat de restanten op 8 
maart 1942 over geheel Nederlands-Indië genomen nog 
vrij aanzienlijk waren. Aan die enorme voorraden — en 
zeker niét aan een te gering gebruik! — schrijf ik het dan 
ook toe, dat deze 3V2 cent-waarde nooit met watermerk is 
aangeyraagd of aangemaakt. Het zeer respectabele aan
tal: 144, dat ik met Japanse datering in mijn verzameling 
kan tonen, steunt dit betoog mijns inziens dan ook duidelijk. 
De totale voorraad van nummer 190 op 1 mei 1940 schat ik op 
ongeveer twintig miljoen exemplaren, waarvan er bij de 
Japanse inval op Java en Madoera samen nog ongeveer 
anderhalf tot twee miljoen over waren, welke tijdens de be
zetting volledig zijn opgebruikt, naar mijn mening door ge
brek aan nummer 249. 

Dit geldt in ongeveer gelijke mate voor nummer 248, waar
van ik de restantvoorraad per 8 maart 1942 schat op een 
totaal van ongeveer drie miljoen exemplaren voor Java en 
Madoera. Nummer 251 was echter reeds in 1940 totaal uit
verkocht en — daar de Topografische dienst te Batavia het 
veel te druk kreeg met andere zaken — moest een beroep 
worden gedaan op de drukkerij Kolff om met bekwame 
spoed te helpen aan nummer 272, dat dan ook massaal in 
1940, 1941 en 1942 werd gebruikt. Aan het einde van 1941 
was ook dat zegeltje echter al zo goed als opgebruikt en 
was nummer 302 reeds allerwegen verkrijgbaar. Met een 
zeer grote spreiding over alle kantoren in Nederlands-Indië 
genomen, schat ik het aantal exemplaren van nummer 272 
bij de inval dan ook beslist niet hoger dan ongeveer één 
miljoen, waarbij ik de niet-bekend gemaakte oplaag taxeer 
op twintig miljoen, met een verbruik van ongeveer tien 
miljoen stuks per kalenderjaar. De nog maar betrekkelijk 
kleine restanten van nummer 272 bij de inval blijken mijns 
inziens ook duidelijk uit de verhouding der aantallen van de 
nummers 272 en 302 die ik met Japanse datering heb ge
vonden. Wanneer ik namelijk het aantal exemplaren van 
nummer 302 dat in het Postmuseum aanwezig is op onge- ^ 

DAG VAN DE POSTZEGEL 
AMSTERDAM 

De dag van de Postzegel wordt dit jaar gevierd te Am
sterdam op 7 oktober met een bijeenkomst in de grote zaal 
van Frascati in de Nes. Zoals ieder jaar is iedere belang
stellende van harte welkom. 
Het programma is als volgt: 
13.00 zaal open en gelegenheid tot kennismaking en ruil. 
14.00 Opening door een vertegenwoordiger van het Bonds-
bestuur. 
14.15 Causerie van Mr. H. J. Bernsen: „Het verzamelen 
van stempels". 
14.40 Toelichting op het tentoongestelde en verdere pro
gramma-onderdelen. 
14.45 Pauze voor bezichtiging der tentoonstelling en ruil. 
15.45 Causerie van de heer König: „Organisatie der Oosten
rijkse Veldpost en haar stempels". 
16.15 Gelegenheid tot het stellen van vragen over het ge
sprokene en tentoongestelde. 
17.00 Uitslag verloting en toekenning der „Publiekprijs" 

De toegang is, als altijd, gratis, terwijl enkele goede 
prijzen verloot zullen worden op de gratis programma's. 

Er zullen enkele handelaarsstands aanwezig zijn. 
Ditmaal wordt de Dag van de Postzegel georganiseerd 

door de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en 

Poststempelverzamelaars die dit jaar ook haar vijftien
jarig bestaan herdenkt en ter gelegenheid daarvan een 
kleine tentoonstelling van ongeveer zeventig kaders inricht, 
waarmede zij een beeld wil geven van hetgeen haar leden 
verzamelen en bereikt hebben. 

Het geheel belooft deze keer wel zeer interessant te 
worden, zodat wij iedereen kunnen aanraden, deze gelegen
heid niet voorbij te laten gaan! Laat de zaal te klein blij
ken! 

BREDA 
Ouder gewoonte zal te Breda op 7 oktober de „Dag van 

de Postzegel" worden gevierd. Er zal die dag ook een spe
ciale envelop met bijzonder stempel verkrijgbaar worden ge
steld. De prijs van deze envelop zal ongefrankeerd 25 cent 
bedragen. 
U kunt deze ook vooruit bestellen door storting of over
schrijving op postrekening 535179 ten name van de penning
meester van de P.Z.V. „Breda". 
Tevens zal in de namiddag een ruilbeurs worden gehouden. 
We hopen u te mogen begroeten in de grote zaal van de 
Graanbeurs. Naast verzamelaars uit eigen land verwach
ten we stellig ook vele Belgen. 
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veer 300 schat, dan is die verhouding als 105 : ± 1200 of 
ongeveer 1 : 12, waaruit wel duidelijk blijkt, dat nummer 
302 door een nagenoeg volledige spreiding over Nederlands
Indië reeds bijna overal nummer 272 had vervangen, ter
wijl men de totale restantvoorraad van nummer 302 bij de 
inval gerust op ten minste twaalf miljoen kan stellen voor 
Java en Madoera alleen. 

En dan nummer 194!!! 
Het zal u, waarde lezer, naar mijn overtuiging niet ge

lukken ook maar één exemplaar van nummer 194 te vinden 
met een duidelijke afstempeling van 1940, laat staan van 
1941, 1942 of later. Zelfs aan de filatelistenloketten was 
nummer 194 in het jaar 1940 al niet meer verkrijgbaar! 

U ziet wel, lezer, dat de mededeling in de Speciale Cata
logus omtrent de bovengenoemde zegels óf grondig moet 
worden herzien óf anders had moeten worden gesteld, bij
voorbeeld „Bij de inval der Japanners waren de volgende 
zegels voor gebruik geldig, met uitzondering van de beide 
Nederlandse zegels, die alleen voor het insluiten van re
tourporto werden gebezigd". Met deze redactie zou ik mij 
kunnen verenigen en zou de gevaarlijke klip der verkryg
baarlieid worden omzeild. 

Iets over de waardeverhouding der zegels 
Wanneer men mij zou vragen de waarde der losse bezet

tingszegels van Java en Madoera in verhoudingsgetallen uit 
te drukken of daaraan een verhoudingswaarde in punten 
toe te kennen, dan zou deze volgens mij als volgt zijn: 

Nr. 
188 
189 
190 
246 
247 

250 
100 
10 
25 
30 

Nr. 
248 
249 
250 
272 
296 

5 
25 
500 
10 
500 

Nr. 
299 
300 
301 
302 
303 

100 
- 1000 

250 
2 
15 

Bij de gemelde Catalogusnummers met een vrij laag of 
middelmatig puntental (bij voorbeeld 302) doen zich echter 
gevallen voor, waardoor die puntenwaardering tot een 
enorme hoogte kan stijgen, gezien het feit, dat de afstem
peling uniek, of hoogst zeldzaam is. Dit hangt voornamelijk 
af van de combinatie: plaatsnaam plus datum plus stempel
type. 

Laat ik één enkel voorbeeld noemen ter verduidelijking 
van hetgeen ik hiermede bedoel. De plaatsnaam Cheribon in 
de foutieve Nederlandse spelling met „Cheri" kwam even 
vóór de inval in vijf typen in de poststempels voor, namelijk: 
a. Cheribon in bovenhelft cirkelband, brede datumbalk 

plus drie ajoure kruisjes; 
b. Cheribon in bovenhelft cirkelband, smalle datumbalk 

plus drie ajoure kruisjes 
c. Cheribon in bovenhelft cirkelband, maar met Karangge

tas in onderhelft; 
d. Plèrèd in bovenhelft cirkelband, en Cheribon in onder

helft; 
e. Cheribon plus „Seint via radio", in ruitvorm met afge

ronde hoeken. 
U zult begrijpen, dat a, b en e vóór de inval véél werden 

gebruikt, terwijl c. en d. daarbij zeer ten achter bleven. 
Deze twee uitzonderlijke stempels waren in de normale tijd 
al met een kaarsje te zoeken. Daar nu stempel e. in de be
zettingstijd in het geheel niet mocht worden gebruikt, kun
nen dus de overige vier (a, b, c en d) nog wél met een be
zeitingsdatum voorkomen, mits die datering ligt vóór de 
datum van 10 november 1942, aangezien toen de naam 
Cheribon uit alle stempels verdween en daarin nooit meer 
is teruggekomen, ook niet na de bevrijding. Na genoemde 
datum is het steeds Tjirebon gebleven. 

Afgezien nu van het feit, dat alle zegels met Tjirebon 
plus een bezettingsdatering reeds zeldzaam zijn, zal het 
duidelijk zijn, dat een exemplaar, van welke soort dan ook, 
met de oude naam Cheribon plus een dito datering nog 
hoger stijgt, omdat deze zegel is afgestempeld in de zeer 
korte periode 8/3/42 en 8/11/42. En hoe zeldzaam moet 
dan wel een exemplaar zijn, dat uit diezelfde korte periode 
dateert met een der afstempelingen c of dü Zulk een zegel
tje, van welke soort ook, vertegenwoordigt een der grootste 
rariteiten die ik me van NederlandsIndië kan voorstellen. 
Men mag zich, wat mij betreft, hier te lande gerust blind 
staren op het maakwerk der eerstedagafstempelingen, 
maar gaarne wil ik honderd van deze „vindingen" in ruil 
geven voor één exemplaar NederlandsIndië, van welke 
waarde beneden 10 cent dan ook, indien met een duidelijke 

laatstedagafstempeling van 9.11.0.2. en het Inschrift Plèrèd
Cheribon, waarbij dat stempeltype overeenkomt met de 
stempels van Cheribon, die in mijn verzameling de typen 
a, b en c vertegenwoordigen! Zulk een unicum op het ter
rein der postale afstempelingen van NederlandsIndië is 
bijna ondenkbaar. Het spreekt dus wel vanzelf, dat derge
lijke rariteiten de duizend punten niet alleen halen, maar 
zelfs glansrijk overtreffen.. 

Hetzelfde geldt ook voor een exemplaar met de oude 
namen: MeesterCornelis, Buitenzorg, Bataviacentrum en 
BataviaCentrum met alle Nederlandse toevoegingen, zoals 
Molenvliet, Harmonieplein en dergelijke, mits het postaal 
gebruik tijdens de eerste acht maanden der bezetting on
loochenbaar vaststaat. En dit laatste kan alleen beoordeeld 
worden door hen, die een gedegen kennis bezitten van de 
gebruikte letter en cijfertypen in de afstempelingen van 

llllilllll II 
AGENDA van 

Filatelistische gebeurtenissen 
Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, Den Haag 
Exposities: 

De kunst van de ontwerper. 
■ Keur en Kleur. Schatten van Nederland en Overzeese 

Rijksdelen. 
 Beeldverzameling van Nederlandse postzegels. 
■ De totstandkoming van postzegels in plaatdruk, boek

druk, rasterdiepdruk en offsetdruk. 
 De postzegels van Andorra (Franse en Spaanse post), 

Finland, Groenland, Ier land, Israël, Joegoslavië, Kerke

liike Staat, Vaticaanstad, Monaco, Portugal, San Marino, 
Thule, Verenigde Naties, IJsland en Zwitserland. 

 De schrijfcultuur; schrijfmaterialen, de schrijfkunst, de brief. 
 Haagse postmerJten. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
 Hoe worden postzegels ontworpen? 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar. 
1961 

Antwerpen. Postzegeltentoon

stelling „Onze gewesten nu en 
straks". 
Jubileumtenfoonstellinq ,,Op 
Hoop van Zegels 50 jaar" in 
het Huis van Looy, Kleine 
Houtweq 103, Haarlem. 
Boedapest 1961. Internationale 
filatelistische tentoonstelling 
onder FlPpatronaat. 
Vierde internationale grote 
rui ldag der werkgemeenschap 
Ruhr van de postzegelverza

melaars uit Essen en van het 
Verbond van Filatelisten in 
Noordri jnWestfalen. Van 
10.0018.00 in het stedelijk 
zalencentrum, Huyssenallee, 
Essen. 
Jubileumexpositie „Naubr ia 
1 9 6 1 " , Kurhaus, Bad Nauheim, 
met internationale deelneming. 
Lustrumshow van de Neder

landsche Vereniging van Post

stukken en Poststempelverza

melaars ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel in 
Frascati te Amsterdam. 
Ruildag in Breda ter gelegen

heid van de Daq van de Post

zegel. 
Buenos Aires. Temex '6^. Inter

nationale thematische tentoon

stelling onder F.I.P.patronaat. 
Internationale Ruildag te Eupen 
(België) van de In lerphi l . 
Jeugdpostzegeltentocnsteiiing 
Castricum. 
389ste veil ing Van Dieten, 
Den Haag. 
Postwaardestukkententoonstel

l ing van de Vereniging Bayer 
te Leverkusen in het stedelijk 
museum, slot Morsbroich. 
Grote internationale rulldaq 
van de Vereniging Bayer te 
Leverkusen in het ontspanninqs

qebouw van Bayer. 

16 t/m 24 sept. 

22, 23, 24 sept. 

23 sept. t/m 3 okt. 

24 sept. 

28 sept.2 okt. 

7 okt. 

1424 okt. 

15 okt. 

eind okt. 

69 nov. 

1119 nov. 

18, 19 nov. 

lltlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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de vijf genoemde plaatsen tijdens die eerste acht maanden 
der bezetting. Die zeldzame stempels zijn (gelukkig!) ook 
niet te vervalsen of na te maken, omdat één en dezelfde 
plaats in de opeenvolgende perioden van de bezettingstijd 
tot nieuwe datumbalktypen overging, zodat een bepaald 
stempeltype slechts kenmerkend is voor een bepaalde — 
vaak zeer korte — tijdsduur. Als voorbeeld hiervan geef ik 
hier een overzicht voor Bandoeng, hetwelk in een opzet
telijk door mij gekozen foutieve volgorde, het volgende te 
zien geeft: 

datumbalk type I : 18.9.0.2. 
datumbalk „ II : 7.4.10. — 3.1 
datumbalk „ III: 15.11.03. 
datumbalk „ IV: 8.2.04. I I 
datumbalk „ V : 9.3.04.17. 

Andere plaatsen op Java en Madoera volgden in zulke 
opeenvolgende perioden echter weer geheel andere metho
den om de datumbalken te vullen en ik zou zeker wel twee 
tot drie uur nodig hebben om u met behulp van een ver
grotend projectieapparaat een duidelijk beeld te geven van 
de buitengewoon interessante en merkwaardige inventies, 
die de Indonesische stempelaars op Java en Madoera heb
bon gekregen om te voldoen aan het voorschrift van het 
gebruik der Japanse jaartelling in die datumbalken. Bij de 
afstempelingen op de nummers 190 en 302 heb ik er na
melijk nog gevonden die wel bijzonder treffend zijn. Eén 
daarvan, namelijk van Soekanegara is uniek door het ont
breken van een datum, maar van Paroengkoeda kan ik een 
exemplaar van nummer 302 tonen, waarbij ik in de datum
balk tevergeefs heb gezocht naar datum en maand van 
afstempeling! In dat stempel zie ik namelijk niet anders 
gemeld dan 2602.78, met andere woorden hier is de vijfde 
plaats met een volledig Japans jaartal in de datumbalk. 
De andere zijn: Pekalongan, Tjiandjoer, Soerabaja en De
mak. Voorts geeft mijn verzameling te zien, dat de post
beambte te Singosari de Japanners aan een enorm grote 
„nul" hielp. Die O is wel tweemaal zo groot als alle andore 
cijfers in de datumbalk. 

Andere unieke exemplaren zijn onder andere die, waarbij 
drie spatieblokjes in de balk voorkomen, of waarbij zulk 
een spatieblokje tussen de O en de 2 of do 3 staat, terwijl 
ik alleen bij Lamongan een spatieblokje aantrof, dat vier
maal de oppervlakte van een normaal spatieblokje heeft! 

Waren de beambten bang? 
Uit de geweldige verscheidenheid in de wijzen waarop de 
Indonesische postbeambten die datumbalken hebben opge
vuld, kan ik maar één conclusie trekken, namelijk deze, dat 
al die rustige mensen, door de voortdurende en plotselinge 
invallen der Japanse soldaten en ambtenaren, volkomen 
overstuur zijn geraakt en blijkbaar doodsbang voor die 
kerels waren, zodat zij door dat heftige optreden totaal uit 
hun gareel geraakten. Deze conclusie wordt mede onder
steund door het feit, dat in de meeste datumbalken van 
1942 en 1943 het uur van afstempeling ontbreekt, terwijl 
die uuraanduiding op verschillende plaatsen pas in oktober, 
november of december 1943 weer te voorschijn komt, en 
daarna meestal op de ingevoerde zegels van Japanse her
komst. 

Speurwerk! 
Het ontdekken van Japanse jaartallen in de datumbalken 

der stempelafdrukken is vanzelfsprekend een soort van 
speurderswerk, dat vrijwel gelijk staat met het zoeken naar 
plaatXouten. Een sterk vergrootglas is bij dat werk dan ook 
onmisbaar, maar tevens is daarbij onontbeerlijk een zeer 
grote kennis van de plaatsnamen van Java en Madoera, 
omdat men bij afgeweekte zegels vaak te doen heeft met 
fragmenten van die namen, welke men niet zou kunnen 
identificeren indien die kennis ontbreekt. Het aantal plaats
namen van deze twee eilanden, dat wél in afstempelingen 
voorkomt maar in de grote Bosatlas ontbreekt, is name
lijk legio. Neem eens het geval, dat u het geluk hebt een 
zegel te ontdekken waarop zeer duidelijk de rechterhelft van 
een cirkelstempelafdruk staat welke in de datumbalk dui
delijk I 0.3.16. bevat, terwijl u van de plaatsnaam nog juist 
kunt lezen GOEL. Daar deze zegel geen verdere Japanse 
opdruk vertoont, moet het dus een zegel van Java of Ma
doera zijn. Ik geef u echter te raden van welke plaats de 
afstempeling afkomstig is. BovenDigoel is onmogelijk. De 
naamlijst van Bos laat u in de steek. Dan maar vragen 
op de club, misschien weet mijnheer X het wel, want die is 
vele jaren in NederlandsIndië geweest. Maar mijnheer X 

Tanggoel. Normale afsfempe

linq op nummer 194. 
Tideman en Van Kercbem, 
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1 & VAN KfJ 
blijkt zijn glorietijd op de tabaksplantage „Sartabing" =) 
in het Medanse te hebben gehad en weet van de plaats
namen op Java en Madoera niets (meer) af. Is er dan geen 
volledige naamlijst welke alle kantoorstempels van de 
NederlandsIndische PTT bevat? Hopeloos!! Maar wacht 
eens even, misschien staat de naam wel in de lijst van 
nummerstempels in de Speciale Catalogus. Ook hopeloos!! 
Dan is u uitgepraat en is wellicht het enige wat u nog kunt 
doen de vraag in het Maandblad te stellen of zich te wenden 
tot het Hoofdbestuur der PTT. Maar waarschijnlijk krijgt u 
ook daar nul op rekest. De kenner van Java zal u echter 
onmiddellijk kunnen vertellen, dat dit geen andere plaats
naam kan zijn dan TANGGOEL in OostJava (halte S.S.O./ 
L.). 

Zo zou ik nog ettelijke tientallen gevallen kunnen noemen, 
bij voorbeeld Klampok, SoloSriwedari, Paroengkoeda, Tji
reunjas, Tjampea, Tjiparaj, Klapanoenggal, en vele, vele 
andere. 

Zulk een gedegen kennis van die plaatsnamen komt bij het 
determineren van onvolledige stempelafdrukken ook zo goed 
van pas, omdat alle plaatsnamen buiten Java en Madoera 
uitvallen. Heeft men dus de keuze tussen (S)ampit of 
(D)ampit, tussen (T)arakan of (P)arakan, tussen (Tj)alang 
of (M)alang, tussen Kro(eï) of Kro(ë), tussen (Kalian)dak 
of (Tiiba)dak. enzovoort, enzovoort, dan is de keuze niet 
moeilijk, omdat de Bosatlas u in deze gevallen onmiddellijk 
de weg wijst. Zelfs de volkomen gelijke en volledige namen, 
zoals Batoe, leveren geen moeilijkheden op, aangezien 
Batoe (Sumatra) steeds een opdruk op de postzegel ver
toont en Batoe (Java) nimmer, terwijl Tjibaloe (Java) 
zich door een veel kleiner lettertype onmiddellijk als zo
danig doet kennen. De grootste moeilijkheden leveren die 
plaatsen van Java en Madoera die er in de jaren 1938— 
1942 bijgekomen zijn, en dat zijn er enige honderden! Daar
om acht ik het wel van belang, dat er voor alle stempel
verzamelaars eens een aparte lijst verschijnt waarin niet 
alleen de nummerstempels zijn opgenomen, maar ook alle 
andere, en vooral die nieuwere plaatsnamen. Hiermede be
doel ik niet alleen de namen in NederlandsIndië en vooral 
ook die van Suriname, maar ook die van Nederland. ïk 
acht het namelijk zeer nodzakelijk, dat iedere vei'zame
laar zijn gestempelde zegels van Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen ook naar de plaats van afstempeling kan thuis
brengen. Met een lijst van omstreeks tweeduizend namen 
van NederlandsIndië wil ik daartoe gaarne mijn steentje 
bijdragen. 

Een aanbod 
Tot slot van deze bijdrage verklaar ik mij gaarne bereid 

(na 1 november aanstaande) mijn gehele verzameling 
Japanse afstempelingen op Java en Madoera op het zilve
ren doek te komen brengen en daarbij mondeling toe te 
lichten, wanneer verenigingen hier te lande, welke over een 
vergrotend projectieapparaat beschikken, zulks verzoeken. 
Ik kan dan tevens laten zien, dat Madoera inderdaad onder 
dezelfde Japanse bepalingen der PTT viel als Java, iets wat 
echter uit onze Speciale Catalogus niet valt op te maken. 

(Wordt vervolgd) 
Verbetering 

In het onderschrift nummer 5 op bladzijde 239 van het 
julinummer is de „vertaling" van de datering 23204 niet 
juist. Er moet niet (1942), maar (1944) staan. 

') De echte Dellanen weten wel beten 
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Het studeervertrek is haast te klein voor de bruisende 
energie van de heer Vos, die wij bezochten om hem het ge
heim te ontfutselen van zijn succesvolle eenmansrubriek 
over filatelie voor de Vlaamse televisie, welke helaas boven 
de Moerdijk niet kan worden ontvangen. Men behoeft niet 
lang in zijn gezelschap te vertoeven om tot de overtuiging 
te komen, dat het hele geheim schuilt in de man zelf. Een 
veelzijdige rasfilatelist met een onuitputtelijke energie, die 
beschikt over een ongebreidelde fantasie en een gedegen do
cumentatie, die in alle kasten langs de wanden staat en in 
de ruimten daartussen opgetast ligt. 

Eén raadsel is ons onopgelost gebleven. Dat is de lenigheid 
van geest van deze 64-jarige, die zich in een paar jaar tijd 
volkomen vertrouwd heeft gemaakt met het moderne medium 
van de televisie. Het zegt wel iets dat deze rubriek, die — 
na een ongelukkige start in 1958 — aan hem werd toever
trouwd, de enige is van het Vlaamse programma, waarop 
nog nimmer afbrekende kritiek is geleverd; dat de Indian 
Stamp Journal, onder het opschrift „Neem de hoed af voor 
. .", hem heeft gehuldigd naar aanleiding van een uitzending 
over een landenverzameling van India en dat het technisch 
personeel van de televisie, waaronder geen enkele verza

melaar was toen hij drie jaar geleden begon, in die tijd 
vrijwel zonder uitzondering is gaan verzamelen. Zoiets be
reikt alleen een zeer bijzondere persoonlijkheid en dat is 
de heer Vos van hoofd tot voeten. 

Het is onvoorstelbaar wat hij, in de korte tijd dat wij in 
zijn gezelschap konden verkeren, overhoop heeft gehaald 
aan herinneringen, documentatie, verzamelingen, filatelisti-
sche belevenissen en televisiewijsheden. De kinderlijke ge
noegens van mijn hobby hebben vele vervormingen gekend, 
zo begint hij het verhaal van zijn filatelistische levensloop, 
die in zijn schooljaren is begonnen. Hij was toen al meer
zijdig, want behalve naar de filatelie, ging zijn belangstelling 
ook uit naar de sport, vooral voetbal en atletiek. 

Het staat hem nog glashelder voor ogen dat zijn liefde 
voor de filatelie werd opgewekt door de zegel van Nyassa-
land, waarop een giraffe aan een palmboom knabbelt. Hij 
weet ook nog dat hij er vijf centen voor heeft betaald, maar 
kan zich niet meer herinneren hoe hij die kapitale som heeft 
bemachtigd. Zijn schatkist was een lucifersdoosje, dat, met 
andere zaken die het levensgeluk van een schooljongen uit
maken, in zijn broekzak was geborgen. Weldra was de ver
zameling te groot voor de broekzak en verhuisde naat een 

Het vergrootglas op de postzegel 
Op woensdag 16 augustus, toen wij de Antwerpse fila

telist Louis Vos bezochten om zijn portret te schrijven, 
werd onze gulle gastheer onderscheiden met het Kruis 
van Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden, als blijk 
\ a n erkentelijkheid voor de diensten aan het land bewezen. 
Wij hadden zojuist met de heer de Vos en zijn echtgenote 
„het karig maal gedeeld", zoals hij dat beliefde te noemen, 
maar konden niet delen in de feestvreugde. De ministeriële 
boodschap bereikte de Oude Donklaan in Deurne terwijl 
de nog niets vermoedende jonge Ridder ons uitgeleide 
deed. Hij liet ons evenwel niet lang in het onzekere, van
daar op deze plaats onze welgemeende gelukwensen en 
onze hartelijke dank voor het gastvrije onthaal. 

Televisiester 

Louis Vos onderstheiden 

met de Leopoldsorde 

De beer Louis Vos in een omgeving, die hem ïn enkele jaren zeer vertrouwd 
is geworden: de studio van de Vlaamse televisie. Deze foto werd gemaakt 
op 27 november I960 foen de heer Vos een bespreking wi'tdde aan hef 
boek van Chr. de Moor „Postzegelkunst", dat voor hem op tafel ligt, Aan 
de wand en op tafel vergrotingen van bekende Nederlandse zegels. 
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doos van groter formaat Die doos verdween in de tijd dat 
de bezitter m de eerste wereldoorlog als vrijwilliger in het 
Belgische leger diende De grondslag was echter gelegd en na 
de oorlog begon hij opnieuw, weliswaar nog zonder doel, 
maar met het ideaal „schone" zegels te verwerven De sport 
kreeg tijdelijk de overhand, maar de verzameling werd al
tijd bijgehouden 

In het begm van de jaren dertig werd de sport „m alle 
schoonheid verlaten en kwam de filatelie voorgoed op de 
voorgrond Louis Vos heeft de evolutie van de filatelie in 
haar geheel meegemaakt Hij begon met landenveizamelingen 
~ waarvan hij er nog vijftien heeft overgehouden — be
oefende de klassieke filatelie waarvan hii de resultaten met 
trots kan tonen en belandde m het organisatieleven met het 
stichten van de Antweipse Postzegelkring Mes Timbres en 
werd voorts ondervoorzitter van het Antwerps Verbond en 
de Koninklijke Landsbond welke functies hi] nog bekleedt 
HIJ doorliep alle langen in de bestuurlijke organen 

Een van zijn grootste scheppingen acht hij de landelijke 
ruilkring die hij vijftien jaar geleden stichtte en die geheel 
België omvat Het verenigingsleven, het inrichten van ten
toonstellingen en zijn vaste televisierubriek hebben zijv ver
zamelwoede wel ingetoomd, maar zijn stockboekeïï zitten 
stikvol en moeten wachten tot de dag dat deze rusteloze 
welker vijf tot zes uur per dag zal overhouden, in plaats 
van tekortkomen, zoals nu het geval is Of die dag ooit zal 
aanbreken, mag men betwijfelen als hij gaat vertellen hoe
veel voorbereiding een televisieuitzending van een luttel 
kwartier hem kost 

De eerste uitzending was dan wel haastwerk — woens
dagavond afgesproken donderdagavond uitgewerkt, vrijdag
avond besproken en goedgekeurd en zaterdagavond, zonder 
pi oefstomen gedraaid de volgende uitzendingen waren min
der overhaast in elkaar gezet Haastwerk is het gebleven, 
want televisie is een medium dat op de dingen van de dag 
is afgestemd Niet zodra had hij er lucht van gekregen dat 
Postzegelkunst van Chr de Moor was uitgekomen, of hij 
had het te pakken En met zodra had de inhoud ervan hem 
te pakken of hij reisde naar Den Haag Voor een uitzending 
van tien minuten werd de heei De Moor uitgenodigd, werden 
teksten geschreven en vergrotingen gemaakt van de afbeel
dingen uit het boek voor gebiuik op tafel en aan de wand. 

Het IS de grote verdienste van de heer Vos, dat zijn ru
briek volkomen betrouwbaar is en dat zij een evenwichtig 
beeld geeft van wat er onder de Belgische filatelisten leeft 
Ook de handelaren hebben bij herhaling blijk gegeven van 
hun voldoening over zijn presentatie Behalve veelzijdigheid 
vereist de verzorging van deze rubriek ook diplomatieke 
gaven In de Gazet van Antwerpen is bijvoorbeeld ongezou
ten kritiek geleverd op de nieuwe uitgiften van België waar
aan moeilijk voorbij te gaan was De heer Vos heeft deze 
kritiek m zijn rubriek aan het woord gelaten en er een toe
lichting opgegeven Hij heeft niet gezegd dat ze onjuist was, 
maar wel laten uitkomen dat ze onrechtvaardig was omdat 
de verhoudingen m België zo geheel anders zijn dan in andere 
landen, met name door de tweetaligheid en de politieke om
standigheden 

Het aantal keren dat de heer Vos zich in ons gesprek op 
deze speciale factoren moest beroepen om de onmacht aan 
te tonen van hem en zijn Vlaamse vrienden om het een of 
ander tot stand te brengen, steekt niet nauw Die koninklij
ke onderscheiding was dan ook wel balsem op een pijnlijke 
plek van vele tegenslagen Om onderscheidingen zit de heer 
Vos overigens niet verlegen Met een armzwaai wees hij zijn 
medailles aan, waaronder die van de Belgische Filatelis-
tische Verdienste (1952) en herinneringsplaquettes van zijn 
jury-lidmaatschappen, en met een handbeweging greep en 
opende hij een doosje vol met ordetekens 

Zucht naar erkenning is niet wat hem drijft wel een on
vermoeibaar streven naar verheffing en verantwoorde pre
sentatie door middel van de televisie In brede kring be
langstelling en in enge kring toewijding kweken is zijn 
voornaamste doel Niet zichzelf presenteert hij daar, maar 
de filatelie Van het mannetje op het scherm hebben de 
kijkers al gauw genoeg gezien, zo zegt hij met iijpe televisie
ervaring Het onderwerp — en dat is voor hem de filatelie 
— moet het doen Dat is het geheim van zijn succes Hij 
geeft de mensen iets te zien dat hen boeit en daarbij vergeet 
hij nimmer zich speciaal te richten tot de jeugd Hij werkt 
via de televisie aan de toekomst van de filatelie Hij stelt 
zijn eigen opvattingen op de achtergrond en houdt de alge
mene lijn in het oog, waardoor scherpe reacties vjnrripn 

vermeden De gulden middenweg is voor de televisie het 
aangewezen pad 

Er zit een gestage ontwikkeling in zijn televisiewerk Eerst 
eenmaal in de acht weken een uitzending, daarna iedere 
maand en nu om de vier weken Onveranderlijk kiest hij als 
hoofdpunt voor zijn programma een onderwerp dat in het 
centrum van de belangstelling staat en dat niet te ver van 
de Belgische grenzen verwijderd ligt Een vraaggesprek met 
een kunstenaar, zoals in het geval van de heer De Moor, 
een opzienbarende nieuwe uitgifte, een bijzondere gelegen-
heidszegel, een grote tentoonstelling of, bij gebrek aan iets 
spectaculairs, een bezoek aan het Belgische Postmuseum, de 
postzegeldrukkerij te Mechelen of een verzamelaar met een 
interesBante collectie Elk onderwerp geeft hem aanleiding 
om in een volgend praatje iets dieper m te gaan op een be
langwekkend aspect van de filatelie Grote zorg besteedt hij 
aan de nieuwe uitgiften, waarvoor hij vijf minuten heeft 
uitgetrokken De kijker ziet de afbeeldingen door zijn bezige 
handen gaan en hoort zijn toelichting, maar de spreker 
komt zo weinig mogelijk m het beeld Dat is een van de 
geheimen van deze geslaagde rubriek, die het benijdenswaar
dige bezit IS van de Vlaamse televisie en die steunt op de 
veelzijdige kennis van een eminente Antwerpse filatelist, 
wiens portret wij hier voor u hebben geschetst 

§§ 

INGEZONDEN 

Het kan verkeren... 
In ons Maandblad van februari 1924 lezen wij het volgende 
op bladzijde 20 
„Het dure Nederland 
Nederland heeft het hoogste posttanef van alle landen van 
Europa Een brief naar het buitenland bijvoorbeeld kost 20 
cent In Engeland bedraagt dit 2̂ /2 d , dus 12% cent, in Duits
land 20 pf (12 cent), België en Frankrijk 50 centimes (7 et ), 
enzovoort j j " 

Heden ten dage is daarin wel wat veranderd' Zoals bekend, is 
ons buitenlands port voor een brief van 20 gram 30 cent; 
naar België en Luxemburg 12 cent 
Een brief naar Nederland kost vanuit België 3 Pr ( ± 23 e ), 
vanuit Duitsland 40 Pf (± 38 c), vanuit Engeland 6 p ( ± 2 7 
c), vanuit Frankrijk 50 cent (± 38 c), vanuit Luxemburg 
2^2 Fr (± 19 c), vanuit Zwitserland 50 Rap (± 43 c) Behal
ve vanuit Engeland is het briefport van alle genoemde landen 
— en soms belangrijk — hoger dan van ons naar genoemde 
landen 
Op dezelfde bladzijde van dit Maandblad staat ook nog het 
volgende 

„De tijd van de verzamelwoede van nieuwtjes is groten
deels voorbij, het is nu voor de „geldmakers" met zo suc
cesvol meer om produkten te laten vervaardigen als An
dorra, Wrangelleger, Turks leger m Griekenland, en der
gelijke 

De auteur, die voor beide mededelingen tekent met „H", heeft 
al heel weinig kijk gehad op de toekomst' De uitgiften ten 
bate van hulpacties zijn in alle landen tot in het belachelijke 
opgevoerd Vooral door de landen achter het zogenaamde 
IJzeren Gordijn Wat het laatste betreft, beseffen de verza
melaars wel, dat ZIJ daarmede alleen de staatskassen der 
verschillende onvrije landen spekken, vooral van de landen 
achter genoemd „Gordijn"' Alle handel is daar immers uit
sluitend in handen van de staat Alle naar het buitenland 
gaande zegels, van welke hoge waarde ook, kosten de staat 
precies hetzelfde luttele bedrag, of er nu 1 Kop of 100 000 
Roebel op staat Alle zegels zijn, gelijk bij ons, slechts een 
bedrukt stukje papier De verkoper hier, bijvoorbeeld de 
postzegelhandelaai moet het bedrag betalen, hetwelk op de 
zegel staat aangegeven De handelaar achter het ijzeren gor
dijn, dat is de staat, betaalt bij het begin der transactie met 
het buitenland slechts de kostprijs, een fractie van de laagste 
muntwaarde des lands en ontvangt uit het buitenland de volle 
waarde, meestal in goederen, daarvoor terug Hoe meer zegels 
het buitenland dus koopt, des te meer goederen enzovoort 
krijgt de betreffende staat nagenoeg voor niets. 

P. 
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Riihrinlrodacteur C H W Heusdens, 

Sladhoudersweg 44C, Rotterdam 4 

Postadres p/a Postbus 619, Rotterdam 

EUROPAZEGELS 1961 
De zesde uitgifte van de Europazegels zal in Nederland 

verkrijgbaar zijn van 18 september tot en met 14 oktober 
1961. Zoals bekend is het ontwerp van de Nederlandse 
kunstenaar Theo Kurpershoek. Niet algemeen is bekend, 
dat dit ontwerp door negen van de negentien samenwer
kende Europese postadministraties werd gekozen uit een 
zeer groot aantal ontwerpen. 

De zegels zijn gedrukt in rasterdiepdruk bij Joh. En
schedé & Zonen Grafische Inrichting N.V., Haarlem. 
Het formaat der zegels is 36 x 25 mm; formaat van het 
beeld 33 x 22 mm. Kamtanding 14 : 12%, papier zonder 
watermerk, normale gomming. Vellen van tien maal tien 
zegels. 

In Nederland worden uit , . , . . ■ „ . „ , . . . . . . . . 
gegeven de waarden: 

12 cent  goudbruin 
30 cent  groenachtig 
blauw. 

De zegels zijn geldig tot 
en met 31 december 1962. 

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

Rubriekredacteur A J Uylen, 

Herrn Heyermansladn 6, Eindhoven 

(tot 2012*48) 

De eersfe Russische kosmonaut Joeri Gaqarin gefoioqrafeeid in Willemstad, 
waar hii op 28 iuli vertoefde op doorreis van Havana (Cuba) naar Rio de 
Janeiro (Brazilië). De opname werd qemaakt in Hotel Curasao Intercontinen

tal, waar Gaqarin (links) de eerstedaqenvehppen bekifkt in qezelschap van 
een tolk. De kosmonaut zou vijf of zes F.D.C.'s hebben qetekend. Onze 
briefschrijver, een employé van het hotel, heeft er een m zijn bezit. 

SURINAME 
Ruimtevaart weer uitverkocht 

Zoals reeds gemeld, zouden de ruimtevaartzegels — nadat 
deze snel uitverkocht waren — nogmaals verkrijgbaar worden 
gesteld. Dit gebeurde op 26/7. Via de radio werd op 25/7 
bekend gemaakt dat de zegels in onbeperkte hoeveelheden 
verkrijgbaar zouden zijn. Voor 6.30 uur stonden de eerste 
kopers reeds bij het loket, dat om 7.15 open ging, in plaats 
van te 7.00 uur. Loket 3 ging open om 7.30 uur en loket 2 
en 4 nog iets later. 

De eerste koper (loket 1) kocht 95 vellen en vier losse 
series, de tweede koper kreeg veertien vellen en acht 
series en toen was men weer uitverkocht. Dit was de hoe
veelheid die per loket verstrekt was. Daarna kreeg iedere 
koper slechts vijf series (na 14.00 uur was alles weer uit
verkocht). Naar uit betrouwbare bron vernomen werd zijn 
er die dag duizend blokken (dus twaalfduizend series) ver
kocht en dat in het land van uitgifte! 

De zegels zijn gedrukt bij E. A. Wright Bank Note Co. te 
Philadelphia. Op het etiket van de doos stond naast het 
adres van de drukker de volgende vermelding: „Name: Re
publik (?? sic!!) of Suriname. 
Contents: Space Stamp Issue — 15 c. Denom. 
Quantity: 500 sheets 
Numbered: 12.501 to 13000 
Order No. B.N. 22664 BLOCK PERFORATE  WAX 

TISSUED" 
Er zijn twee soorten blokken in de handel: een stel waar

van de perforatie doorloopt, dus ook door de afbeeldingen 
rondom het blok zelf en een stel, waarvan de perforatie uit
sluitend het blok geldt en dus de rand om het blok niet 
doorgeperforeerd is. Tanding van beide is 11% L. De blok
ken zijn alle doorlopend genummerd. 

Uit Suriname ontvingen wij nog de volgende gegevens: 
Eerste oplage — 12.500 velletjes van twaalf zegels, waarvan 

in Suriname in omloop gebracht 3.840 velletjes. Hiervan 
weer 290 „blokken" waarvan de tanding niet doorloopt. 
De kleur is donkerblauw met een lichtere toon van dit 
blauw voor de achtergrond. 

Tweede oplage — 17.000 velletjes van twaalf zegels, waarvan 
in Suriname in omloop gebracht duizend velletjes. Hier
van weer vijfhonderd „blokken" waarvan de tanding 
niet doorloopt. De kleur is meer ultramarijnblauw en de 
achtergrond heel licht blauwgrijs. 

Van de totale oplage van 29.500 vel zijn dus slechts 4.480 
vel in Suriname gekomen. 

De inkomsten van de posterijen in Suriname bedroegen 
in 1960 Surinaamse guldens 812.000,— tegen slechts Suri
naamse guldens 453.000,— m 1959 (met dank aan de verza
melaars!) 

Behalve het F.D.C, is er ook nog een omslag verschenen 
waarop beide blokken geplakt zijn en elk blok voorzien is 
van twee eerstedagstempels. 

30c 



Rubriekredacteur: R. Tocila, 
Archimedesplantsoen 9hs, AmsterdamO. 

Nederland. 
Op 9 mei heeft de KLM een nieuwe straalvliegdienst ge

opend tussen Guyaquil en Amsterdam via Quito, Lima en 
Caracas. Aankomst te Amsterdam 12/5 en vertrek van 
Amsterdam 16/5. Een speciaal stempel werd in Ecuador 
gebruikt. Ik hoop hiervan de volgende keer een afdruk 
te kunnen tonen. Op 5/6 had de eerste vlucht plaats van 
Accra naar Monrovia met de KLM. De post werd voorzien 
van een eenvoudig maatschappijstempel. De stukken zijn op 
6 6 te Monrovia afgestempeld. (Zie afbeelding) 

FIRST FUGHT 

K.LM. 
ACCRA  MONROVIA 

5  6  1 9 6 1 

17 3UNiOt9617UELO 
BÜM(^AIßESROMÄl 

Argentinië. 
De Alitalia heeft haar dienst op Argentinië met een DC 8 

straalvliegtuig op 17/6 geopend, waarbij voor de retourvlucht 
een speciaal poststempel in Buenos Aires is gebruikt vol
gens bijgaande afbeelding. Zie verder bij Italië. 
Duitsland. (West) 

De Lufthansa opende haar dienst op 1/4 van Dusseldorp 
over Frankfort en München naar Athene, Istanbul en Anka
ra, waarbij de post werd voorzien van een groen maatschap
pij stempel. (Zie afbeelding). 

Jamborelteserie: 
Hiervoor zouden F.D.Cs komen van verschillende druk

kers, want volgens een advertentie in een Surinaamse krant 
maakt men reclame voor enveloppen voor het Surinaamse 
jeugdwerk met de toevoeging: „koop uitsluitend deze enve
loppen". 
De Rode Kruiszegels zullen pas in december worden uitge
geven, terwijl daarna de „Hotelzegels" zullen verschijnen. 

Republik Indonesia. In 1958 is een speciaal stempel ge
bruikt ter gelegenheid van de „International Letter Writing 
Week" van 612 oktober. Het stempel was zwart in Amboina, 
Bandung, Den Pasar, Jogjakarta, Kupang, Malang, en violet 
in Bandung, Bandjermassin, Makassar, Palembang, en Se
marang. 

Eroffnungsflug 
LH 298 

DüsseldorfFrankfurt Münchens 
Athen ■ Istanbul ■ Ankara 

am l.April 1961 

LUFTHANSA 

LH 604 

FrankfurtTeheran 
am 1. Juli 1961 

Jßt 
" .—L.̂  ■Ml 

Op 1 juli opende de Lufthansa de dienst FrankfortTeheran 
met het Boeingstraalvliegtuig, waarbij eveneens een maat
schappij stempel (in rood) werd gebruikt. 

Aankomst: 2 juli. (Zie afbeelding) 
Formosa. (Nationalistisch China) 

Ter gelegenheid van de herdenking van het veertigjarig 
bestaan van de Chinese burgerluchtvaart werd een speciaal 
stempel uitgegeven en werden poststukken per straalvlieg
tuig naar Hongkong verzonden. De vlucht had plaats op 12 
juli en de stukken zijn op dezelfde datum te Hongkong afge
stempeld. Een afbeelding gaat hierbij. 

IN COMMEMORATION OF 
AOTH ANNIVERSARY OF CIVIL AIR SERVICE 

I9ï(I96l 

FrankriJIi. 
Ter gelegenheid van het feit dat de Air France, in samen

werking met de T.A.I., een straalvliegdienst rond de aarde 
heeft geopend werd speciale post met de eerste vlucht ver
voerd. Deze post vertrok op 1 mei van Parijs via Athene, 
Karachi, Saigon naar Sydney en vandaar naar Tahiti, waar 
de Dost op 3 mei werd voorzien van nieuwe zegels en te
ruggestuurd via Honolulu, Los Angeles, Montreal naar Parijs, 
waar de stukken op 5 mei weer zijn afgestempeld. 
Italië. 

De Alitalia heeft de laatste maanden verschillende nieuwe 
diensten geopend en wel de volgende: 

Op 1 mei per Caravelle straalvliegtuig naar Tripoli (Libië) 
waarbij een speciaal stempel is gebruikt met de volgende 
tekst: 
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► Poste Italiane I Volo Alitalia a reazione RomaTripoli. 
De retourstukken zijn voorzien van een groen maatschappij
stempel volgens bijgaande afbeelding. 

Op 4 mei opende de Alitalia met de DC 8 een dienst op 
Caracas. (Venezuela) De post werd voorzien van een spe
ciaal stempel gelijk aan bovenvermeld type, doch aangepast 
aan de plaats van bestemming. 

De retourvlucht had plaats op 25 mei, aankomst te Rome 
op 26 mei, terwijl de post voor de retourvlucht werd voor
zien met een speciaal maatschappijstempel met als tekst: 

25 de Mayo 1961 Vuelo Inaugural Caracas Roma/Vliegtuig/
Super DC 8 Jet/Alitalia/Airlines. 

Op 14 juli opende Alitalia haar straaldienst op Sydney 
(Australië) wederom met een speciaal stempel in het boven
genoemde type. Aankomststempel Sydney 16 juli. Op 16 
juni vloog de Alitalia met de DC 8 naar Buenos Aires 
waarbij een speciaal stempel in groot formaat werd gebruikt 
volgens bijgaande afbeelding. De post werd vrij laat in 
Argentinië afgestempeld namelijk op 21 juni. De vlucht ging 
over Milaan naar Dakar, Rio de Janeiro naar Buenos Aires. 

Joegoslavië. 
Tijdens de partisanenherdenkingsfeesten in Sisak werd 

op 25 juni speciale post per parachute gedropt die voorzien 
was van een speciaal rood stempel volgens bijgaande af
beelding. 

¥f lOBHANOM 
ZRA'vPLOVNOO 

SAVEiA HBVATSXg 

Povodom a O  godiänjice ustanka u Hrvatskal 
V E L I K l A E R O M I T I N G * 

ZRAKOPLOVNA UUKA  ^ VELIKA GORICA 23. 7.1 

Tijdens de vliegfeesten te Zagreb op 23 juli werden ook 
hier stukken per parachute gedropt. Terwijl de stukken nog 
met enkele andere speciale stempels volgens afbeeldingen 
werden voorzien. 

PA »OC R/IMOM Ni elLJ" 

Zr ! *K( l f L0V»1| SAVEI 

H » Y n T S K « 

Peru. 
De B.O.A.C. opende haar Boeing707dienst op 12/4 van 

Lima naar London waar het vliegtuig op 13 april aan
kwam. De post werd voorzien van een eenvoudig rechthoe
kig maatschappijstempel met als tekst: 

B.O.A.C./Vuelo/Inaugural/Lima/Londres, terwijl de post 
voorzien werd van een B.O.A.C.aankomststempel op 13 
april. 

VIER PRENTBRIEFKAARTEN VAN HET 
POSTMUSEUM 

Het Nederlandse Postmuseum, Zeestraat 82, te 'sGraven
hage (postgiro 162 000) heeft de vier hierbij afgebeelde 
prentbriefkaarten betreffende de luchtpost uitgegeven die ä 
vijftien cent per stuk aan het museum verkrijgbaar zijn. Zij 
stellen voor: 
1. Simien, hoofdmandoer van het postkantoor te Weltevre

den (Java) met het eerste postzak je, dat door de lucht 
naar NederlandsIndië vervoerd werd in 1924. In het 
zakje bevonden zich 281 poststukken. 

2 A. N. J. Thomassen è Thuessink van der Hoop, leider 
van de eerste postvlucht NederlandNederlandsIndië, 
1924. Studie door Chr. Lebeau voor luchtpostzegel 1928. 

3 G. A. Koppen, leider van de postvlucht NederlandNe
derlandsIndié en terug, 1927. Studie door Chr. Lebeau 
voor luchtpostzegel 1928. 

4. Op 24 november 1924 werd de eerste postvlucht van 
Amsterdam naar Batavia volbracht. „Bereikt!" Symbo
lische tekening door L. Raemaekers. 
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Curiosa 1961 
Curiosa 1961 is voorbij!!! 
Al is het bezoek enigszins teleurstellend geweest toch kan 
men wel spreken van een in alle opzichten geslaagde ten
toonstelling. Hoewel de Houtrusthallen vanwege het scherpe 
licht niet zo geschikt zijn voor een postzegeltentoonstelling, 
is dit enigermate ondervangen door het aanbrengen van 
stroken stof waardoor het licht enigszins getemperd werd. 
De kaders waren ruim opgezet zodat men het getoonde in 
alle rust kon bekijken. Er tüas een overweldigende hoeveel
heid topstukken zoals men zelden of nooit in Nederland 
heeft gezien. 

De Vliegende Hollander mag, als organiserende vereni-
gmg. trots zijn op het behaalde resultaat, aangezien men 
eenparig van mening was dat een luchtposttentoonstelling 
op dergelijk grote schaal en met dergelijk materiaal tot op 
heden nog niet vertoond was. Alle buitenlanders waren vol 
lof over de organisatie en het getoonde. Men kan wel zeg
gen dat een medaille op deze tentoonstelling gelijk staat aan 
een hogere rang op elke andere tentoonstelling. 

Met het oog op de beschikbare ruimte zal ik slechts de 
hoofdprijzen en de gouden medailles bespreken, alsmede 
alle Nederlandse inzendingen. 

De Grand Prix — de zilveren medaille van Koningin 
Juliana — is uitgekeerd aan de heer Tziracopoulo uit Cairo 
met zijn inzending Pionierpost. Deze inzending, die reeds 
op andere internationale tentoonstellingen de hoogste onder
scheidingen heeft behaald, is werkehjk fantastisch. Alle grote 
pionierstukken" kan men hierin vinden, onder meer twee 
ongebruikte Newfoundland Hawker-zegels, een gebruikt 
exemplaar Martynside met geschreven tekst op de zegel, 
vele vignetten van Columbia op brief, enzovoort. 

De Eerste Ereprijs is toegekend aan de Fransman 
Gravelat, ook met een zending Pionierpost. Ook in deze 
collectie zeer vele klassieke stukken, doch hier ontbraken de 
zeldzame eerste luchtpostzegels van Newfoundland, waar
door deze verzameling lager gewaardeerd werd dan die van 
de heer Tziracopoulo. 

De Tweede Ereprijs, voor de inzending Newfoundland 
1919—1943. is toegekend aan Dr. Matejka uit de U.S.A. 
Deze collectie is er een klassiek voorbeeld van hoe een 
landenverzameling opgezet dient te worden. Ook hier weer 
alle zeldzame eerste luchtpostzegels van Newfoundland, 
proefdrukken, zeldzame trajecten, te veel om op te noemen. 
Derhalve is de toekenning van de tweede Ereprijs zeer te
recht geschied. 

Verder zijn er negen medailles in de rang van goud uit
gereikt, waaronder aan de heer A. Houweling uit Amster
dam. De heer Houweling heeft allen verrast door buiten
gewoon mooi materiaal te tonen, voornamelijk pioniervluch-
ten. Zijn onderscheiding met een medaille met de rang van 
goud is dan ook volkomen op haar plaats. Van deze plaats 
wensen wij de enige Nederlander, die een medaille in de 
rang van goud heeft ontvangen, van harte geluk met zijn 
succes. 

De verdere collecties die een medaille in de rang van 
goud hebben gekregen zijn de volgende: Dr. E. Raab uit 
Berlijn voor zijn Europa-pionierpost, de heer A. Bronchain 
uit België met Duitse luchtpost; de heren Ph. Silver en 
Th. A. Matthews, beiden uit de U.S.A., met luchtpostzegels 
op brief. De inzending van de heer Matthews had ook een 
24 cent luchtpostzegel U.S.A. kopstaand; de heer Eric 
Scott uit Engeland met een zeer uitgebreide verzameling 
Engelse pionierpost, die uniek is; de heer S. Rodvien uit de 
U.S.A. met luchtpostzegels op brief; de heer J. J. Britt 
uit de U.S.A. met luchtpostzegels, waaronder zeer vele proe
ven minister-afdrukken en originele tekeningen; de heer 
Fink uit de U.S.A. met een mooie Zeppelin-collectie. 

Van de Nederlanders hebben de volgende heren zilver 
gekregen: H. J. C. van Beek met zijn K.L.M.-Indië-lijnver-
zameling. Aangezien deze collectie nog voor uitbreidmg 
vatbaar is kon geen hogere onderscheiding worden toege
kend; Jhr. W. Six met zijn bekende collectie post van ver
ongelukte vliegtuigen. Reeds in Rotterdam viel deze col
lectie op door het vele originele documentatiewerk. Deze 
verzameling is op deze zware tentoonstelling dan ook te
recht met zilver bekroond; L. H. Tholen met Canada-lucht
post heeft eveneens zilver gekregen, voornamelijk omdat 
er in zijn verzameling verschillende zeer goede oude vluch
ten voorkwamen; C. J. v. d. Zijden met zijn bekende Noor-

wegen-cunucLie, weii\u uveneens als voorbeeiu kdo dienen 
hoe een landencollectie opgezet dient te worden. 

Twee Nederlanders zijn met brons onderscheiden: de 
heren Joh. C. Baier met Helikopterpost, een gebied dat nog 
te modern is om op een dergelijke tentoonstelling een ho
gere onderscheiding te krijgen en C. A. M. Spruyt 
voor zijn Zeppelin- en Katapultpost. Ook hier kon geen 
hogere onderscheiding verleend worden, gezien de zware 
concurrentie. 

De volgende Nederlandse inzenders kregen een diploma 
toegekend: de heer B. H. Cohen, Tilburg, met vluchten van 
en naar Palestina en Israël: de heer A. C. Hers met lucht
post Denemarken en mevrouw M. J. Matzen-Fleddérus met 
luchtpostzegels Europa. 

Verder dienen nog genoemd te worden de inzendingen 
van Drs. J. Boesman en Mr. K. Viehoff, welke echter bui
ten mededinging waren ingezonden. In beide verzamelingen 
kwamen zeer mooie stukken voor. 

In de afdeling Poolpost heeft jammer genoeg geen enkele 
Nederlandse inzender een prijs kunnen verkrijgen. Twee 
Nederlanders hadden in deze afdeling ingezonden, de he
ren A. C. Hers en H. v. d. Maade. De collectie van D. 
Stj'les uit Engeland werd in deze afdeling volkomen te
recht bekroond met een medaille in de rang van goud, ge-
gezien het vele klassieke materiaal dat werd tentoongesteld. 
Van bijna alle oude zuidpoolexpedities waren stukken voor
handen. 

Tot slot dient nog vermeld te worden dat uw luchtpost
redacteur voor zijn collectie K.L.M.-Indiëlijn een medaille 
in de rang van verguld-zilver werd toegekend. 
EERSTE FISA-CONGRES IN NEDERLAND 

,.De aerofilatelie is geen wetenschap, geen speculatie 
maar een ziekte", zo zei Drs. J. Boesman, voorzitter van 
de Federation Internationale des Sociétés Aerophilatéliques 
(FISA) en voor deze gelegenheid president van het inter
nationale congres van aerofilatelisten, dat — in het kader 
van ,,Curio.sa '61" — voor het eerst in Nederland werd ge
houden en in de Rolzaal aan het Haagse Binnenhof door de 
directeur van de Rijksluchtvaartdienst, de heer J. W. F. 
Backer werd geopend. 

Dat de aerofilatelie internationale belangstelling trekt 
bleek wel uit de aanwezigheid van figuren uit binnen- en 
buitenland, die bij de opening van dit driedaagse congres 
aanwezig waren, onder meer de Commissaris der Koningin 
in de provincie Zuid-Holland mr. J. Klaasesz, oud-directeur-
generaal der P.T.T. ir. P. Damme, de ambassadeur van 
Zuid-Afrika, H. A. Rust en vertegenwoordigers van de 
Amerikaanse en Britse ambassade. De heer Backer zei in 
zijn openingswoord op vrijdagmorgen 11 augustus dat de 
luchtpostverzamelaars één grote familie vormen, die de ge
schiedenis van de luchtvaart op de voet volgt. 

Als aandenken ontving de heer Backer, die zelf in zijn 
Indische jaren veel met een watervliegtuig heeft gevlogen, 
uit handen van Drs. Boesman een herinneringsmedaille. 

Voor het FISA-congres was de directeur van het Zeiss
planetarium, dr. J. J. Raimond uitgenodigd om een verhan
deling te geven over de ruimtevaart en het ruimte-onder
zoek. Hij belichtte de achtergronden van de aerofilatelie, 
die inmiddels is uitgebreid met de raketvluchten. Als bij
zonderheid circuleerde een Gagarin-briefkaart, door d9 
Rotary-club-leden uit Moskou verzonden. Dr. E. Raab uit 
Berlijn, die zeer geïnteresseerd is in proeven met postraket-
ten, voerde als laatste het woord. 

« 
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Rubriek-redacteur: A. van der Willigen 
Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

Gelegenheidsstempels 
Wij danken de heer D. O. Kirchner voor de inzage van 

een op 1 augustus, de eerste dag van het congres der 
Jehova's Getuigen in het Amsterdamse Stadion, gepost stuk, 
waarop naast het bijzondere (reeds in het vorige num
mer gemelde) stempel een dagtekeningstempel Amsterdam 
99 met datum 12.VII.61 was afgedrukt, hetwelk dus een 
paar weken achterliep!! 

Aan het slot van deze rubriek in het vorige nummer werd 
reeds opgenomen een afbeelding van het speciale post
stempel, dat werd afgedrukt op stukken, gepost in een brie
venbus, aanwezig op de tentoonstelling „Curiosa '61" in de 
Houtrusthallen te 's-Gravenhage, gecombineerd met een 
dagtekeningstempel 's-Gravenhage 74. 

In de rubriek Luchtpost van het julinummer werd reeds 
het speciale stempel afgebeeld, dat op 11 augustus j.1. in 
de Rolzaal van het Binnenhof te 's-Gravenhage werd ge
bruikt in een tijdelijk bijpostkantoor voor het eerste con
gres der Federation Internationale des Sociétés Aérophila-
téliques. Hoewel dit congres slechts één dag duurde en 
afzonderlijke stempels meestal slechts worden gebruikt 
voor meerdaagse congressen en dergelijke, werd op deze 
stukken ook nog het stempel 's-Gravenhage-Grafelijke Zalen 
afgedrukt. 

In het Stadspark te Groningen was van 31 augustus tot 
en met 16 september het autopostkantoor opgesteld als tij
delijk postkantoor voor de „Internationale Show M.G. '61", 
hetwelk gebruik maakte van het hierbij afgebeelde speciale 
poststempel. De afkorting „M.G. '61" betekent Manifesta
tie Groei 1961, aangezien deze, door de Minister van Land
bouw en Visserij geopende, tentoonstelling een demonstra
tie was van de mogelijkheden en kansen die de drie noor
delijke provinciën, Groningen, Friesland en Drente, bieden. 
Als symbool hiervan brandde gedurende de gehele show 
een twintig meter hoog aardgasmonument. 

^fS^^^;. 

'^sfio^i^ 
Voorts was van 8 tot en met 16 september te Surhuis-

terveen (Fr.) een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd op de 
tentoonstelling „Survento 25", waar eveneens een speciaal 
poststempel is gebruikt. 

Tenslotte werd op 18 september voor de Europazegels, 
geplakt op eerstedagcouverten, wederom een hierbij afge
beeld eerstedagstempel gebruikt. 
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Macbinestempels 
De in het vorige nummer gemelde stempelmachine te 

Weert blijkt reeds sinds 31 oktober 1960 te worden gebruikt, 
doch in afwachting van de aanstaande omzetting van de 
datumstempels in alle machines naar de rechterzijde wordt 
hierin uitsluitend de vier golflijnen-stempelvlag gebruikt. 

Nadat reeds in 1960 tijdelijk een stempelmachine in 
Emmen werd gebruikt, kwam nu op 12 juli opnieuw een 
machine, nu met iets groter lettertype in het datumstem
pel, in gebruik. 

Van 1 augustus tot omstreeks 16 september werd in de 
Stempelmachines te Assen, Groningen-Station (twee machi
nes) en Leeuwarden-Station een stempelvlag voor de In
ternationale Show MG '61 (voor de toelichting hierop zie 
onder Gelegenheidsstempels) gebruikt. 

!Ü2\/lllIoi 
L '̂ « IJ 

nig*6i 
INTERN. SHOW 

31 AUS t/m 16 SEPT. 
STADSPARK 6R0NIN6EM 

r ^ ^ D ^ LANDBOUW 
IN DE RANDSTAD' 

I4VlilIS PLANTSOEN-LEIDEN 
1961 22 - ^6 AUG. 1961 

^-'J^-s^^ 

l_ 

De postkantoren te 's-Gravenhage en Leiden gebruikten 
van 4 augustus af elk één stempelvlag voor de tentoon
stelling „Landbouw in de Randstad", gehouden in het 
Plantsoen te Leiden. 

Op een tweetal postkantoren wordt een proef genomen 
met een stempelmachine van Frans fabrikaat, merk Secap, 
welke links van het datumstempel vijf golflijnen afdrukt. 
Een machine voor handbediening is sinds 9 augustus in ge
bruik te Katwijk aan Zee, terwijl een elektrische machine 
sinds 14 augustus te Gorinchem functioneert. 

Van 15 september tot en met 14 oktober wordt te Am
sterdam-C.S., 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht-Station 
weer de jaarlijks terugkerende vlag voor de internationale 
Correspondentieweek gebruikt. 

Aan het orgaan „De Postzak" van de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars ont
lenen wij, dat de stempelmachine te Middelburg wordt ge
bruikt voor het afstempelen van alle in juli en augustus 
geposte prentbriefkaarten in Koudekerke, Biggekerke, Zou-
telande, Westkapelle, Domburg, Oostkapelle, Veere, Bres-
kens. Sluis, Cadzand en Groede, alsmede voor alle nieuw
jaarskaartjes bij de jaarwisseling, welke gepost worden in 
West-Zeeuws-Vlaanderen en op het gehele eiland Walche
ren (behalve Vlissingen). In het eerste geval wordt slechts 
de gewone stempelvlag zonder datumstempel afgedrukt, 
in het laatste het enkele rechthoekje met plaatsnaam Mid
delburg. Reden: op de kleinere kantoren ontbreken tijd en 
ruimte om de stukken te stempelen en te sorteren. 

Typenraderstempels 
27.6.1961. Het postagentschap Den Helder-Seringelaan werd 

vervangen door het agentschap, Den Helder-Mars
diepstraat; 

1.8.1961. Opgeheven: postagentschap Haarlem-Zandvoortse-
laan; 

1.9.1961. Gevestigd: postagentschap Hilversum-Stroeslaan. 
Postagentschap Leeuwarden-Achter de Hoven 
werd vervangen door Leeuwarden-Van Asbeck-
straat. 

BOEKENPLANK 
Catalogue Rogers des Obliterations et Timbres-poste „Euro
pa", édité par Jacques H. Rogers, Stroliwiesstrasze 11, 
Horgen (Suisse) NFr. 37,50 ($ 7,50). 

Wie als thematisch verzamelgebied „Verenigd Europa" 
kiest, dient ook aandacht te schenken aan allerlei voorlo
pers, zoals blijkt uit het onlangs verschenen, hierboven ver
melde handboek, waarmee werkelijk pionierswerk Is ver-
richtl 
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Na een inleiding van een dertig bladzijden in vier talen 
(Frans, Duits, Italiaans en Engels) volgen bijna driehon
derd, pagina's met enkele duizenden afbeeldingen van af
stempelingen, welke verband houden met de samenwerking 
in enigerlei vorm tussen, respectievelijk ten behoeve van, 
verscheidene Europese landen. 

Evenals één der oudste beschavingen teruggaat tot de tijd 
der Egyptische Farao's zou men voor het thema „Europa" 
óók Egypte, filatelistisch gezien, als de bakermat kunnen 
beschouwen. Immers, reeds van 1847 tot 1865 — toen de po
litieke en economische verdeeldheid in Europa nog bijzon
der groot waren — werden in enige Egyptische steden 
poststempels met Italiaanse Inschriften „Posta Europea", 
plaatsnaam, en soms datum, afgedrukt op de uit Europa 
aangekomen brieven. Hiervan zijn zelfs tien verschillende 
stempels afgebeeld. 

Dat de schrijver daarnaast het Vredesverdrag van Ver
sailles als een Europese aangelegenheid beschouwt, is 
méér aanvaardbaar, dan dat tevens allerlei nationaal-
socialistische manifestaties van gedwongen Europese „lots
verbondenheid" en derzelver bijzondere poststempels, (zo
als het Amsterdamse Deutsche Dienstpost-stempel voor Hit
ler's verjaardag op 20 april 1943 met Inschrift „Unser 
Führer bannt den Bolschwismus" of de in Duitsland ge
bruikte stempels der tentoonstelling „Der Ewige Jude") 
als wegbereiders voor een Verenigd Europa zouden mogen 
worden aangemerkt! Het staat echter vanzelfsprekend elke 
verzamelaar vrij deze en dergelijke stempels en sommige 
der in het laatste deel ( ongeveer vijftig pagina's) van dit 
boek voorkomende zegeluitgiften — voorzien van prijzen 
voor de losse zegels en de eerstedagcouverten — al dan niet 
aan zijn verzameling toe te voegen. Evenzo kan men er des
gewenst van afzien de wel in dit boek opgenomen stempels 

of zegels te verzamelen, welke betrekking hebben op de
samenwerking in bepaalde delen van Europa, zoals de Be
nelux, de Balkan-Entente en dergelijke. 

Italië blijkt met 637 Europa-stempels sinds 1931 in aantal 
veruit aan de top te staan, waartegenover van Nederland 
„slechts" 65 stempels sinds 1943 worden vermeld. En zelfs 
van dit aantal mogen naar onze mening niet als ' „speciale 
afstempeling" worden beschouwd het gewone stempel 
's-Gravenhage 12, dat toevallig is gebruikt op de eerste dag 
van uitgifte der Europese PTT-Verenigingszegels: 15 janu
ari 1943, of de vier stempels der Filatelistische Dienst en 
de handstempels 's-Gravenhage nrs. 58 en 99, ook al zijn 
deze in de jaren 1956-1959 gebruikt op gewone couverten 
met Europa-zegels, welke op de eerste dag zijn afgestem
peld. Want ook in talloze andere Nederlandse postkantoren 
worden natuurlijk op de eerste dag Europa-zegels normaal, 
of ten behoeve van verzamelaars, afgestempeld. Het cli
ché van de Filatelistische Dienst (met onderin een acht-
puntige ster), dat ook van 1959 en 1960 is afgebeeld, wordt 
met de degelpers soms afgedrukt op met zegels gefrankeer
de reclamecouverten van deze Dienst, maar het gereprodu
ceerde cliché met datum 19.IX.60 werd, naar wij verna
men, beslist niet op Europa-zegels afgedrukt. Dit moet zijn 
ontleend aan de in 1960 verschenen folder voor deze zegels, 
waarin het als een soort embleem van de Dienst was op
genomen. 

Een en ander neemt echter niet weg, dat wij elke 
„Europa"-verzamelaar dit zeer overzichtelijke en voor
treffelijk geïllustreerd boek gaarne warm zouden willen 
aanbevelen en de samensteller speciaal willen complimen
teren voor de zo natuurgetrouw overgetekende afstempe
lingen. 

A. v. d. W. 

POSTWAARDESTUKKEN 
KARTKA POCZTOWA CFSA óö GR 

Rubriek-redacteur: J. H. Broekman, 
Hoflaan 25, Bergen N.H. 

België. Publibels van 2 fr. nrs. 1793 - 1822. 
Bulgarije. Enveloppen met illustraties 16 (20) st. 

1. donkerbruin. Edelweiss, tweede Congres van de Bulgaarse 
Toeristen Vereniging, mei 1961, Plovdiv. 
2-7, roodbruin, grijsgroen; grijslila, grijsbruin, blauw. Edel
weiss en links landschappen met erboven de zelfde tekst als 
bij 1. 
8. donkerviolet, Dimitrov in Sovjetster, daaronder anker, 
propeller en geweer omgeven door laurierkrans. Tien jaar 
DOSO. 
9-10. donkerviolet, lichtlila, rose. Als 8, maar links vijf 
verschillende illustraties. 
12-15. roodbruin, turquoise, bruin, grijsgroen. Als 8, maar 
links drie verschillende met de pen getekende illustraties. 
16. 16(40) St., staatswapen op witte grond, drie verschillen
de illustraties. 

Duitsland (West-). Briefkaarten 10 pf. groen, Heuss II, 
met afbeeldingen serie 100 met acht verschillende illustra
ties. Oplage veertigduizend van iedere kaart. 

Oostenryk. Briefkaarten 1 schilling bruin, Mariazell, serie 
62 met elf, en serie 63 met drieëntwintig verschillende il
lustraties. 

Pakistan. Briefkaart 5 P. groen en 5 + 5 P. groen (met 
betaald antwoord), bananenstruik. Tekst Hindi en Urdu. 

Polen. Briefkaart 40(60) gr. blauw en bruin, met histo
rische afbeelding van de stad Przemysl. Tekst: Fysiac 
Lat Przemysla. Drukmerk: P.T.T.l.T. 61. - 100.000. 
Projekt. - Toepfer. (zie afbeelding). 
De Poolse briefkaarten van de laatste tijd vormen een 
aardig verzamelgebied, omdat waardestempel én lay-out 
In de hand van één ontwerper gelegd worden. 

r.S.S.R. Enveloppen voor luchtpost 6(7) K. rood, Krem
lin 61. 20.3.61 zonder rand en 17.4.61 met blauwe en rode 
rand. 

f / fSlAC ÄAT 

PR2>EMYSiA 

Zuid-Afrika. De heer Nilant uit Pretoria berichtte mij 
de verschijning van een nieuw stel geïllustreerde brief
kaarten. iVi cent, mauve-bruin. Afrikanerbul (stier van 
het Afrikaanse rundveeras), twintig verschillende illustra
ties. 

Afrikaans eerst: 
Gouepoort O.V.S. 
Die stadsaal Pietermaritzburg 
Howickwaterval, Natal 
Die groot gat, Kimberley 
Nasionale Park, Drakensberg 
Nasionale Krugerwildtuin (leeuwin) 
Krugerstandbeeld, Pretoria 
Nasionale Krugerwildtuin (olifant) 
Tafelbergsweefspoor, Kaapstad 
Chuniespoort, Noord-Transvaal. 

Engels eerst: 
Dutoitskloofpas nabij Paarl 
La Gratitude, Stellenbosch 
Campanile, Port Elizabeth 

(Vervolg volgende pagina onderaan) 

Sil 
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Rubriek-redacteur . A Buelens, 
Marialei 24, Antwerpen 

TENTOONSTELLING „ONZE GEWESTEN TOEN EN 
STRAKS" EN EUROPA-ZEGELS 1961 

Onder de titel „Onze gewesten toen en straks" zal van 
zaterdag 16 tot en met zondag 24 september 1961 een grote 
postzegeltentoonstelling gehouden worden in het postcom-
plex aan de Pelikaanstraat te Antwerpen. Deze tentoonstel
ling staat onder de hoge bescherming van de Koninklijke 
Landsbond der Belgische Postzegelkringen. De organiserende 
SODIPA (Sociaal Dienstbetoon voor het Personeel der stad 
Antwerpen), afdeling Postzegels, heeft de bedoeling aan de 
hand van postzegels en postale documenten een overzicht te 
geven van de geschiedkundige en economische ontwikkeling 
van België. 
De tentoonstelling omvat drie delen: 
1. Onze gewesten toen: 

Verzamelingen van postale documenten, teruggaande tot de 
zeventiende eeuw, welke betrekking hebben op de geschie
denis van België. 

(Vervolg Postwaardestukken) 

Koffiebaai nabij Mqanduli, Transkei 
Liberias, Pretoria 
Hugenotemonument, Franschhoek 
Tafelbergsweefspoor, Kaapstad 
Nasionale Krugerwildtuin (giraffen) 
Wilgerivier, Harrismith 
Tzitzikamawoud nabij Knysna 

Aerogrammen 
Katanga. 4 fr. lila van Belgisch Congo met zwarte op

druk KATANGA. 
Sierra Leone. 3 d. rijstoogst en Koningin Elizabeth II, 

blauw en zwart. For use within in Sierra Leone only. 
I.TsIand. 175 aurar donkerblauw, op helder blauw papier. 
UNO. 11 c. donkerblauw, witte vogel en vliegtuig; tekst 

als voorheen bij de 10 e. lichtblauw. 
USA. 11 c. donkerblauw en roodoranje, westelijk halfrond 

en straalvliegtuig naar rechts. Links boven di-ie lijnen voor 
het adres van de afzender; midden onder AÉROGRAMME. 
PAR AVION. Aanwijzingen op en onder de sluitklep. (Zie 
afbeelding). 

Specialisaties en type-postzegelverzamelingen, welke ge
schiedkundige data weergeven. 
Didactische verzamelingen over historische personen of 
feiten uit de Belgische geschiedenis. 

2. Onze gewesten straks: 
Europa-verzamelingen. Beginnend met de overwonnen 
gebieden onder Napoleon, gaat dit gedeelte verder met de 
klassieke speciaalverzamelingen en de type-verzamelin
gen van ieder der zes landen van de Europese Gemeen
schappen. Dit gedeelte eindigt met verzamelingen die de 
Europese gedachte belichten. 

3. Beker van de Raad van Europa voor de jeugd: 
Het voornaamste doel van deze wedstrijd is het propa
geren van de Europese gedachte. 
Deze prijskamp staat onder toezicht van de Koninklijke 

Landsbond der Belgische Postzegelkringen. De Landsbond 
organiseert zaterdag 16 september op deze tentoonstelling 
een Europese postzegeldag, hetgeen op dezelfde dag ook zal 
geschieden te Luik voor het Waalse gedeelte van het land. 
In het gelegenheidspostkantoor aan de Pelikaanstraat te 
Antwerpen zal een vóórverkoop plaatshebben van de Eu
ropa-zegels 1961. Voor die dag is een speciaal datumstem
pel met het Europa-symbool voorzien. Er zullen briefom
slagen met de Europa-zegels en met deze bijzondere af-
stempelingon verkrijgbaar zijn voor Antwerpen en Luik. 

Met mgang van zondag 17 september zal voor de duur van 
de tentoonstelling een tweede stempel, eveneens met Euro
pa-symbool, in gebruik zijn. 

Gelegenheidsomslagen hiervoor kunnen besteld worden 
bij J. van Damme, Twee-Nethenstraat 32, Antwerpen, p. c. 
42.49.70 è 10 frank voor één zegel of 15 frank voor twee 
zegels. Een beperkt aantal herdenkingsomslagen met de spe
ciale datumstempels wordt beschikbaar gesteld door inschrij
ving ten gunste van de Europese Beweging. De drie om
slagen zijn te verkrijgen door overschrijving van 50 F 
(gewoon porto inbegrepen) op P.C.R. 57.75.29 van de Week van 
Europa, Brussel 3. 

BIJZONDERE AFSTEMPELINGEN 
Deurne — 26 juli tot 4 augustus 1961 „Internationaal Falcon 

Camp." 
Gent — 29 juli tot 4 augustus 1961 (uitgezonderd 3 augustus) 

34ste Internationaal Congres van de Esperantistische 
Arbeiders. 

Antwerpen — 16 september 1961 Europese Postzegeldag. 
Luik — 16 september 1961 Europese Postzegeldag. 
Antwerpen — 17 tot 24 september Tentoonstelling „Onze 

gewesten toen en straks". 

S1IID-AFRIKA 
Rubriek-redacteur: Dr F G. E Nilant, 

Universiteit van Pretoria, 

Pretoria, Suid-Afrika 

Daar is vir die Republiek-stel seëls 'n fyne tanding ge
bruik. Die laer waardes, nl. die Va c, 1 c en iVä c seëls is 
getand 15 x 14; die waardes van 2V2 c tot R 1 het 'n tanding 
van 14 X 14. 

Die Vi c. seël is deur 'n klein enkel-kam perforasiema-
sjien geperforeer. 

By die 1 c en IV2 c is 'n elf-ry perforasiemasjien gebruik. 
Die gaatjies is klein. 

Die 2 c, 3 c, 5 c, VA c, 10 c en 50 e seëls is deur 'n elf-ry of 
veelvoudige kammasjien geperforeer. 

Die I2V2 c, 20 c en R 1 waardes is deur 'n enkel-kam per
forasiemasjien gedoen. 

By die 2V2 c seël is daar 'n enkel-kam masjien gebruik. 
Dit lyk asof die 2'/2 c veile met 'n aantal tegelyk mot 

die hand in die perforasiemasjien ingeskuiwe is. Hieidie 
bewerking verskaf natuurlik ruimskoots geleentheid vir die 

AÉROGRAMME • PAR AVION 



^ezonden 

Nederlands-Zweedse stem in het debat 

over de populairste zegel 

Het artikel over de populairste zegel van Nederland gaf 
een samenvatting van merendeels klachten aan het adres 
van de PTT over grof stempelen, te hoge toeslag op gelegen-
heidszegels en zelfs wordt er over „roofzegels" gesproken. 
Daarom schijnt men zich liefst aan de gewone 12-cents zegel 
te houden. Populair? Neen, maar noodgedwongen! 

Zo het debat nog openstaat, zou ik er nog graag iets aan 
willen toevoegen, aangezien ook in ons land (Zweden) de 
discussies soms hoog gaan over het al of niet filatelistisch 
frankeren. Men stelde hier allereerst de vraag: „Wat is fi-
latelistische frankering?" Men is het er wel over eens, dat 
een brief van verzamelaar aan verzamelaar (of ook tussen 
verzamelaar en handelaar) niet gefrankeerd moet worden 
met een gewone 30-öre (bij u 12 cent). Maar sommigen 
menen gebruik te moeten maken van gelegenheidszegels, an
deren weer gebruiken oudere gebruiksseries en dergelijke 
die nog bij de filatelistische dienst van de Posterijen verkrijg
baar zijn, terwijl tenslotte enkelen nog oudere zegels gebrui
ken, die niet meer aan het loket zijn te verkrijgen, maar 
waarvan zij eens een grote voorraad hebben aangelegd. En 
zo kan het gebeuren, dat men brieven ontvangt, die bijvoor
beeld hele ritsen 1- en 4-öre zegels van 1911-1912 of me-
daljon-zegels van vóór 1920 dragen, die alle meteen de doos 
van „massagoed" ingaan. Zo gaat het ook met een deel van 
de bandzegels (leeuw 1920, postembleem 1920-1933.) Men zou 
deze kunnen vergelijken met de Nederlandse „vliegende 
duif", jubileum 1923 en Veth-type, ware het niet dat deze 
postzegels tegenwoordig in Nederland geen frankeergeldig-
heid meer hebben. In ieder geval is het degraderen van 
ouder postfris goed tot massawaar uit den boze en doet de 
ontvanger zeker geen plezier. 

Wanneer men filatelistisch frankeren wil, moet in de 
eerste plaats gedacht worden aan de bestaande waarde van 
de gebruikte zegel, waar de ontvanger wat aan heeft en die 
hij kan verruilen of verkopen. En dan is er toch genoeg 
keuze onder de herdenkingszegels zonder toeslag, die alle 
één tot twee jaren geldig zijn voor frankering, vooral dan 
de Europa-zegels en bijvoorbeeld de KLM-zegels. Zulks 
wordt nooit echt massagoed, evenmin als in Zweden bij
voorbeeld de samenhangende paren (dus beter 15 + 15 öre 
dan één maal 30 öre) of de nieuwere tweezijdige hoektan-

ontstaan van foute en inderdaad het sulke afwykings ook 
nie uitgeblij nie. Daar is veile bekend wat aanvanklik 'n 
bietjie skuins in die masjien ingekom het, maar wat on-
middellik weer uitgehaal is en reg ingesit is. Die gevolg 
is egter dat sulke veile in die wit kantstrook 'n dubbel ry 
perforasies vertoon, wat met 'n hoek na mekaar toeloop. 
Veile met hierdie verskynsel is egter uiters skaars. 

Die meeste versamelaars van die vroeëre Unieseëls wat 
enkeltalig was, het hulle toegelê op blokke van vier. So'n 
blok vertoon dan elke moontlike rangskikking van die seëls 
met Engelse- en Afrikaanse opskrif, bo en langs mekaar. 

Nadat die seëls meer en meer tweetalig geword het, was 
dit nie langer noodsaaklik om hulle in blokke te versamei 
nie. Om die silindernommer te kry was dit in die meeste 
gevalle voldoende om jou tot 'n hoekpaartjie te beperk. 
Uit die mag van gewoonte is aanvanklik deur 'n hele aan
tal versamelaars nog aangegaan om hoekblokke aan te skaf. 
Maar naderhand het geblyk dat dit die strewe van die 
posbedryf was om nie langer eentalige seëls te laat ont
werp nie. Veral nadat die tweetalige seëls van die diere
serie in 1954 hulle verskyning gemaak het, is daE^ besef 
dat die tyd van die eentalige seëls vir goed verby was. 

Miniatuurvelletjie 
Meer en meer het versamelaars hulle egter daarop begin 

toelê om soveel as moontlik alle eienaardighede van 'n vel 

dingen en de combinaties 5 + 15 öre en 10 + 30 öre in paren. 
En dan moet men maar hopen dat de PTT een beetje 

voorzichtiger stempelt. Ik geloof niet, dat de stempelmachi-
nes veel bederven, mits de zegels goed op de envelop ge
plakt zijn! MAAR: waarom gaat de PTT meer en meer over 
naar stempels met de vlag naar rechts? Het kan natuurlijk 
van waarde zijn om een duidelijk datumstempel op de en
velop te hebben, maar de velen in het buitenland — en 
waarschijnlijk ook in Nederland — die uitsluitend gestem
peld verzamelen, hebben veel liever een zegel met een 
mooi datumstempel erop, dan met delen van een of andere 
reclamevlag. U was vroeger toch ook niet zo bijster opgetogen 
over het stempel „Ned. Postvaart-Vlissingen/Engeland" in 
twee talen, dat we omstreeks 1920-1923 op zov/el gewone 
als ook op de eerste luchtpostmerken kregen? Dus óp voor 
een actie voor stempels met de vlag naar links! (NB. Dit nu 
niet op te vatten als een politiek grapje!) 
Zweden, juli 1961. W. Stutterheim. 

Nasclirift van de redactie: 
Onder het kopje Vlag \mk.%, datumstempel reclits, heeft 

onze redacteur drs. A. van der Willigen in zijn rubriek 
Stempels van het mei-nummer van het Maandblad bericht 
dat de heer Hoolboom, Hoofddirecteur der PTT, aan het 
Bondsdiner op 8 april j.1. heeft onthuld daf besloten is de 
volgorde van datumstempel en stempelvlag te wijzigen. Op
nieuw zal de vlag links en het datumstempel rechts, dus 
als regel op de zegels, worden afgedrukt. Een en ander ten 
gerieve van de verzamelaars, die zich nogal eens schijnen 
te beklagen over veel letters en lijnen over de zegels, aldus 
onze redacteur, die in het vervolg ook op een bezwaar 
wijst, (blz 177). In zoverre wordt dus al aan de wensen van 
de Nederlands-Zweedse briefschrijver tegemoet gekomen. 

ALLE HULDE 
De nieuwe dienstorder van de PTT inzake filatelistisch 

afstempelen was nog geen vier dagen oud toen de heer 
P. J. Meurs te Amsterdam uit Maastricht een brief kreeg 
met een blokje postzegels van 3 cent, dat precies in het 
midden van het blokje met een mooi dun stempel (Maastricht-
Station) was afgestempeld. De brief was afkomstig van zijn 
buurman, die eind juli met vakantie in Limburg was en op 
de envelop vermeldde: Post: s.v.p. Licht stempelen. Zonder 
te weten van de nieuwe dienstorder had hij de brief gewoon 
in de brievenbus gedeponeerd. Bij ontvangst, aldus onze 
briefschrijver, heb ik er versteld van gestaan met welk een 
zorg het blokje was gestempeld. Dus van mijn kant alle 
hulde voor de PTT, zo luidt de reactie van de heer Meurs 
op de mededeling in de rubriek Nederland in het augustus
nummer. 

seëls op een blad van hulle posseëlalbum bymekaar te bring. 
Hulle vorm dan 'n sogenaamde miniatuurvelletjie. Dit be
staan uit die vier hoekblokke (of pare), en die vier middel-
blokke langs die kante van die vel, wat die vier pyltjies 
vertoon; die middestuk wat oorbly word gewoonlik wille
keurig opgevul. Elke velletjie wat so deur los stukke sa-
mengestel word, bestaan dus uit 36 seëls (24 as daar hoek-
pare in plaas van hoekblokke gebruik word). Vir die lae 
waardes kan elk versamelaar dit gemaklik doen, maar die 
meestes is nie bereid om tot die hoogste waardes van 'n 
stel seëls daarmee aan te gaan, omdat hulle dit nie kan 
bekostig nie. 

Bowendien word van die sykant 'n hele ry seëls bewaar, 
vanaf die hoek tot en met die velnommer, wat dikwels na-
by halfpad van die vel voorkom. Op hierdie manier kan 
die posisie van die velnommer bale duidelik aangedui word. 

Mens kan jou afvra of die seëls op hierdie manier hulle 
waarde behou en later in waarde gaan toeneem. Die tyd 
het nou wel uitgewys dat willekeurige ongebruikte seëls van 
Suid-Afrika gewoon in waarde toeneem, soos met normale 
seëls van tyd tot tyd die geval is. Dis egter veral daardie 
seëlblokkies of pare wat die silindernommers, velnommers, 
pyltjies of ander eienaardighede vertoon, wat bale in 
waarde styg. Veral wanneer dit blyk dat 'n silindernommer 
skaars is, kan die waarde soms tien-, twintig- of selfs 
meer kere toeneem. 
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MAAND 

Redacteur: J. Th. A. Friesen, 
Händelstraal 7311 - Hengelo - Tel. 7377 

VERENIGDE NATIES 
18-9-'61. Werkzaamheden Commissie voor 

La t i jns -Amer ika . 
4 c. d iepblauw en 11 e. d iepgroen; l o a r t 
Midden- en Zuid-Amerika . 

UNITID NATIOMS 1 

Jm 
IIa lx lx 
S 

IE 

ECONOMIC COMMISSION 
FOR LATIN SMERIC* 

towards 
economic 
(leveloniiteiit 

L NATIONS UNliS . 

EUROPA 
BULGARIJE 

Aug. '61. Volkssprookjes. 
2 s. Het gouden meisje. 
8 s. Levend wa te r . 

12 s. De gouden appel . 
16 s. Volksheld Krali Marko. 
45 s. Nymf Samovila Vila. 
80 s. Spanne Mann. 

Aug. '61. Ken uw land. 
4 s. Toer is tenhote l . 

12 s. T rekke r s . 
16 s. T e n t e n k a m p . 
1,25 1. Bergbek l immers . 

Aug. '61. Vijftig j aa r geleden eers te con
gres Bulgaarse sociaal-democrat ische par t i j . 
45 St., 80 St., 2,00 1. Congres op de bergtop in 
Busludja . 

DENEMARKEN 
21-9-'61. Vervolg gebruiksser ie Koning F re -

der ik IX. 
40 öre grijs en 90 öre olij£groen, por t re t van 
de Koning. 

DUITSLAND (OOST-) 
23-8-'61. Leipziger na jaarsbeurs . 

10 pf. Oud waaggebouw. 
20 pf. Oude beu is . 

29-8-'61. Nieuwe gebruiksser ie . 
5 pf. grijs, 10 pf. groen, 15 pf. violet, 20 p t 
rood, po r t r e t Walter Ulbr icht . 

DUITSLAND (WEST-) 
31-8-'61. Tentoonstel l ing ,,Brief in vijf 

e e u w e n " te Nürnbe rg . 
7 pf. roodbru in en zwar t postbestel ier u i t 
begin ach t t i ende eeuw. 

2-9-'61. Negenhonderd j a a r Kaiserdom in 
Speyer . 
20 pf. rood. Afbeelding van de dom. 

GKOOT-BRITTANNIE 
28-8-'61. Eeuwfees t pos tspaarbank. 

2Vï d. rood en zwar t por t re t Koningin en 
symbolische du inp lan t in he t Engelse , , thrift-
p lan t" , (to thr if t = sparen). 
3 d. purper , roodbru in en wit . Eekhoorn ver 
zamelt no ten van noteboom en por t re t K o 
ningin. 
1 sh. 6 d. rood en s taalblauw, Por t re t Ko
ningin en wee r duinplant . 

]8-9-'61. Europa-zegels . 
2 d. .,CEPT " symbool en por t r e t Koningin. 

bruin , oranje en wit . 
4 d. azuurb lauw, violet en wit . Po r t r e t Ko

ningin en motief Neder landse Europa
zegels. 

10 d. blauw, geel en wit . Po r t r e t Koningin 
en Neder lands motief. 

25-9-'6l. Pa r l emen ta i r e Commenweal th-
conferent ie . 
6 d. purper , goud en wit . Dak van Westmin
ster Hall en por t re t Koningin. 
1 sh. 3 d. groen, b lauw en wit . Gest i leerde 
afbeelding paleis Westminster en por t r e t Ko
ningin. 

HONGARIJE 
Aug. '61. Vervolg por t re t tenser ie . 

1,— F. Jozsef Rippl-Rónai. 

ITALIË 
12-8-'61. Eeuwfeest I ta l iaanse eenheid 

15 1. grijs en bruin . Gezicht op fort Gaeta 
en oud kanon. 

30 1. geelbruin en grijs. Carignano-paleis In 
Turijn. 

40 1. sepia en pruisisch blauw. Palazzo Mon-
teci toria in Rome. 

70 1. violet en bruin . Palazzo Vecchio in 
Florence . 

115 I. b lauwzwar t en rood. Palazzo Madame 
in Rome. 

300 1. rood en groen. Dakconst ruct ie van pa
viljoen van de arbeid in Turijn en em
bleem van de tentoonstel l ing. 

ITALIANE l . 3 0 # 

LIECHTENSTEIN 
3-10-'61. Europa-ui tgif te . 

50 r. Impressie van aandri jving met le t te rs 
die , .Europa" vormen. Veelkleurig. 

3-10-'61. Vervolg gebruiksserie . 
80 r. olijfgroen. Man met last hooi. 
90 r. violet. Vrouw bij wijnstok. 

100 r. kas tan jebru in . Vrouw in keuken . 

LUXEMBURG 
61. Europa-zegels. 

fr. l ichtblauw. Algemeen 
18-9-

2,50 fr. rood en 5, 
Europa-motief 

NOORWEGEN 
2-9-'61. Honderdvijft ig j a a r univers i te i t 

Oslo. 
45 en 150 öre. Universi tei tsgebouw. Kleuren 
rood, respectievelijk blauw. 

OOSTENRIJK 
29-8-'61. Vijfenzeventig jaa r observa tor ium 

, ,Sonnblick". 
1,80 s., k leur u l t ramar i jn . Gezicht op obser
va tor ium. 

15-9-'61. Vijftien jaa r genat ional iseerde on
dernemingen . 
1,— s. staalgrijs. Kolenmijn en schacht . 
1,50 s. groen. Rotor van generator . 
1,80 s. bordeauxrood. Hoogoven. 
3,— s. roodviolet . Staalfabriek. 
5,— s. b lauw. Olieraffinaderij . 

18-9-'61. Wereldbank-congres in Wenen. 
3,— s. Wereldbol en Mercur ius . 
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: OPOLSWE 

POLEN 
21-7-'61 Poolse westelijke gebieden, eerste 

deel. 
Groepen van twee zegels met tab, die samen 
rechthoek vormen. 
40 g. zegel van de stad Opole. (Oppeln). 
40 g. Cementfabriek in deze stad. 
Tab met inschrift (vertaald) Poolse weste
lijke gebieden, provincie Opole. 
60 g. Grattombe van Hendrik IV. 
60 g. Gebouwen in Wroclaw en wapen van 

deze stad. 
Tab met mschrift: Poolse westelijke gebie
den provincie Wroclaw. (Breslau). 
2,50 z. Zegel van prins Barnim I. 
2,50 z. Zeehaven Szcecin en wapen. 
Tab met Poolse vi^estelijke gebieden, provin^ 
cie Szcecm. (Stettin). 

29-7-'jl Tentoonstelling in Poznan. 
Zegel uit eerder verschenen serie, waarde 
1,50 z. Dubbel in ongetand blok afgedrukt. 

l-9-'61. Insektenserie. 
20 gr. Calosoma sycophanta. 
30 gr. Caiabus violiceus. 
40 gr. Rosalia albina. 
50 gr. ceranbyx cerdo. 
60 gr. Carabus auronitens. 
80 gr. Lucanus cervus. 
Tweede gedeelte van deze serie. 
1,15 zl. Parnassius mnemosyne. 
1,35 zl. Acherontia atropos. 
1,50 zl. Papilio podalirius. 
1,55 zl. Parnassius ApoUo. 
2,50 zl Formica ruffa. 
5,60 zl. Bombus. 

PORTUGAL 
18-9-'61. Europa-zegels. 

1,00, 1.50 en 3,50 e. CEPT-symbool volgens 
Engels ontwerp. 

ROEMENIE 
Aug. '61. Jachtserie. 

10 b. Kop van ree en jachtscène uit bronzen 
tijdperk. 

20 b. Lynx en voorhistorische jachtscène. 
35 b. Wild zwijn en antieke jachtscène. 
40 b. Berenkop en romeinse jachtscène. 
55 b. Hertekop en jachtscène uit zestiende 

eeuw. 
75 b. Vossekop en jachtscène uit vroegste 

geschiedenis. 
1,— 1. Zwarte geit en moderne jachtscène. 
1,55 1. Haas en moderne jager met hond. 
1,75 1. Das en moderne jager. 
2,00 1. Reebok en wachtende jager. 

i*3v, 

• 
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Aug. '61. Zonsverduistering. Luchtpost. 
1,60 1. Fase van de totale verduistering. 
1,75 1. Totale verduistering. 

SOVJET-UNIE 
27-5-'61. Lenin-uitgave. 

20, 30 en 50 k. Portretten van Lenin op ver
schillende leeftijden en handtekening. 

29-5-'61 Hoofdsteden van autonome repu-
bleken. 
4 k. oranjerood. Suchumi (Abchas ASSK). 
4 k. zwartviolet. Naltchik (Kabardln-Balka-

rian ASSR), 
4 k. ultramarijn. Ulan Ude (Burjar ASSR). 

29-5-'61. Rouwzegel Loemoemba. 
2 k. Portret van deze Kongolees. 

31-5-'61. Kinderdag-serie. 
2 k. Kinderbewaarplaats. 
3 k. Jonge pionieren. 
4 k. .longe pionieren. 

8-6-'6l. Nationale klederdrachten. 
12 k. Klederdracht uit Estland. 

8-6-'61. Rulmtevluehten. 
Twee zegels. Gegevens verder onbekend. 

SPANJE 
24-7-'61. Kunsttentoonstelling Barcelona. 

25 e. Porticao de la Gloria. 
1.00 p. Klooster Santo Domingo de Silos. 
2,0fl p Madonna van Iraehe. 
3,00 p. Christ Pantoerator van Tahull. 
Alle zegels met inschrift ,,Raad van Europa". 

10-8-'61. Vierhonderdste geboortedag van 
Luis de Gongora. 
25 c. en 1,00 p. Portret van deze dichter, 

17-9-'61. Europa-zegels. 
1.00 en 5,00 p. Nederlands ontwerp. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
22-6-'61, Kosmonaut Gagarin. 

60 h. Bezoek van Gagarin aan Praag. 
1,80 k. Portret Gagarin, ruimteschip en duif. 

TURKIJE 
18-9-'61. Europa-zegels. , 

30 k. pruisch blauw 40 k grijs, 75 k. rood. 
Nederlands ontwerp. 

ZWEDEN 
28-8-'61. Nieuwe uitgifte gebruiksserie. 

2,50 kr. Bekende zegel met drie kronen. 
22-9-'6l. Driehonderd jaar verplicht leve

ren boeken aan Koninklijke Academie. 
20 ore (drie tandingen) rood, en 1,— kr. 
blauw, oude drukmachme en bibliotheek. 

i . 

SVERIGE 20 
ZWITSERLAND 

18-9-'61. Europa-zegels. 
30 r. rood. 50 r. blauw. Nederlands ontwerp. 

18-9-'61. Hoge waarden gebruiksserie. 
3 fr. paars. Mattheus met de engel. 
5 fr. blauw. Marcus met de leeuw. 

10 fr. donkerbruin. Lucas met de stier. 
20 fr. oranjebrum Johannes met de adelaar. 

BUiTEN-EUROPA 
ARGENTINIË 

19-8-'61. Tiende verjaardag stichting Ar
gentijnse basis aan de zuidpool. 
2,00 $. Zuidpoollandschap, twee mensen met 
hondenslee. 

19-8-'61. Vierde eeuwfeest stichting eerste 
stad in Jujuy. 
2,00 $. Soldaat met antieke helm en zwaard. 

AUSTRALIË 
20-9-'61. Honderdste geboortedag van 

Dame Nellie Melba. 
5 d. kleur blauw Portret van deze opera
zangeres. 

CHINA (NATIONALISTISCH-) 
15-8-'61. Vervolg oude Chinese kunst. 

0,80 $. Paleisbrander. 
1,00 $. Korenvaas. 
1,50 $. Platte schaal. 

10-10-'61. Vijftig jaar republiek China. 
0,80 $. Portret Dr. Sun Yat Sen en Tsjang 

Kai Tsjek. 
5,00 $. Licht over Formosa en vasteland ach

ter vlag. 
Bovendien blokje met beide zegels. 

CHINA (COMMUNISTISCH-) 
l-8-'61. Militair museum. Volgno. 229. 

8 en 10 1. Afbeelding van het museum. 
CONGO (BRAZZAVILLE) 

Sept. '61. Portzegels, middelen van trans
port. 
0,50 f. Drager. 
0,50 f. Vliegboot „Broussard". 
1 f. Twee dragers. 
1 f. Land-rover. 
2 t. Geboomde boot. 
2 f. Modern rivierschip. 
5 f. Fietser. 
5 f. Vrachtauto. 

10 f. Oude locomotief. 
10 f. Diesel locomotief. 
25 f. Oude tweedekker. 
25 f. Modern vliegtuig. 

COSTA RICA 
De in het julmummer gemelde zegel kam

pioenschap handbal blijkt ook te bestaan 
met waardewijziging van 75 in 25 e. 

CUBA 
26-7-'61 Voor vrede en socialisme. 

2 c. Hand die vredesduif loslaat. 

DAHOMEV 
Eerste verjaardag onafhankelijk-l-8-'61. 

heid. 
Overdruk van de 85 Ir. uitgifte van 1 - 8 - '60 
met 100 fr. en inschrift: „Président de la ré-
publique H. MAGA." 

ETHIOPIË 
30-7-'61. Gouden huwelijksfeest Keizer 

Halle Selassie. 
10 c. groen, 50 c. blauw en $ 1,— rood. Drie
hoekig formaat. Keizer en Keizerin op troon. 

CHILI 
ll-7-'61. Nieuwe luchtpostzegel. 

S c. Afbeelding kathedraal. 
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FIDZJIEILANDEN 
l8"61. Vernieuwde definit ieve ui tgave. 

8 d. Hibiscus en por t re t van Koningin Eli
zabeth II. 

FILIPPIJNEN 
198'61. T.B.C.bestrtjding. 

6 plus 5 c. Roxas T.B.C. Sanator ium. 
GHANA 

l9'61. Conferentie van Belgrado. 
3 d. Duif met olijftak. 
1 sh. 3 d. Were ldkaar t met ket t ing en olijf
tak . 
5 sh. Conferent ie ru imte en olijftak. 

INDIA 
l9'61. Eerbewijs voor wijlen Pt . Vishnu 

Narayan Bathkande . 
15 np . Por t r e t van Bathkande . 

INDONESIË 
178'61. Helden der nat ionale onafhanke

lijkheid. 
25 s. Sul tan Hassan Uddin, grijs plus donkc ■

bruin, 
75 s. Kapi te in Pa l t imura , bruin plus donke r 

bruin . 
1,50 r. Tuanku I m a m Bondjol, groen plus 

donkero ru in . 
5,— r. P a n g e r a n Diponegoro, rood plus don

ke rb ru in . 
Papier zonder w a t e r m e r k . Rotogravure door 
Per t j akan Kebajoran . Ontwerper : Much. Goz
jali (Nadere gegevens van A. J. uij len, Eind
hoven) . 

IRAK 
147'61. Derde ver jaa rdag revolut ie . 
1, 3, 6, 10, 50 en 100 fr. Eerste minis ter Ab

dul Kar im Kassem. 
5, 30, 40 f. Eveneens premie r en vlaggen. 

IVOORKUST 
Dag van de Postzegel . 
25 f. Lopende in landse postbestel ler en mo
de rne bestel ler met fiets. 

REPUBL! 

78'61. Eers te ver jaa rdag onafhankeli jk
heid. 
25 f. Wereldbol, man en vrouw met olijftak. 

309'61. Uitgifte gebrulksser ie . Inheemse 
plan ten . 
10 f. Haeman thu i s c innabar inus . 
20 f. Thoningia sanguinea. 
25 f. Eulophia cucuUata. 
30 f. Newbouldia Laevis. 
70 f. Mussaenda Erythrophyl la . 
85 f. St rophan tus Sarmentosus . 

J A P A N 
77'61. Aichi bevloei ingssysteem. 

10 y. Kraan , isolator, korenaren en tandwiel . 

127'61. Vijfenzeventig j a a r Japanse s tan
daardt i jd . 
10 y. Zon en aa rde met 135ste lengtegraad . 

e « M s» 
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l57'61. Vervolg b loemensene . 
10 y. Lelie. 

lg'61. v e r v o l g bloemenser ie . 
10 y. Asagao. 

158'61. Nat ionale park San ' ln Kaigan. 
10 y. Duinen en parasoldans . 

l9'6l. Vervolg bloemenser ie . 
10 y. Kikyo. 

1110'61. Olympische Spelen. 
Drie toeslagzegels van in to taal twint ig ze
gels om de onkosten van de Spelen in 1964 
in Tokyo te helpen bestri jden. 
5 plus 5 y. Speerwerpen. 
5 plus 5 y. Duiken. 
5 plus 5 y. Worstelen. 

KATAR 
29'6l. Definitieve uitgave. 

5, 15. 20 en 30 np. Por t re t van de Sultan. 

40 en 50 np . Por t re t en valk. 
75 np . Por t r e t en zeilboot. 
1 en 2 r. Olieboortoren. 
5 en 10 r. Moskee. 

KOREA (NOORD) 
Pas n u bereiken ons ber ich ten over ui t 

gaven van begin van dit j a a r : 
82'61. Bouw Vinalonfabriek. 

5 j . Aldehydefabr iek. 
10 j . IJsazijnfabriek. 
10 j . Polymerisat iefabriek. 
20 j . Spinneri j . 

82'61. Verjaardag revolut ie . 
10 j . Revolut iemuseum in Pjongjang. 

l3'61. Opening van communis t i sch ins t i 
s tuu t . 
10 j . Gebouw en boeren, arbe iders en in te l 
lectuelen. 

l3'61. Vijftien j a a r Noordkoreaanse 
grondwet . 
10 j . Man, vrouw, kind, vlag en tekst . 

l3'61. Vijftien j a a r wet op l andherz ie 
n ing . 
10 j . Primi t ieve ploeg en m o d e r n e mach ine 
r ieën . 

KOREA (ZUID) 
158'61. Verjaardag bevri jding. 

40 h. Dageraad boven k a a r t van Korea en 
toor ts met twee handen . 

LIBANON 
ll7'61. Dag van de Arbeid. 

30 p. Pot t enbakkers aan het werk . 
70 p. Tapij twever. 

88 01. Maand van toer isme en verkiezing 
Miss Europa in Beirouth . 
15 p. Vuurwerk bij verkiezing van Miss 

Europa. 
40 p. Waterski . 
70 p. Schoonheidskoninginnen bezoeken gro t 

van Je i ta . 

MALADIVEN 
99'61. Vijfenvijftig j a a r postzegels. 

2, 3, 5 en 6 1. Posthoorn en eers te zegel. 
10, 15 en 20 1. Duif m e t brief en eers te zegel. 
25 en 50 1. en 1 r. Korenaar , Inschrift en eer 
s te zegel. 
Bovendien in oktober (beperkt) blokje met 
dr ie zegels van 1 R. 

MALI 
229'8I. Eers te ver jaardag onafhankelijk

heid. 
25 f. ossen in ploeg en groepje inlanders . 

ËmTHADT 

MEXICO 
27'61. Vijfentwintigste verjaardag eers te 

rake tv luch t . 
Overdruk van 50 c. zegel ui t 1950 m e t : In 
rood: 25vo Aniversa r io Primer Cohete in te r 
naclonal Reynosa Mexico Mc Allen U.S.A. 
19361961. 

NICARAGUA 
298'61. Eeuwfees t regeling porti. 

5 c. Afbeelding v a n „Official Gazet te" ui t 
1861 en 1961. 

10 c. Brieven u i t 1861 en 1961. 
15 c. P o r t r e t t e n v a n de ministers van Pos te 

rijen Mar t inez (i860) en Somoza (1961. 

298'61. Eeuwfees t geboorte Rigoberto Ca
bezas. 
20 c. Cabezas in uniform. 
40 c. Gezicht op en k a a r t van Cartago. 
43 c. Kop van k r a n t ,,Dia rio de Nicaragua" . 
70 c. Inlijving v a n provincie La Mosquitia. 
2,00 C. Hand teken ing van Cabezas. 
10,— C. Kaar t v a n Mosquitia en gezicht op 
Massaya. 

NIEUWZEELAND 
1610'61. Kers tzege l . 

2'lt d. Afbeelding Dürer s schilderij Aanbid
ding van de Wijzen. 

PAKISTAN 
148'61. Vervolg uitgifte decimale m u n t 

aanduid ing . 
10 p. bru in en 13 p . indigo, Shalamar tu in in 
Lahore . 

PANAMA 
De in he t j u l i n u m m e r gemelde zegels vijf

en twin t ig j a a r Lions club voor Panama ver 
vallen, dit moet zijn: 

25'61. Vijftig j a a r Lions club. 
3 c. Kinderhosp i t aa l . 
5 c. School van Hellen Keiler. 

10 c. Kinder t ehu i s . 
21 e. Nationaal e m b l e e m van Panama. 

245'61. Rehabi l i t a t i e van jeugdigen. 
Overdruk op 10 c. luchtpostzegel en 10 c. ze
gel Olympische Spe len : „Rehabillitacion de 
Menores" . 

26'61. Wereldvluchtel ingenjaar . 
Overdruk , ,Ano de los Refuglados" op sou
venirblok ui tgegeven bij vijftiende ver jaa r 
dag van de V.N. 

PARAGUAY 
185'61. Honderdvi j f t ig j aa r onafhanke

lijkheid. 
0,30, 0,50, 0,90, 1,50, 3,00. 4,00, 5,00, por t re t t en 
van P. J. Cabal lero , J. G. R. de Francia, F. 
Yegros. 12,45, 18,15, 23,40, 30,00, 36,00 en 44,00 g. 
schi lder ing v e r k l a r i n g van de onafhankelijk
hr!" 

. . . .,. vi. .ue in a e Gian <.,..„;,... 
0,25, 0,30, 0,50, 1,00, 2,00 g. Vrouwcnkop m e t 
l a u w e r k r a n s en vredesduif . 3,00, 4,00 en 100,00 
g. Twee ineenges t renge lde handen en vrou 
wenf iguur op ach t e rg rond . 

168'61. Serie f auna , honderdvijftig j a a r 
onafhankel i jkheid . 
0,75, 1,50, 4,50 e n 10,00 g. Poema in bos, 
12,45, 18,15 en 34,80 b . Tapir. 

SAINT PIERRE ET MIQUELON 
Datum onbekend . Twee gtwone en een 

luchtpostzegel . 
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25 f. Cypripedium acaule (bloem). 
50 f. Calopogon pulchellus (bloem). 

100 f. Sarracenia purpurea (bloem). 
SENEGAL 

18-9-'61. Dienstzegels. 
1 t. blauw, grijszwart en zwart. 
2 f. diepgeel, blauw en zwart. 
5 f. groen, wijnrood en zwart. 

10 f. blauw, dieprose en zwart. 
25 t. rood, blauw en zwart. 
50 f. grijszwart, rood en zwart. 
85 f. diep oranje, paars en zwart. 

100 f. oranjegroen en zwart. 
Alle zegels wapen van Dakar en ,,Postes oMi-
ciel". 

30-9-'61. De in het julinummer gemelde 
zegels ,,Sport en ontspanning zijn uitgesteld 
tot 30-9-'61. 

SOMALIA 
9-9-'61. Luchtpost, vlinders. 

0,60 s. Amauris fenestrata. 
0,90 s. Euphura Chalcis. 
1,00 s. Papillio Lormieri. 
1,80 s. Papillio Antimachus. 
3,00 s. Denaida Morgeni. 
5,00 s. Papilio Ansorgei. 

10,00 s. Charaxes Cynthis. 
TOGO 

Begin september 'Cl. Twintigste sterfdag 
Baden Powell. 

8,50 f. Portret Daniel C. Beard, stichter pad
vinderij in U.S.A. 

1,00 f. Portret Lord Baden Powell. 
10 f. Togolese padvindersleider. 
25 f. Nog een Togolese padvinder. 
20 f. Drie tenten en kampvuur. 

100 f. Drie verschillende gekleurde handen 
brengen padvindersgroet. ' 

TSAAD 
ll-8-'61. Eerste verjaardag onafhankelijk

heid. 
5 t. Brug van Chari en nijlpaardenkop. 

10 f. Berg Abtouyour en buffelkop. 
20 f. Tibestiketen en mouflonkop. 
85 f. Kloof L,̂  Guelta d'Archet en kop van 
Addax. 

Vier luchtpostzegels. Vogelsoorten. 
50 t. Euplextes oryx. 

100 f. Chalcomitra Senegalensls. 
200 f. Tchitrea virdis. 
500 t. Merops nibicus. 

URUGUAY 
12-6-'61. Honderdvijftig jaar onafhankelijk

heid. 
20 en 40 c. Menigte op paarden. 

30-6-'61. Internationale koffieconferentie. 
20,00 c. Afbeelding nog niet bekend. 

VERENIGDE 
ARABISCHE REPUBLIEK 

EGYPTE 
verjaardag 26-7-'61. Vijfde 

Suezkanaal. 
10 m. Tracé van het kanaal en 
schip. 

nationallóatie 
boeg van 

IMMMMIMIMM 
SYRIË 

20-7 .'61. Herdenking Abou Tamman. 
50 p. Portret van deze dichter. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
20-8-'61. Vijftig jaar marinevliegdienst. 

4 c. Dubbeldekker en embleem. 
VIETNAM (ZUID-) 

7-7-'61. Zevende verjaardag inauguratie 
president Ngo Diem. 
0,50, 0,70, 0,80 en 8,00 d. Hand met Olympische 
toorts en gezichten van twee jonge mensen. 

28-7-'61. Saignon-Bienhoa snelweg. 
0,50, 1,00, 2,00 en 5,00 d. Brug over de Donai-
rivier. 

VIETNAM (NOORD-) 
20-7-'61. Vriendschap tussen Hanoi en S a t 

gon. 
12 xu en 3 d. Drie jonge vrouwen uit Noord-, 
Centraal- en Zuid-Vietnam. en vruchten. 

20-7-'6l. Actie voor hereniging. 
12 xu en 2 d. Vechtende vrouw uit het zui
den. 
Voor het verstrekken van inlichtingen en/of 
afbeeldingen, danken wij, naast de verschil
lende postadrainistraties de heren F. J. Sie
ger In Eindhoven en Louis Eijail In Beirouth. 
Voor inlichtingen en/of illustraties — speciaal 
van de Sovjet-Unie, Spanje, Vaticaan, Mid
den- en Zuidamerikaanse landen en Aziati
sche landen — die de actualiteit van deze 
rubriek kunnen vergroten, houden wij ons 
van harte aanbevolen. 

Filafelistlsch allerlei 
GEMISTE KANS 

De nationale hobby-tentoonstelling Nu Breda '61 was alles
zins het bezoeken waard, maar voor de filatelie was het 
een gemiste kans. Er waren welgeteld drie inzendingen, 
die bovendien nog verspreid waren opgesteld, zij het dan 
nog wel in dezelfde hal. Van een waarlijk nationale mani
festatie van de filatelie kon men toch echt niet spreken. 

Het Dagelijks Bestuur van het Maandblad heeft zich er 
met eigen ogen van kunnen overtuigen dat alleen de ver
eniging St. Gabriel uit Woerden vertegenwoordigd was met 
een bekende postzegelverzameling en dat er verder maar 
twee individuele verzamelaars hadden geëxposeerd, voor
namelijk postwaardestukken. Terwijl andere hobbyisten 
lustig aan de weg timmerden en daarbij tekst en uitleg 
gaven, was er op de avond van de 20ste juli geen explica
teur aanwezig bij de filatelistische afdeling. Alles bijeen 
voldoende reden om te constateren dat de filatelie een mooie 
kans heeft gemist om bekendheid te geven aan een „hobby-
als-geen-andere". 

Plakplaat. Polen heeft het gepresteerd een „postzegel" 
uit te geven van 10,9 cm lang en 2,8 cm hoog met de 
afbeelding van een tankschip van 19.000 ton, type B 70 
Zbiornikowiec, onderdeel van een serie van zes. Het is 
waarschijnlijk de langste zegel die ooit werd uitgegeven. 
De vijf lagere waarden zijn bescheidener van afmeting. 

Postmuseum. De Canadese regering is voornemens in 
Ottawa een filatelistisch museum te openen onder beheer 
van het departement van Posterijen. De Postmaster 
General, mr. William Hamilton zal er naar verwachting 
prijs op stellen dat particuliere collecties zullen worden be
schikbaar gesteld voor exposities. 

Europa-zegels. In Groot-Brittannië zijn in 1960 16.990.320 
Europa-zegels-1960 van 6 d. verkocht en 7.682.520 van 
1 sh. 6 d., aldus een mededeling van het Britse departement 
van Posterijen. (In Ierland was de oplage van de 6 d. 
1.500.000 en die van de 1 sh. 3 d. 1.250.000). 

Zeldzaam. Een zeldzame postzegel van Kaap de Goede 
Hoop, in de vorm van een driehoek, die generaties van 
verzamelaars heeft gefascineerd, is onlangs in Londen ver
kocht voor de somma van 15.500 gulden. Men begon voor 
de postzegel — een zwarte vier-penny-zegel, met een cata
loguswaarde van 10.000 gulden — 7500 gulden te bieden, 
welk bod telkens met 100 en 200 gulden werd verhoogd 
tot 15.500. Het was de hoogste prijs die op die dag voor 
een enkele zegel werd geboden. De zegel werd uitgegeven 
omstreeks het jaar 1855 en werd getekend door Charles 
Bell, een hoofdambtenaar van de Kaap. 

Het „mysterie" van de zegel is de kleur. Er bestaan, 
voor zover bekend, slechts acht of negen exemplaren van 
de „zwarte vier-penny-zegel. De normale kleur is diep
blauw. 
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Bondsbibliotheek 
Gevest igd in het Gemeente-Archief, Konings t raa t 36, 

Arnhem. 
Geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 

u u r ; bovendien woensdag van 19.30 tot 22.00 uu r en za ter 
dag van 9.00 tot 12.00 uur. Hoewel de kan to ren van de 
Gemeente Arnhem zaterdags gesloten zijn, zal de bibliotheek 
za terdags wel geopend zijn 

Aanvragen voor boekwerken uit de bibl iotheek te r ichten 
a a n : Bibliotheek Nederlandse Bond van Filatel is ten Vereni
gingen, p/a Gemeente-Archief, Konings t raa t 36, Arnhem. 

Alle overige correspondentie, tijdschriften, schenkingen, 
enzovoort te r ichten aan de Bondsbibliothecaris , H. L. J . 
Weidema, J a n Vethstraat 9, Arnhem, tel (08300) 25906. 

Voorwaarden van uitlening: boeken worden franco toe
gezonden, vergezeld van een ontvangstbevest iging, die per 
omgaande getekend als d rukwerk dient te worden te rugge
zonden. De boeken behoren b innen een m a a n d franco te 
worden geretourneerd aan de Bondsbibliotheek w a a r n a het 
ontvangstbewijs aan de afzender wordt teruggezonden. Wil 
m e n de boeken langer dan een m a a n d houden, dan dient 
tijdig verlenging van deze termijn aangevraagd en ver 
kregen te zijn. 

Verkrygbare uitgaven. De volgende u i tgaven zijn verkr i jg
b a a r tegen de daarachter vermelde prijzen. Bestellingen bij 
voorkeur door overmaking van het verschuldigde bedrag op 
pos t rekening 853466 ten name van de Beheerder Bibliotheek 
Neder landse Bond van Filatelisten. Verenigingen te Arnhem, 
m e t vermelding van hetgeen verzocht wordt te zenden op het 
giro-(bij)-strookje. 
Costerus, Klapper op Nederlandse ti jdschriften (tot 
1945) ƒ 0,50 
Filatel is ten-insigne (speldje of knoopje) „ 0,80 

Reus. Eenkleurige portzegels van Nederland „ 0,35 
per tien „ 2,50 

Beknopt Handboek deel I, „Koningin Hangend Haa r " „ 1,50 
per t ien „ 12,50 

per vijftig „ 50,— 
Jub i l eumnummer Maandblad 1958 „ 2,— 
Bondstandingmeter „ 0,15 

per vijftig „ 6,— 
per honderd „ 10,—• 

N.B. Catalogus Bondsbibl iotheek 1952 en Luchtpostcatalo
gus 1948 zijn niet mee r verkr i jgbaar . 

Najaarsvergadering 
Raad van Beheer 

De najaarsvergader ing van de Raad van Be
heer zal gehouden worden op zaterdag 14 ok to
ber om 14.00 uu r in hotel Noord-Brabant in 
Utrecht. Besturen van verenigingen-niet-e igena-
ressen kunnen zich, met in deze vergadering 
ter tafel te b rengen punten , wenden tot hun af
gevaardigden in de Raad van Beheer, de he ren 
P. Th. H. van der Heyden, Bosweg 12 te Waal re 
en A. de Graaff, H. W. Mesdaglaan 19 te H e e m 
stede. 

Spoediger dan wij hadden vermoed trad 
de 68ste vereniging tot ons Maandblad toe, 
n.l. de Monroe Personeelsvereniging, afd. 
Filatelistenclub, waarvan de ledenlijst in 
dit nummer is opgenomen. 

Ook. deze vereniging heten wij hier van 
harte welkom in ons midden en wij hopen, 
dat wij door middel van ons Maandblad tot 
haar bloei kunnen medewerken. 
1. 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: D. Huiting, Arnhemseweg 249, 
Apeldoorn. Tel. (06760) 153 26. Leden
adminis t ra t ie : J. G. Th. Wind, Celebes-
s t r aa t 33, Vlaardingen. Tel. (01898) 
34 26. 

Correcties: 
AJd. Haarlem: Tot sectiehoofd voor het 

Rondzendverkeer van deze aldeling is be
noemd de heer M. J. de Lange, Glipper-
dree£ 22, Heemstede. 

Afd. West-Friesland: secretaris dezer af
deling is thans de heer K. H. Kaat, Joh. 
Messchaertstraat 30a, Hoorn. (Tel. 4511). 

Nieuwe leden: (per 1-1-'61) 1740 P. de 
Jong, Wijnbessraat 63, Nijmegen; (per 
l-7-'61) 1890 P. S. van der Aar, c/o Pakis
tan Shell Oil, P.O. Box 88, Chlttagong, East 
Pakistan; 2709 J. Haanstra, Eikelhol E 103, 
Olst; 2719 H. A. Mulder, Korteweg 71, Apel
doorn; 2152 Dr. F. C. Ruys, 3611 Woodside-
road, Woodside (Cal.) USA; 2177 J. v.d. 
Saag, Fr. v. Mierisstraat 13, Deventer, 2254 
Mevr. J. c. Twigt-Breedveld, v.d. Duin v. 

Maasdamlaan 66, Vlaardingen; 2208 C. v. d. 
Werff, Kijnlaan 10, Valkenburg ZH, 2292 
J. W. V. Wilsem, Rembrandtstraat 61, 
Alkmaar. 

Overleden: 
sterdam. 2019 F. de Gauw, Am-

Afgevoerd: 2242 Mevr. Hofland-Lagas, 
Zeist; 131 N. C. H. Hesterman, Naarden; 
2704 G. Broekhuis, Deventer. 

Afgevoerd wegens wanbetaling: 2391 J. 
Bressers, Schiedam; 2235 H. J. v. Geme-
ren. Boskoop; 223 Jac. van 't Hart, Zwijn-
drecht; 2018 B. Havinga, Nijverdal; 216 
C. A. de Koning, Bussum; 1216 A. K. J. 
Muller, Beverwijk; 95 M. J. G. E. Reinards, 
Zwolle; 791 C. W. Tempelmans-Plat, Cas-
tricum; 2430 A. C. Visser, Kaag. 
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2 
POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr se Mevr A Cramerus-van den Wil-
denberg, Wethouder Romboutsstraat 62, 
Breda 

Kandkaat-leden F J Hendriks Gieles 
Beysstraat 56 Breda Mej B Pertys, Sta

tionsstraat 37, Etten (N Br ) 
Bedankt 12 F H Willems Deventer, 

436 W H de Bock, Mr A Bisschop Boele, 
Ir A C Clanendonk allen te Breda 

Ledenvergadering 3de maandag in sep
tember (dus 18 sept) a s te 20 uur in de 
Giaanbeurs te Breda 
3 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA" Secr 
A D Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hol-
landsche Rading Tel (02957) 489 

Ledenvergadering vrydag 29 september 
1961 te 20 15 uur m hotel Kiasnapolsky , 
Waimoesstiaat, Amsterdam-C De veiling 
wordt gehouden van 19 30 — 20 15 uur 
4 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H G van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht-1 

Ledenvergadering dinsdag 26 september 
a s n m 8 uur in ,,TIVOLI Causerie door 
de heer A Huysman, Directeur N V Joh 
Enschedé & Zonen, over het drukken van 
postzegels 
Jaarverslag v d secretaiis jaarverslag 
V d bibliothecaris, uitreiking wisselbaker, 
bestuursverkiezing (Aftredend en herkies-
baai zijn de heren Albers, Baljet en Lamie) 
Tegenkandidaten voor de aanvang der ver
gadering te stellen 

Nieuwe leden John Higgins, R F D 2, 
Worcester NY U S A (E) M C Le Geu, 
H Copynlaan 10, Utrecht (E) 

Bedankt W Boeieboom, Utrecht, H D J 
Boissevain Zeist, J Hanepen Utrecht, 
Mevr A t Hoen, Utrecht G P Marang, 
Utrecht A Rozeman, Oosterhesselen, J 
van Tilburg, Utrecht 

Overleden A Bon, Utrecht 
Contributie De penningmeester verzoekt 

de contributie 1960/1961 ten spoedigste over 
te maken op postrekening 36991 t n v Pen
ningmeester U Ph V U vermijdt hier
mede de incassokosten Buitenleden ƒ8 —, 
stadsleden ƒ 10 — 
5 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING Secr N D Boevink, H 
Gerhardlaan 15, Rijswijk ( Z H ) Leden
administratie G M van Ast, Pr ins 
Maunts laan 156, Den Haag 

Overleden N C H M v d Drift, Sche-
veningen 

Kandidaat-lid Dr J de Groot, Jacob 
Catslaan 12, s-Gravenhage 

Verbeteringen Mevr C de Bruin-Vrens 
moet zijn Mevr C de Bruijn-Vrins 

Vergadering donderdag 28 september a s. 
in Cafe-Rest , De Kroon", Spui 8-10, 's-Gra
venhage 
6 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr D O Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, 's-Gravenhage, 
tel 393838, Beheerder Centraal Leden-
register N F Hedeman, Valkenbos-
kade 86, 's-Gravenhage, tel 390857 

Secretariaten en btjeenhomsten 
Aanvullingen en verbeteringen 
BADHOEVEDORP (Bp) wnd secretaris 

C Roos, Akerdyk 46, Badhoevedorp 
ENKHUIZEN (En) 2e dinsdag, Nutsge-

bouw. Westerstraat 127, Enkhuizen 
MAASTRICHT (Mt) M Kooymans, 

Meeuwenwetering 9, Hoogvliet, moet zijn 
MAASMOND (Md) zelfde adres 
DE POSTHOORN (Ab) bijeenkomsten 

le maandag 19 3D uur in ,,School met de 
Klok , Molenstraat 115, Kinderdijk bi] AI-
blasserdam 

ROTTERDAM (Rm)" bijeenkomsten thans 
In gebouw „Paramont", Stampioenstraat 51, 
Rotterdam-20 

LANGEDIJK (Lk) bijeenkomsten donder
dag 4 oktobei en 2 november 

SASSENHEIM (Sm) IS vervallen 
Onbekend adres Gv 325 Mevr G P 

Bijsterveld-v Someren Den Haag Wo 2023 
H J Sellink, Woerden Wn 3286 H M 
Maassen, Budel 

Overleden Gv 817 A de Ruyter, Den 
Haag Wt 847 H F Meier Weert Wo 1009 
G J den Heeten Woerden Am 2326 H L 
F Schot Bussum Gp 3300 L Jumelet 
Bruinisse Gv 4268 J A Gulden Rijswijk 

Schorsen Sd JL 160 C A M Vis, 
Bogerdweg 54, Dreischor At 2073 J H M 
de Hoog Alb Cuypstraat 54 Amersfoort 

Kandidaat-leden Ar 1233 J Kraan, 
Aalsmeei derweg 213 Aalsmeer Dn 1203 
M Staal Engweg 9 Driebergen Gv 1509 
A A Lohman H Zwaardecroonstraat 34, 
Den Haag 2 Gv 4528 Baron D Mackay, 
v Moersselestraat 21 Den Haag 1 Gv 1575 
W Overbeek Koornmarkt 86 Delft Gv 
1658 H Petillon (per 1-7- 61) v Lansberge-
stiaat 43 Den Haag 2 ld JL 61 C Schop, 
(4-7- 46) Populierenlaan 34 Schiedam Kn 
1741 Mevr A S de Visser-Ziel Ring 8 
Nagele ( N O P ) Le 1824 Mevr L Lom-
merse-Kruydenberg Stationsweg 5 Hille-
gom Le 1879 D Mohlmann Willem de 
Rijkelaan 18 HiUegom M 195 Mej A E 
G Th Franssen Reinaldstraat 12-14 Val
kenburg (L) Mt 221 M M A Janssen 
Populierweg 34 Limmel-Maastricht Nk 
230 Mevr L Dudok v Heel-Martin Muller, 
(pei 1-7- 61) Herenweg 19 Noordwijker-
hout Nk JL 64 C G Hoek (11-1- 44) (per 
1-7- 61) Jan Kroonsweg 37 Noordwijk Nk 
263 G Neelissen v Panhuysstraat 23-C, 
Noordwijk Ob 1697 B P v d Graaf 
Zinkweg N 5 Nieuw Beyerland Ob 1710 
J Schipper Croonenburgh 77 Oud Beyer
land Rm 438 Joh Hannewijk Gijsingelaan 
24, Rotterdam 7 Rm 512 C W Jansen 
Schieweg 250-A Rotterdam 4 Rm GM 24 
C A Koppe (3-4- 49) Bergselaan 296, Rot
terdam 4 Rm 821 W Verhoogh Taanders-
straat 109-B Rotterdam 7 Rm 44 A H 
V Vlaardmgen Nobelstraat 51-B Rotter
dam 4 Zt 46 H Hennink Boulevard 10, 
Zeist Ze 27 Th Smit Assendorperstraat 
117, Zwolle 

Nieuwe leden Alle kandidaat-leden ver
meld in het augustusnummer WELKOM'" 

Verandering van afdeling En 435 R J J 
Scheltinga, Insstraat 19, Goor nu INDI
VIDUEEL Zt 754 J Geertsema Snouckaeit-
laan 26 Amersfoort nu afd AMERSFOORT 
ld 1549 C Klein, J C J V Speyk-
straat 23 Hardenberg, nu INDIVIDUEEL, 
Zt 1874 Ds J V Willigen V d Veen The-
resiastraat 241, Den Haag nu Afd DEN 
HAAG GV 2573 G J Kamerbeek Cein-
tuuibaan 19, Hilversum, nu INDIVIDUEEL 
At 2834 J A Koopman Diezestraat 118, 
Zwolle, nu Afd ZWOLLE Zt 3532 Mevr 
M J E Galjaard-de Joode, Verdistraat 
67, Den Haag nu Afd DEN HAAG 

7 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr G C Tops, 
Stadhoudersweg 89-B, Rotterdam-4 

Ledenvergadering maandag 25 septem
ber 20 uur. Zalencentrum, Delftse straat 
33, Rotterdam Gewone agenda Bezichti
ging van de veiling kavels zaterdag 23 
september, 15 - 16 uur, clublokaal Noord
singel 101, Rotterdam 

Overige vergaderingen m ISBl maan
dagen 30/10 27/11 en 18/12, alle In het 
Zalencentrum 

Bezichtiging districtspostkantoor Rotter
dam Op vrijdag 29 september as is ge
legenheid onder deskundige leiding het Dis
trictspostkantoor, tijdens de Bondsdagen 
aangeduid als de ,,Postfabriek' te bezich
tigen Verzamelen 19 30 uur bij de portier 
dienstingang (oostzijde) Delftseplein 33 Al
len die tijdens de Bondsdagen niet in de ge
legenheid waren de excursie bij te wonen, 
worden aangeraden deze unieke gelegen
heid niet te laten voorbijgaan Aanmelden 
uiterlijk 25 september bij de secretaris, ten
einde teleurstelling te voorkomen 

Overleden 153 G J A Koek, Rotterdam; 
767 F J H Simons, Rotterdam 

Opgezegd 1630 J. Jansen, Poortugaal 

Schorsing opgeheven wegens betalmg 268 
F G H Schmitz 646 J G van Rooyen, 
687 A P J M Verbiest 736 L van Hengel, 
1043 G Roos 1447 C W R Wieringa 

Afdeling Bibliotheek Gelegenheid tot le
nen en inleveren zaterdag 15 30-16 30 uur, 
clublokaal Noordsingel 101 

Afdeling aankoop Correspondentie aan 
de heel J Bos, Van der Horststraat 11, Rot
terdam 4 Betalingen op giro 574915 t n v 
Rotterd Philatelisten-Vereeniging Afd Aan
koop, Rotteidam 4 
8 

PHILATELISTENVERENIGING 
„AMERSFOORT Secr J A M S 
Joppe, Groen van P n n s t e r e r l a a n 28, 
Amersfoort 

Ledenbijeenkomsten ledere 4e dinsdag 
van de maand in café-rest , Van ouds de 
Wapenroem Utrechtsestraat 49 te Amers
foort Aanvang 20 30 uur Onderling ruilen 
vanaf 19 30 uur 

Bedankt Mej R Maaskant J C de 
Wilde belden te Amersfoort, P Bonzet, 
Stroe 
9 
AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr P. W. 
Wap, Haar l emmermeers t r aa t 87-1, Am
s t e rdam-W , tel 12 51 03 

De bijeenkomsten in de maand oktober 
1961 worden als naar gewoonte, gehouden 
in Krasnapolsky om 2(roo uur de LE-
DENvergadering op dinsdag 3 oktober en 
de RUILavond op dinsdag 17 oktober 
Zaal open om half acht 

Kandidaat-Ieden de reeds gepubliceerde 
kandidaten in Het Maandblad van augus
tus alsmede 
294 F van Eijden 2e Helmeisstraat 107 II, 
Amsterdam-W 297 C M Brederoo Eilands-
gracht 9 Edam 298 H P Helmig, Dorps
weg 95, Ransdorp (post Nieuwendam) 310 
A van Vuure Dorpsstraat 82 Ransdorp 
(post Nieuwendam) 318 E W M Kopei, 
Chassestraat 29 III Amsterdam-W, 319 W 
de Boo Eui opaplein 1 Volendam 320 W 
Wagemaker, Berenstraat 14 II Amster
dam-C 321 Gerb- Rooker, Mercatorstraat 
135 II, Amsterdam-W 327 J P Versteegh, 
Kastelenstiaat 11 II Amsterdam Z 

Afvoeren de kandidaat-leden 294 F Dias 
Santilhano Amste-dam-W 297 Mevr H Dias 
Santilhano-Stern Amsterdam 

Afgevoerd 845 H Ruitenbeek 
Bedankt 969 G Smit 25 H Laterveer 

10 
STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S P A Secr P Veer
man, Patroclosstraat 9, Amsterdam-9 

Bijeenkomsten 27 september 11 en 25 ok
tober a s societeitsavond 
11 
AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„ S H E L L " afd Filatelie Secr N J. 
van Deijck, Badhuisweg 3, Amster
dam-N , telefoon 6 1111 

Bedankt (per 1-8- 61) H J Tadema, 
Coevorden C Lattjes, Amsterdam, R S 
Stuifzand, Rijswijk (Per 1-9- 61) J B A 
Koldert Amstelveen M J v Benschop 
Baarn J F W Pierre Haarlem 

Nieuw lid H U Stuiver Zuiderpad 75, 
Z O Beemster 

12 
PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM, Afd Filatelie 
Secr C H Zaalberg, Esmoreitstraat 
51-III, Amsterdam-W 2 

WIJ ontvingen bericht, dat geheel on
verwacht op 22 juli j 1 van ons is 
heengegaan de heer 

J G KERSSEMEYER 
voormalig penningmeester en vanaf 
1 september 1957 lid van onze ver
eniging 
Onze gedachten gaan uit naar zijn 
familieleden, wij hopen, dat zij de 
kracht mogen vinden dit verlies te 
dragen 
HIJ ruste in vrede 
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Rullavonden 1961-1962 op de woensdagen : 
20 sep tember , 11 oktober , 1 en 22 november , 
13 december , 3 en 24 j anua r i , 14 februar i , 
7 en 28 maa r t , 18 april , 9 en 30 mei 

De j aa rve rgade r ing v indt p laats op woens 
dag 20 j un i 

Alle b i jeenkomsten en ve rgade i ingen w o l 
den als gewoonli jk gehouden in h e t Ontspan-
nmgsgebouw aan de Oostenburgergi acht 
(Kleine zaal) 

Bedankt P v Kempen , Weesp, Th J van 
Vooren, A m s t e r d a m - O 

Ovei leden 3 G Kerssemeyer , Amste r -
dam-Z 1 

Nieuw lid 8 G Dekker , Govei t Fl inck-
s t raa t 31-11, Amste rdam-Z 1 
13 
VERENIGING „ROBAVER" Afd Fila
telie Secr -penn J P de Best, Hooge-
weg 69-III, Amsterdam-O (Water
graafsmeer) Tel 5 96 40 

Op 17 augus tus j 1 ging van ons heen 
de voorzi t ter van de personeelsver
eniging v a n de Rot te rdamsche Bank, 
t evens opr ich ter van de Afdeling Fila
tel ie en lid van deze afdeling, de hee r 

J G F TABELING 
De samenwerk ing tussen hem en het 
Bes tuur v a n de Afdeling Filatel ie was 
s teeds bui tengewoon pre t t ig Wij zul
len h e m nie t licht vergeten 
HIJ rus te in v i e d e ' 

Vaste d a t u m der btjeenJcomsfen iedere 
15e v a n de maand , tenzij deze op za te rdag 
of zondag val t dan op de ee is t daarop vol
gende werkdag 

Nieuwe leden (pei 1-9- 61) S L Zwart , 
J C Schroders t raa t 28, Amste rdam-Os
dorp G F Jansen , Piet Wiedijkstraat 72, 
Ams te idam-Osdorp Mej C B Steinke, 
Cliostraat 37-III Amste rdam-Z J H Si-
beijn, J P Heijestraat 140-11 Amste rdam-W 

Afgevoerd W M de Best Haar lem (per 
1-7- 61) 
14 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK, 

Afd Filatelie Secr W F H Hoet]er, 
Slotermeerlaan 167-11, Amsterdam-16. 

Nieuwe leden C Bij, Smaragds t raa t 32-III, 
Amsterdam-8 , T D Liem, Domela Nieuwen-
huiss t raa t 23-lv, Amsterdam-18, A v d. 
Meer, Lumei js t raa t 41-1, Amsterdam-14, Dr. 
A G Drukke r , Radioweg 49, Amste idam-6 , 
M G van Nus, Rietwi jkers t raat 27-111, A m -
sterdam-13 

Bedank t B Evers , Zandvoor t (wegens ve r -
trelc) 
15 
PHILATELISTISCHE VERENIGING 
ND S M Amsterdam Secr T G 
Boon, Lepelaarstraat 22, Landsmeer 

Nieuw lid (per l-8-'61) 63 M J v d 
V gh, Nannos t raa t 5-1, Ams te idam-W, T. 
Voorbach, Dadels t raa t 2, Amste rdam-N J . 
H Engels, K e m p h a a n s t r a a t 9 Landsmeer 

Bedank t (per 1-8- 61) 56 G v d Sluis, 
74 H L H Verwmdt 
16 
GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING „DE GLOBE" Secr J. W. 
Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem, tel. 
(08300) 2 65 11; ledenadministratie J G. 
Ouwenbroek, Brantsenstraat 24, Arn
hem, tel (08300) 5 04 77 

Bijeenkomsten van de ajdelmgen (mdien 
niet anders ve rmeld aanvang 20 uur) 

Afd Apeldoorn maandag 9 ok tober in 
Hotel De Passage, Arnhemseweg hoek Cho-
plnlaan, Apeldoorn 

Afd Arnhem woensdag 4 oktober in h e t 
Volksuniversi tei tsgebouw, Rijnstraat 42, Arn 
hem Lezing door Mr K Schaap over he t 
pos tvervoer in he t Oude Gelder land 
Ruilavond vrijdag 20 oktober in he t A B C -
koffiehuis. T rans te Arnhem (Aanvang 
19 30 uur ) 

Afdeling Barneveld en O woensdag 11 
oktober ten huize van de hee r G J Schue-
ler, Amersfoor tses t raa t 16, Barneveld 

Afd Doetinchem en O vrijdag 6 ok tober 
In Hotel Groeskamp, Stat ionsplein, Doet in
chem (aanvang 19 30 uur) 

Afdeling Ede-Wageningen woensdag 4 
ok tober in gebouw Ons Huis t e Wageningen. 
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Afd Lobith vri jdag 22 september In Ho
tel S tokman t e Lobi th ( luilavond) en don-
dei dag 12 oktober in Hotel Wanders te El-
ten (vergadering) (Zie ook Mededelingen
blad augustus) 

Afd. Nijmegen vrijdag 6 oktober m Ho
tel De Roemer, Her togs t raa t 1, Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O maandag 18 sep
t ember en 16 oktober in Hotel Concordia, 
Utrechtseweg, Oosterbeek 

Afd Velp woensdag 27 september in 
Het Cent rum, Rosendaalselaan 8, Velp (aan
vang 19 45 uur ) 

Afd Winterswijk en O maandag 2 okto-
bei in Hotel De Klomp, Winterswijk 

Afd Zutphen donderdag 5 oktober in het 
C J M V -gebouw Paa rdewal Zutphen 

Nieuwe leüen 
Afd Arnhem 1458 G Th Teunissen, 

Graslaan 39 IH, Arnhem 
Afd. Barneveld en O 1418 B Koopman, 

Narcissenst raa t 24, Barneve ld 
Afd Doetinchem en O 1355 J G M 

Vermeulen, Ds v a n Dijkweg 6 Doetinchem 
Afd Nijmegen 1331 J G Hogenhart , 

StoUenbergweg 7, Berg en Dal 1332 H A 
Th Duppen, J a n van Galens t raa t 56 Nij
megen (Beiden m i v maar t ) 

Afd. Oosterbeek en O 1448 G A M de 
Ruyter , Woutei Klaassenlaan 17, Ooster
beek 

Afd Velp 377 H J M Gerr i tsen, Hof-
laan 6, Dieren 1054 H Groot, Korenbloem-
s t raa t 32, Rheden 1437 M J H Schmeitz 
Torbeckes t raa t 51 Velp (Gld) (allen 
m 1 V maart) 
1440 J W Smit, Smidsweg 22, Rheden, 
1441 L Hakker , Maass t raa t 19 Velp (Gld) 

Ouerieden 170 P H Scheute (afd Arn
hem) 1004 Mw M E de Groot-Hoek (afd 
Arnhem) 711 A j Buytendi jk (afd Nijme
gen) 

Overgeschreven naai andeie afdelingen 
80 J A M Wansink van afd Arnhem naar 
afd Bui ten leden (Nummer gewijzigd in 
1014) 1132 A Borst van afd Doetinchem 
en O , n a a r afd Bui ten leden 

Mededelingen 
Algemene Vergadering 
De Algemene Vergader ing wordt op zater

dag 28 oktober in Cafe-Restaurant „Riche-
Nat ional ' , Nieuwe Plein 56 te Arnhem ge
houden (Aanvang 15 uur) Vooi de voor
lopige agenda word t naa r he t augustus
n u m m e r van het Mededel ingenblad ve rwe
zen 

18 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 

„ B A A R N " S e c r I r F N V r o u w e n -
f e l d e r . P a r k s t r a a t 11a, B a a r n 

Bijeenkomsten l ede ie 3e maandag van de 
maand m Hotel , .P romenade ' te Baa in 

20 
DE KENNEMER POSTZEGELCLUB 
Wnd secr J W Schachtschabel, Stra-
tmgplantsoen 46 zw, Velsen-Noord, 
post Beverwijk 

Rullavonden De^e vinden plaats op 16 
en 30 oktobei a s in he t Witte Kruisge-
gebouw Baans t raa t t e Beverwijk Aanvang 
7 30 uur n m 

22 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „DE VERZA
MELAAR' , Bussum Secr H W Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden, tel 1 68 70 

Vergaderingen l ede re 2e maandag van de 
m a a n d m Cafe-Rest „De Harmonie , Br ink
laan 112, Bussum Aanvang 8 u u r n m Ech
te r niet in de m a a n d e n juli en augustus 

jRmlbeurs l e d e i e za te idagmiddag bij he t 
pos tkantoor voor alle Gooise filatelisten 

Nieuw lid 127 C A M Hecker Nieuw
s t raa t 11-C, Bussum 

Geroyeerd 98 A J Leyenhors t , Bussum 

23 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT" Secr Ir. 
G F. L Leistra, v. Almondestr 174, 
Delft 

Nieuwe leden 301 J M J Kalse, Pr ins 
Mauri ts laan 104, 303 C G Legieise, Isaac 
Hoornbeeks t raa t 31; be iden te Delft. 

Bedank t - 319 G Albers, Delft, 118 J . 
Elshout, Den Haag 

24 
PHILATELISTISCHE VERENIGING 
„DE FIVEL", Delfzijl Secr • P de 
Weerdt, Ankerstraat 18, Delfzijl. 

Nieuw lid P F Stoppels, K laps te rweg 
70, Woldendorp (Gr) S v Gelden, N ieuw
stad 13, F S Bosker, Fregallaan 5, W ITde-
ma Kazema t s t r aa t 8-A allen te Delfzul 

25 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT" Secr: 
A de Wit, Willemstraat 50, Dordrecht. 

Huishoudelijke vergadering t evens Rull
en Koopavond iedere 2e woensdag v a n de 
maand in h e t C J M V -gebouw, B u r g de 
Raad t smge l t e Dordrecht 

Jeugdclub Zelfde dag en plaats van 19-20 
u u r 

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

Ledenvergadering vrijdag 15 sep tember en 
13 ok tobe r a s in gebouw „Amer ica in 
G r o e n m a r k t 53, Dordrecht Aanvang 10 30 u 

Con tae tauond vrijdag 29 septembei a s 
zelfde p l aa t s en tijd 

27 
PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN" Secr.- J J H A Dolhain, Pe
trus Dondersstraat 100, Eindhoven Tel 
106 15 

Vergadering Elke eerste woensdag \ a n de 
maand , w a a r v a n convocatie word t toege
zonden 

Nieuwe leden (per 1-7-61) P S Konings 
brugge , ' t Ge luk 6, Geldrop W Schäfer , 
Valkenswaardseweg 19 Aalst bij E indhoven 

Overleden A W Jansen, E indhoven 

28 
PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING Secr F C Kuijken, Lupinalaan 
7, Son (NBr) 

Vergadering ledeie eerste m a a n d a g van 
de m a a n d in de zaal T van het Phi l ips Ont-
spann ingsgebouw te Eindhoven Aanvang 8 
u u r n m 

JVteutüe leden (per 1-7- 61) 78 M L van 
Splunder 203 B C M Klomp 204 B Wiers -
ma 205 J Bartel ings 

29 
ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr -Penn : W E J 
Aeijelts Averink, Mm Treubstraat 18, 
Enschede 

Vergadering elke 3e vrijdag v a n de 
maand in lokaa l Coöperatie, Oliemolensin-
gel 50, Enschede 

Overleden G J Ouwens Enschede 

30 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST", 
Geleen Secr - J Kentgens, Bollenstr. 
7, Geleen 

Afd Geleen 
Vergadering 1 oktobei a s m „ t Road-

hoes N i e u w e Markt Geleen 
Afd Sittard 
Vergadering Wederom in Schtadt Zit-

t e rd , M a r k t te Sittard Datum en agenda 
w o l d e n p e r convoncatie bekendgemaak t 

Afd Vaals Vergadering wordt per convo
catie b e k e n d gemaakt 

Afd Kerkrade 
Vergadering 2e zaterdag in ok tober in 

het Pa t ronaa t sgebouw te Bleijerheide 
Nieuwe leden J Vioomen Ble i jerheidei -

s t raa t 131, Kerk rade H Sonneschein, Ake r 
s t raa t 83, Spekholzerheide, H F i n k e r Pr ins 
B e r n h a r d s t r a a t 15 Nieuwenhagen 

31 
POSTZEGELVERENIGING GORIN-
RINCHEM & OMSTREKEN. Secr A. 
v. d. Vliet, Jagerslaan 22, Gorinchem. 



Nieuwe leden S Kramer Dulventiek ï; 
H Veth Westwagenstraat 42 beiden te 
Goimchem 
33 

POSTZEGELCLUB „DE KRING', 
's-Gravenhage Secr K Kouwenberg, 
Thorbeckelaan 238, Den Haag Penn 
P Krabbendam, Oostemde 185, Voor
burg Giro 549032 

Bijeenkomsten 2 en 16 oktobei a s in de 
kleine kantine van Gemeentewei ken Huij-
genspaik te s Giavenhage 
34 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SHELL, 's-Gravenhage Afd Postzegel-
club Secr A C M van Overeem, 
p/a Postzegelclub O VS Postbus 162, 
Den Haag 

Nieuw lid W H Zaayer v Alkemade-
laan 74 Den Haag 

Bedankt (pei 31-12- 61) 114 B G Moll 
Afgevoerd 141 R I Schemeiing Reelfs. 
Ruüavonden maandag 18 september, 

dinsdag 17 oktobei woensdag 22 november 
donderdag 14 december 1961 vrijdag 26 
januaii maandag 19 lebiuari dinsdag 20 
maait woensdag 18 april dondeidag 24 
mei en vrijdag 22 juni 1962 alle in de kleine 
koffiekamei Bataafse Carel van Bjiandt-
laan 23 Den Haag Aanvang 8 uur n m 

35 
PHILATELISTEN VERENIGING 

„GRONINGEN Secr J C Scheffer, 
Rijksstraatweg 245 Haren (Gr) , tel 
(05900) 4 54 36 

Vergaderingen Phil Ver , Groniugen', 
3e maandag in Rest Boschhuis te Gro
ningen 

Afd Hoogezand 2e dinsdag m Hotel 
, Struve te Sappemeei 

Afd Winschoten 3e vrijdag in Hotel 
, Smid te Winschoten 
36 
NEDERLANDSCHE P H I L A T E L I S T I 
SCHE VEREENIGING ,OP HOOP 
VAN ZEGELS te Haar lem Secr M 
W V d Koog Leidsevaar tweg 129, 
Heemstede 

Ka?!dtdaof!edeT! 217 J L Boshuisen, 
Kerkstraat U I Zandvooit 222 P Pers-
son J Gijzenkade 191 Haailem 250 G J 
Paardekooper Bloemendaalseweg 178 Over-
veen 262 Mej M C de Gioot Leidse\aart 
292 Haarlem 

Afgevoerd per 1 9 61 wegens veiliek naar 
onbekend adres 63 A H Copini Binnen
weg 63 Heemstede 

Jubileumtentoonstelling in het Museum 
Het Huis van Looy ingang Kampeilaan, 

Haailem Geopend viijdag 22 september 
\an 2 tOL 5 uui en van 8 tot 10 uui zater
dag 23 september van 10 tot 12 uur en van 
2 tot 5 uui zondag 24 september van 2 tot 
5 UUI Vrij entiee 

Algemene Vergadering viijdag 29 sep-
tembei 8 uui aula A H Gerhaidschool, 
ingang Raaks Haailem 
37 
POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN Secr C van Dishoeck L m t -
jenss t raa t 21, Heerlen 

Bijeenkomsten De eeistvolgende bijeen
komst zal plaats vinden op dinsdag 3 okto
bei e k in de zaal van Hotel Robertz Sta-
tionsstiaat te Heerlen Gelegenheid tot 
ruil vanaf 7 uur 

40 
s-HERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr Mr H J Bernsen, 
Aartshertogenlaan 275 Den Bosch 

Ledenvergadenng woensdag 20 septem
ber a s 20 uur in Hotel „Central , Markt 
te Den Bosch 

Nieuwe leden zie kandidaat-leden in het 
augustusnummer 

Kandidaat lid J V. d TiUaard, Taal-
»tiaat 163, Vught. 

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

Vergadering op donderdag 28 september 
1961 in Café Restaurant Zomerzoig (zij-
mgang) Stationsweg 35 Leiden Gewone 
agenda e t Hersengymnastiek of lezing 
Veider verloting en veiling 

Kandtdaot-Ieden 266 B J Propei Nas-
saulaan 13 Oegstgeest 267 R J A van 
Oyen Prof v d Waalslaan 19 Vooi scho
ten 268 Chr Zweistra Lange Mare 35a, 
Leiden 

Overleden p J Heykoop 
Mededehnffen 
Daar alle rondzendingen van het seizoen 

1960-1961 afgewerkt zijn kunnen de leden de 
afgiftestrookies van deze zendingen ver
nietigen 

Voor het nieuwe seizoen de stiookjes tot 
nadere aankondiging blijven bewaren' 

In velband met het oveilijden van de heer 
P J Heykoop is thans benoemd als sectie
hoofd vooi deze secties de heer J E A 
Zeeman Kanaalweg 29 Leiden Willen de 
leden van deze sectie hiervan nota nemen 

Jeugdafd Elke 2e dondeidag van de 
maand in Huize Ovei t Hoff Gei echt 10 
Leiden 

Volgende veigadeiing woensdag 25 okto
ber op deze vergadering lezing van het 
N F C met dia s Onderwerp De zegels 
van West Duitsland na 1945 

43 
PHILATELISTEN VERENIGING 

,ZUID-LIMBURG • Secr W G J 
Hack Wolfstraat 10, Maast r icht 

Nieuw lid Dhr Nelissen Alentelaan 11, 
Maastiicht 

Eerstvolgende bijeenkomsten Ledenver
gadering 16 oktobei Beuis 2 oktober 

Beide bijeenkomsten om 20 00 uui m Res
taurant In de Gouwe Poort Vrijthof 50, 
Maastricht 

44 
POSTZEGELVERENIGING GROOT 
VELDHOVEN" Wnd secr M Suther 
land, Draaiboomstraa t 32 Meei veld
hoven 

Iedere 2e maandag van de maand ruil-
avond in het Buurthuis Den E kker 
46 
ROTTERDAMSE ONTSPANNINGS
VERENIGING SHELL, Afd Filatelie 
Secr A Keemink Sweelmckst r 209-b, 
Vlaardingen 

Nieuwe leden 38 W Lodder Doidtse-
laan 192 A Rotterdam 134 H Sluimer, 
Rontgensti aat 32-C Vlaardingen 122 J 
Komejan Jan Steenstraat 13-C Spijkenisse 

Bedankt 38 A Tiapman 122 W F 
Knust Graichen beiden te Vlaardingen 
47 
POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL Wnd secr J C Jochems, Hob-
bemastraat 4, Roosendaal 

Vergadering 20 september a s in Hotel 
Lockefeei aanvang 20 uur 

Filatelistenloket van 19 tot 20 uur 
Afgevoerd E P v Everdingen, Roosen

daal 
48 
PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM Secr M J Feenstra, Dorps
straat 2, Capelle a d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke 
maand in het Beursgebouw ingang Meent 
110 Rotterdam 
49 
POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT" Secr P Vons, Brederoodse-
weg 100, Santpoort-Z 

Bedankt 130 A J Veldhuis, Haarlem, 
47 J Kieft, Santpoort 

Attentie' ' De bijeenkomsten zullen voor
taan gehouden worden m de vergaderzaal 
van het „BADHUIS SPAARNBERG", Wüs-

telaan 79, te Santpoort en wel op de 2e en 
4e dondeidagavond van iedere maand Aan
vang 20 uur eerste bijeenkomst donderdag 
14 septembei a s 

50 
PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd Filatehe Secr • A. 
V d Bosch, Noordvestsingel 59, Schie
dam 

Nieuw lid A Bergkette, v Hogendorp-
laan 187-B, Vlaai dingen 

52 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS , TILBURG" Secr H. 
A M Meeuwsen Melis Stokestraat 45, 
Tilburg 

Vergadering iedere Ie woensdag van de 
maand in de grote bovenzaal van Huize 
Remmers Heuvel 28 Tilburg 

54 
POSTZEGELCLUB ,WASSENAAR" 
Secr W van der Worp, S t a r r e n b u r g -
laan 70, Wassenaar 

Vergadering ledeie 2e donderdag van de 
maand in cafe-iest De Deyl hoek Kerk-
dam en Rijksstraatweg 

69 
POSTZEGELVERENIGING ,VEEN-
DAM & OMSTREKEN' Secr Ir J D. 
Neuteboom, E E Stolperlaan 24, Veen
dam 

Bijeenkomst woensdag 20 septembei en 
18 oktobei a s in Rest Veenlust Aanvang 
8 UUI n m 

70 
DE POSTZEGEL 

Phi la te l is ten-vereniging voor personeel 
in dienst van de Rot te rdamsche Droog
dok Maatschappij en Scheepsbouw Mi] 
, Nieuwe Waterweg Secr P J v 
Drongelen Oudedijk 177, Rot te rdam-16 

Nieuwe leden C 10 P Oomen Stations-
stiaat 52 Schiedam C 11 O Brouwer Vrij-
landt 73 Pernis 

72 
POSTZEGELVERENIGING „VREDE-
STEIN Secr C N van der Zalm, 
Tromps t raa t 10, Loosduinen 

Bijeenkomsten Vergader- en ruilavonden 
worden gehouden bij de NV Rubberfa
briek Vredestein te Loosduinen en wel op 
29 september ruilavond, 10 oktober verga
deravond 24 oktober weder ruilavond 

73 
MONROE - PERSONEELSVERENI
GING Afd Friatelie, Amsterdam Secr 
J I A Hartkamp, Plantage Parklaan 
7 hs, Amsterdam 

Het bestuur bestaat uit de heren J H 
Burgers, voorzitter J I A Hartkamp, 
secietans J Klant penningmeester 

Ledenlijst H Bergvelt Joh v d Waal
straat 67 C J Bulte Adm de Ruyterweg 
186hs J H Burgers De Wittenstraat 147hs, 
J C F Clement Bernissestraat 7-1 A F 
Eegerdink Frederikstraat 25-III P Hiddes, 
Hoofdweg 479-1 H J Houtgraaf Petrus 
Blokhof 9-II W Kaptem, Legmeerstraat 
45-11 W C de Kleijn Johan Jelgershuis-
hof 20 J Kuiper Mercatorplein 41-11, J Th 
Lischer Van Alphenstraat 3-1 Ch L Pee-
ters Theo Majofskistraat 33 P B A. 
Pieron Sarphatistraat 134-III, P Raithel, 
Frobelstraat 21-IV A M Schumacher, Ie 
Jan Steenstraat 29-III A C v d Hoogte, 
Hobbemakade 92-1, J I A Hartkamp PI. 
Parklaan 7hs J Klant Van Eeghenlaan 
9-1 Van Dijk, Van Ostadestraat 59-1, H J. 
Franke Sr , Luraeystraat 39-11, J H Daal-
man, Soembawastraat 23-1 J Teyen St. 
Antonibreestraat 88-III W Stokvis, Banka-
straat 41-111 allen te Amsterdam, L Schon
hage en Schonhage j r , Chr Huygensstraat 
60, Badhoevedorp. 
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Filatelistiscli allerlei 

Trucage. Dit grapje heeft in de Westduitse filatelistische 
bladen al een baard, maar het blijft toch aardig. Men 
neme de rode Westduitse 20 pf.zegel met de beeltenis in 
zwart van Hans Böckler kopstaand voor zich. Bedek nu 
het lichte linkerdeel (met waardecijfer) zodanig dat het 
woord Berlin onzichtbaar wordt en datum en jaar net zicht
baar blijven. Er is m'et veel verbeeldingskracht voor nodig 
om op de toepasselijke rode ondergrond de zwarte schim 
van wijlen J. W. Stalin te ontwaren. 

Vorstelijke gift. De autoriteiten van Vaticaanstad hebben 
$ 460.000 (ongeveer 1.650.000 gulden) geschonken voor het 
postzegelplan, dat gezamenlijk was georganiseerd door de 
Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde 
Naties en het V.N.agentschap voor hulpverlening en her
stel (UNRWA). 

Het bedrag, dat de totale nettoopbrengst vertegenwoor
digt van de Wereldvluchtelingenjaarzegels van het Vaticaan, 
is de grootste schenking van alle 76 gebieden die postze
gels voor het Wereldvluchtelingenjaar hebben uitgegeven. 

Dief veroordeeld. Apostolos Tatsopoulos, een vroegere 
medewerker van Shanahan's Postzegelveilingen te Dun 
Laoghaire in Ierland, is door een rechtbank te Geneve 
veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens het ver
kopen van postzegels die waren gestolen van Shanahan's 
in de nacht van 8 op 9 mei 1959. Mevrouw Tatsopoulos, die 
eveneens terecht stond, werd veroordeeld tet drie maan
den, met aftrek van voorarrest, hetgeen inhield dat zij met
een werd vrijgelaten. Zij had de gestolen zegels, die' 'in 
Zürich, Lugano en Geneve waren verkocht, verborgen in. 
haar handschoenen. De officier van justitie had zes jaar ■ 
geëist tegen Tatsopoulos, maar de rechter sprak een milder 
vonnis uit omdat de veroordeelde, na het uitzitten van zijn 
straf, nóg in Dublin zal moeten terecht staan. 

Bybels. De bijbel wordt dit jaar opnieuw afgebeeld op de 
kerstpostzegel van Australië ter herdenking van de 350e 
jaardag van de Britse bijbelvertaling van 1611, de zogenaam
de Koning James' uitgave. Deze mededeling is onlangs ge
daan door de Autralische Postmaster General (minister van 
Posterijen) in antwoord op een vraag in het parlement te 
Canberra. 

Stadsbrievenbussen. In navolging van andere plaatsen 
neemt de PTT te Haarlem een proef met het plaatsen van 
twee brievenbussen, bestemd voor stadspost. Deze bussen 
worden geplaatst naast reeds aanwezige brievenbussen. Het 
publiek wordt verzocht in deze bussen poststukken voor 
Haarlem, Aerdenhout, Bloemendaal, Heemstede, Overveen 
en Santpoort te deponeren. Indien de proef slaagt zal aan 
het systeem in de toekomst uitbreiding worden gegeven. 

Postzegelkunst. In de wekelijkse rubriek Kunst en Cultuur 
van de Gazet van Antwerpen van 175'61 wordt onder een 
kop van vijf kolom de nieuwe Belgische culturele serie af
gekraakt. 

„Na de vreselijke banaliteit der zegels van het koninklijk 
huwelijk, na de kleurloze Rockoxzegel, na de „Dag van de 
Postzegel", een modelzegel om te leren hoe een postzegel 
niet mag zijn, had men toch bij een culturele reeks mogen 
verwachten dat de vormgeving getuigen zou van een zekere 
culturele bekommernis. Helaas, helaas . . . . ijdele hoop en 
dwaze verwachting! Waarom op deze zegels een Vlaming 
en een Waal als spitsbroeders moeten gekoppeld worden, 
mag Joost weten. De gelijkenis der portretten is daarbij 
nog twijfelachtig: goed dat de naam van dr. Van de Perre 
op de zegel vermeld staat, anders wist geen kat wie daar 
herdacht werd. De ontwerper weet zelfs niet hoe de baret 
van een priester er uit ziet — maar zeker is het niet dat 
schoon, rond gepolitoerd gevalletje op het hoofd van abbé 
P'sthin, aldus F. L. in de Gazet. 

Deze zegels zijn zogenaamde portretten waaraan wat 

lettering is toegevoegd, waar ergens nog een plaatsje be
schikbaar werd gelaten. En hoe zijn die letters en cijfers 
dan nog getekend? Die ailermoeilijijste opdracht, ^schoon 
geritmeerde letters te tekenen, schijnt bij ons van geen 
belang te zijn. De waardecijfers zijn zélfs van veischeiden 
types. En de gekozen kleurengamma getuigt van een con
fiseurensmaak: een staalkaart van fondants of ijsroom. 

Het bestuur der posterijen mag een vergelijking maken 
met de Nederlandse Zomerzegels. Dat zijn ook „preritjes"
zegels en wellicht niet de beste die Nederland uitgaf. IVIaar 
hoe scherp zijn die vogels getekend, hoe sterk is het waarde
cijfer in het blad ingewerkt, zodat het niet kan worden uit
gesneden om het prentje uit te sparen. Hoeveel steviger 
is de kleurengamma, en klaar genoeg gedifferentieerd om 
ook op afstand de verscheiden waarden te onderscheiden". 

De schrijver voert verder een pleidooi om postzegels door 
een graficus te laten ontwerpen en zet vervolgens uiteen 
aan welke eisen een postzegel zijns inziens moet voldoen. 

„Wie twijfelen mocht aan dit standpunt", zo gaat hij ver
der, „moet maar de prachtige centerreeks, die Van Krim
pen ontwierp voor de Nederlandse posterijen vergelijken 
met onze heraldieke leeuwkens. Het land .van herkomst 
moet ge daar bijna met een vergrootglas gaan zoeken — de 
tekening van de leeuw is schreeuwend banaal — de kleuren
gamma is droevig. In vergelijking met deze waren de 
leeuwenzegels, vlak na de bevrijding, bijna meesterwerken". 

,,Terecht mocht de heer De Moor het boek, dat hij in 
opdracht van de Nederlandse Posterijen uitgaf, „Postzegel
kunst" betitelen. Want er bestaat een eigen kunst van de 
postzegel, met haar eigen normen". Zo zegt deze schrijver, 
die in dit verband nog vele behartigenswaardige dingen te 
berde brengt. 

Boedapest1961. Voor de internationale postzegeltentoon
stelling, die van 23 september tot 3 oktober in Boedapest 
zal worden gehouden, blijkt volgens mededelingen van de 
Hongaarse Unie van Filatelisten grote belangstelling te be
staan. De Hongaarse PTT zal 22,5 kg zilver gebruiken voor 
het drukken van een speciale zilveren tentoonstellingszegel. 
Hongarije zal vertegenwoordigd zijn met een uniek blok 
zeldzame Hongaarse zegels uit 1868. Dit blok, dat onlangs 
werd ontdekt, heeft een waarde van ruim 36.000 gulden 
(NRC). 

Stanley Gibbons Postage Stamp Catalogue, deel III, 
Amerika, Azië en Afrika, uitgave 1962, datum van verscho
ning 11 augustus 1961, prijs 27/6d. plus porto. 

Nadat de vorige editie reeds enkele maanden uitverkocht 
was, is een nieuw' deel van deze bekende Engelse catalogus 
verschenen. De stroom van nieuwe uitgiften is bijgewerkt 
tot april van dit jaar, een toeneming van bijna tweehon
derd pagina's. In het bijzonder werden Egypte, Liberie, 
Perzië en de U.S.A. bijgewerkt. Van het laatste gebied 
kwamen de „eerste gravures" van 1861 terug in de cata
logus. De volgende nieuwe landen komen voor het eerst 
voor: Kameroen, Kongo  Leopoldstad (voormalig Belgisch 
gebied), Katanga, de Mali Republiek en Somalië. 

Zoals verwacht mocht worden, zijn de prijzen wederom 
gestegen en voor enkele gebieden zelfs vrij fors. 

De catalogus maakt de bekende Engelse solide indruk: 
goed papier en vele en duidelijke afbeeldingen. 

H. 

Skandinavien Frimaerkekatalog 1982. Aarhus Frimaerke
handel. Aarhus, Dänemark. 

Deze catalogus voor Scandinavië bestrijkt Denemarken, 
met Groenland, Sleeswijk, Thule en Deens WestIndië, Fin
land, met Aunus, Karelië, OostKarelië en Noordinger
manland, Noorwegen, Zweden en IJsland. Op een totaal 
van 136 bladzijden zijn verkleinde afbeeldingen opgenomen 
van alle zegels van deze landen en gebieden, alsmede 
vergrotingen van de voornaamste afwijkingen, watermer
ken, opdrukken, tandingen, enzovoort. De prijzen zijn uitge
drukt in Deense kronen. De prijs van deze catalogus is ons 
niet bekend, maar ze zal, gezien de eenvoudige uitvoering, 
niet hoog zijn. 
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Postzegelveiling R. POSTFMA 
Singel 276 Amsterdam-C. Telefoon 24 97 49 

161e 

\ 

• 

Voor onze oktoberveiling kan nog worden ingezonden 

tot uiterlijk 4 oktober a s. 

Bij voorgenomen liquidatie van grotere objecten 

zullen wij U met genoegen vrijblijvend 

van advies dienen. 

# 

^eiliwuff 
Deze vindt plaats op 20, 21 en 23 

september a.s. 

Naast een zeer belangrijke afdeling 

Collecties en landenrestanten 

(ca. 600 nummers) bevat deze 

veiling een keur van betere zegels 

en series; de zo courante afdeling 

Europazegels is zeer goed 

vertegenwoordigd, alsmede 

Luchtpost w.o. rariteiten. 

Wij zijn voornemens ook dit 

seizoen regelmatig maandelijkse 

veilingen te houden. 

* 

Indien U nog geen kennis heeft gemaakt met 

onze veilingcatalogus zullen wij U deze gaarne 

op aanvraag gratis toezenden. 

5 



Rondzendingen Verenigd Europa 
Door een zeer grote sortering van de zegels van dit 

verzamelgebied, ben ik in staat u hiervan op aanvraag 

een zichtzending te doen toekomen, waarbij men er 

dan wel bij moet bedenken, dat het hier m hoofdzaak 

de meelopers en de voorlopers betreft, b v Entente, 

Lateraan en de diverse Oosteuropese Sportseries Ge

bruikt en ongebruikt. Heb ook rondzendingen van FDC's 

Even een bnefkaartje aan' 

A. P. van Ooijen 
Vondelstraat 75, Den Haag - Tel. 631306 

Wederverkopers! 
Onze zichtzendingen bevatten ook steeds de laatste 
nieuwties in kor te en complete series per 5, 10 en 
100 O.a. dieren, bloemen, ruimtevaart enz 

Bestel nu bij ons de te verschijnen diverse catalogi. 
Praktisch alles op dit gebied leverbaar 

Postzegelhandel LETCO N.V. 
Keizersgracht 762 (bij Utrechtsestraat) Amsterdam C 
Tel 62220 Giro 250035 

ZICHTZENDINGEN 
van Nederland en Overzeese Rijksdelen 

liggen voor u ter verzending gereed. 

Om u de onkosten van ÓP porto te besparen, wordt 
door ons de heen- en retourzendinj; gefrankeerd 

Gezien de hoge onkosten van verzending gaarne 
uitname per zichtzending minrma:! f- 1 0 — . 

Suriname-prijsli jst met vele series en losse 
zegels gratis op aanvraag 

Oost-Duitsland 
Joegoslavië 
Roemenie 
ld blokken 
Tsiechosl. 1 
idem II 

f 2,90 
4,50 
5,15 

10,25 
2 , — 
3,60 

Sport Olympiade 

Turkiie 
Hongarije 
Korea 
Liberia 
Malgache 
Malediven 

1960 

f 1 , — 
3,35 
0,60 
3,35 
0,65 
2,90 

postfri 9 

Marokko 
Mongolië 
Paraguay 
Somalia 
Togo 1 en II 
Tunis 

f 3,35 
3,50 
3,35 
2,25 
2 , — 
1,80 

Bestelling boven f 5.— portvri j . 
Het bestelde wordt U op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. 

Postzegelhandel J. V A N MASTRIGT 
Willem Buytewechstraat 222b - ROTTERDAM 6 
Telefoon 010-58722 - G i ro 66U78 

VERENIGDE N A T I E S - E U R O P A 

VN Compl uitgave poslfns incl 2 blkn ƒ 215,— Europa- '57 
ƒ 85,—, '58 ƒ 14,50, '59 ƒ 13,50, compl en postfris. 

P. F. BENDER — Viergrren/enweg 36 — VAALS (L.) 

' 
/ / 

O A 

•54 
•45 
'46 
•46 
•47 
'48 
'57 
'58 
'60 
'42 
'42 
'55 
■55 
•60 
'38 
'56 
'58 
'58 
'58 
•58 
'59 
•60 
'55 
'55 
'58 
'58 
'58 
•58 
'59 
'59 
'54 
'59 
•59 
•32 
•37 
'37 
'38 
•46 
•47 

Lf m r 
il rPr V t lVL 

' ^ 1 I ^ I N F 
■Niun r . IMIMI / C 

TE KOOP AANGEBODEN 

België 
Bulgarije 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

Duitsland 
„ 
„ 
„ 

Denemarker 
Frankrijk 

„ 
„ 
„ 

„ 
„ 
„ 

Hongarije 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

Itahe 
„ 

Joegoslavië 
„ 
„ 
„ 
„ 
" 

Rotan 
Slavisch congres D 
Eur. sport 
idem têtebêche 
Eur sport 
Jumeiage 
Basketbal! 
Eur sport 
Basketball 
P T Tcongres 
idem opdruk 
Westropa 
Spoorw congres 
Gezondh congres 
Jumeiage 

„ 
,, 

Conseil 1 
.. II 

5 vlaggen 
Pyreneeenconf. 
Burgem conf. 
Wintersport 
idem n 
Eur. sport 
idem D 
P T T congres 
idem n 
P T T.congres 
idem □ 
Lateraan pact 

I J 

Jumeiage 
Eur roeikamp 
Petite entente 
1e Entente 
Eur. spelen 
Slavisch congr. 
Eur. spelen 

m / 
IRi 

Ji\\ 
* 

f 5,85 
2,25 
3,25 
7,50 
6,50 
4 — 
1,75 

12,50 
1,35 
2,45 
2,45 
3 , — 
1,20 
0,70 
1,25 
1,20 
1,50 
6,75 
3 , — 
2,30 
2,75 
1 95 

12,75 
46,— 

9,75 
28,50 
2,75 
4,50 
0,85 
3,50 
4,50 
1,50 
1.75 

32,50 
3,50 
3,75 

16,— 
2,75 
3,50 

> n 
iP Jwi 

o 

f 4,80 
2 , — 
3,25 
7,50 
6 , — 

— 
1,90 

— 
1,10 
2,45 
2,45 
3,50 
0,55 
0,50 
0,75 

— 
1 , — 

— 
5,50 
1,50 
1.25 
6,50 

— 
6,90 

— 
1,25 
4,50 
0.55 

0,70 
— 

35,— 
1,50 
1,50 

— 
1,75 

— 

* // 
A f\ 

F D C 

— 
— 
— 
— 
— 

f 5,50 
18,— 

3,50 
22,50 
22,50 

— 
— 

5,65 
— 
— 

5,50 

— 
_ 
— 

2,15 
22,50 

— 
22.50 
35,— 
3,50 
6,50 
2,70 
5,50 

— 
4,75 

— 
— 
— 
— 

'48 
'48 
•42 
'48 
'53 
'55 
■59 
'36 
'37 
•37 
■38 
' 40 
'47 
'47 
•55 
'55 
'55 

' 57 
'58 
'59 
•42 
'59 
'37 
'56 
'56 
•57 
'58 
'58 
•58 
'61 
'31 
'37 
'40 
•49 
■54 
'54 
•59 
•59 
'54 
'56 
'59 
' 54 
'59 
'50 
•61 

Joegoslavië 
„ 

Noorwegen 
Polen 

^̂  
„ 
„ 

Roemenie 

j j 

„ 
,, 
j j 

,, 

„ 
Slowakije 
Spanje 
Tsjechoslow 

^̂  
„ 
,, 
„ 
,, 
„ 
„ 

Turkije 
I J 

„ 
,, 
,, 
1 , 

^ j 

Vaticaan 
j j 

I J 

V N . " 
1 , 

Zwitserland 

Eur athletiek 
Donaucongres 
P T T congres 
Spoorw conf. 
Boksen 
Jumeiage 
Balpex 
10 j Pettte entente 
Petite entente 
Athletiek 
Entente 
2e Entente 
Balkanspelen 
idem blok 
Volleyball 
Dames roeikamp 
Pistoolsch k 
Dames gymnast 
PT Tcongres 
Eur sport 
P T T congres 
Pyreneeën 
Petite entente 
Spoorwconf 
Basketball 
Boksen 
Schaatsen 
Volleyball 
P T T congres 
Roeikamp. 
2e Balk conf 
Ie Entente 
2e Entente 
Eur worstelkamp 
Nato 
Eur raad 
Basketball 
Eur raad 
Lateraan pact 
Eur Apostel 
Lateraanpact 
Eur gebouw 
Comm f Europ. 
Eur. bureau 
ijshockey 

* 
f 4,75 

3,10 
1,90 
5 ,— 

10,— 
7 , — 
2,25 

25,— 
3,75 

17,50 
3 , — 
2,25 
9,25 

16,— 
11 ,— 
12,50 
4,50 
8 , — 
6,50 
2,50 
8,50 
0,95 
6 , — 
9 , — 
1,90 
2,75 
2 , — 
2 , — 
2 , — 
0,90 

30,— 

6 , — 
21,50 
36,— 
56,— 

0,65 
2 , — 
9,50 
7 , — 
2,25 
8,50 
1,75 

195,— 
0,40 

o 

f 4,75 
2,75 

F D C 

— 
— 

1,90 f22,— 
5,50 
4,50 

— 
1,75 

1 , — 
1 5 , 

0,90 

7,50 
15.— 
7,50 
7,50 
3,25 
3,95 
1,50 
— 

8.50 
0,90 

0,60 
0,60 
0,50 
0,50 
0,75 
0,60 

— 
18,50 

— 
— 

0,65 
1,80 
— 
— 

2.25 
7.50 

— 
— 

—, 
16,— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

65.— 
2,75 
— 

16,— 
8 , — 

10,— 
5,50 
5,50 
2,50 
7 , — 

— 
75,— 
32,50 
36,50 
48,— 
72,50 

2,95 
2,05 
— 

18,50 
3,75 

16,— 
6,75 

1,10 

Zojuist verscheen de nieuwe V e r e n i g d Europa Catalogus 1 9 6 2 (in 4 talen) Prijs f 1,50 

Na giroontvangst van deze f 1,50 volgt portovrije toezending v a n d e z e z e e r ui tgebreide catalogus! 

Vraagt een zichtzending van het nieuwe thematische 

gebied: 

„RUIMTEVAART" 
Alle te leveren zegels in werkelijk uitmuntende kwaliteit 

Al le nieuwtjes in abonnement leverbaar! 

O.A. TE KOOP GEVRAAGD 
50 
50 
53 
53 
50 
60 
60 
52 
56 
57 
58 
59 
51 
54 
60 
49 
50 
53 
56 
57 
60 
51 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
60 
56 
57 
59 
60 
52 
60 
50 
54 
54 
59 
50 
57 
49 
50 
53 
56 
56 
57 
58 
59 
60 

België 

„ 
„ 

Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 

„ 
„ 
„ 
„ 

Griekenland 
„ 
„ 

Itahe 
„ 
„ 
„ 
,̂ 

Ierland 
Luxemburg 

,̂ 
„ 
„ 
„ 
„ 

Liechtenstein 
Nederl. 

„ 
,̂  
„ 

Portugal 
„ 

Saar 
Turki je 

„ 
„ 

Zwitserland 
„ 

Triest 
„ 
„ 

Zwanen 
Europa 

„ 
„ 
„ 
„ 

Sport 
idem blok 
Jeugd 
Het Hart 
ERP 
Europa 

„ 
Conseil 
Europa 

„ 
„ 
„ 

ERP. 
Nato 
Europa 
ERP. 
Tabak 
Nato 
Europa 

Weegsch. 
E G K S 
Europa 

„ 
„ 
„ 

Europa 
„ 
„ 
„ 

Nato 
„ 

Eur. raad 
Nato 
Raad 
Raad 
E. bureaus 
Europa 
E.R.P. 
Tabak 
Nato 
compleet 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

f 22,— 
5 , — 

35,— 
4,50 

20,— 
2,80 
1,40 
8 , — 
3,75 
1,90 
1.20 
1.30 

65,— 
32,50 
3,50 

38,— 
35,— 
9,50 
8 , — 
3 . — 

1 6 _ 
120 — 

18.— 
128 — 

48.— 
3 , — 
2,50 
3 , — 

22,— 
9 , _ 
1,40 
2 , — 
0,80 

28,— 
1,40 

120,— 
2 4 , _ 
32,— 

1 , — 
120,— 

3,50 
70,— 
26,— 

9 — 
20,— 

170,— 
60,— 
10,— 
1 1 , — 
68,— 

Hogere prijzen vindt u met en betaling is 
contant. Deze enorme prijzen gelden alleen 
voor postfnsse zegels. 

POSTZEGELHANDEL W. H. DE MUNNIK 
Jac Vermeystr. 30, Scheveningen, Postbus 5036, Tel. (070) 558638 

Postgiro 172807, Bankrekening Amsterdamsche Bank 



[ „HET POSTORDERHUIS VOOR DE POSTZEGELVERZAMELAARS" 

HARTOG OKKER 
1 biedt vri)bli)vend aan 
1 F D Covers Nederland & Ov Geb 

1 Nederland {mee off) 

1927 Rode Kruis 17,50 
1948 Kind 7 50 
1949 Kind 7 50 

1 Nederland (off covers) 
1950 Kerken 35,— 

Universiteit 15,— 
Kind 20,— 

1951 Zomer 15,— 
ld Phihpskrt 15,— 
Kind 10,— 

1952 V Riebeeck 7,— 
ld Culemborg 15,— 
Mijnwerker 6,50 
Zomer (bloemen) 8,50 
Itep 5,— 
Kmd 4,— 

1953 Zomer (bloemen) 8,50 
Rode Kruis 2,50 
Kind 3,75 

1954 Zomer 3,75 
Bonifatius 2,75 
Statuut 1 25 

De aangeboden covers van Ned & 
ven 

POSTGIRO 193156 VERMELDT 
MAANDBLAD SEPTEMBER' 

- [ndonesie Israel 

1955 Bevrijding 
Kind 

1956 Rembrandt 
Olympiade 
Europa 

1957 Zomer 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 

1958 Zomer 
Europa 
Kind 

'959 NAVO 
Europa 
K.L.M. 
Kind 

1960 Vluchtelingen 
Zomer 
Volksgezondheid 
Europa 
Kind 

1961 Zomer 
Europa 

Ov Gebieden Indonesië en 

1,25 
2, 

3,50 
2,50 

15,— 
2,25 
1,75 
4,50 
1,50 
1,75 
1,50 
125 
1,25 
1,75 
0,90 
1,25 
1,— 
2 — 
0 85 
1,75 
1,50 

1,50 
0,90 

Ned Nieuw Guinea 
1955 Rode Kruis afst 1 

mnd te vroeg 
1956 Lepra 
1957 Kinderzorg 
1958 Rode Kruis 
1959 Ste-rengebergte 

Kroonduiven 
Soc Zorg 
(bloemen) 

1960 Vluchtelingen 
40 et Kon Juliana 
Soc Zorg (vlinders) 

1961 Nw Guinearaad 
Soc Zorg (kevers) 

Ned An t i l l en 
1943 Kon Familie 
1949 de Ojeda 

U P U 
1952 Zeemanswe varen 
1953 Watersnood 

Beekbergen 
1954 Aruba 

Statuut 

15,— 
4,50 
3,50 
3,50 
2,25 

17 50 

3 ,— 
3,75 

12 50 
3 , -
1 7 5 
2 25 

8,50 
6,50 
9,50 

17,50 
3,50 
3 ,— 
3,75 
2,25 

1955 jeugdzorg 
(bloemen) 
Kon Bezoek 
Car Commissie 

1957 Baden Powell 
Volksgezondheid 

1959 Autonomie/Statuut 
1960 Niewindt 

Dag v d Arbeid 
Kankerbestrijding 

1948 Regeringsjubileum 
1949 Vlucht 

Paramanbo-Asd 
1953 Inh Voorst 1 (4w) 

Inh Voorst II (7w) 

Stadion 
1954 Kmd (spec krt ) 

d op brief 
Lindbergh herd vi 

1955 laarbeurs (met 2 
zegels) 

1956 10 1 Car Comm 
1960 Statuut & Dag 

Vrijheid (2 cov ) 
Inh Kunst 
Vliegveld Zanderij 

1961 Inh Produkten 
Gebouwen 1 
Gebouwen II 

22,50 
6,— 
3,50 
3,50 
2,50 
2,50 
2,25 
1,50 
5,— 

7,50 

2,25 
2,— 

32,50 
30,— 
35,— 
17 50 
17 50 

4 50 

3,— 
2,50 

4 50 
5 , -
6,— 
1,25 
6,50 
5,50 

Ruimtevaart Dagprijs 
jamborettc 4 -

Indonesië 
1948 Reg Jubil 
1954 Kind 
1955 Afro-As ConI 

10 j Onafh 
lO j Ind P T T 
Alg Verkiez 

1956 Blindenhulp 
Rode Kruis 
200 ] Djakarta 

1958 Geof Jaar 
1959 Jamboree 

Wet 1945 
Colomboconf. 

1960 Jeugdsportconf 
Vluchtelingen 
Inh Prod (2 cov ) 

1961 Badminton 

Israel 
Yvert Nrs 
15 
16 
17 
35 
36 
49 
53 
62/63 

5 .— 
3,50 
3,50 
1— 1 2.— 
2.25 
3,50 1 
3 50 
2 . — 
1,75 
2,— 
1,50 
1,50 
1,50 
2,50 
3,50 1 
2,— 
2,25 
1,50 

1,25 
9 .— 

10.— 
40,— 
1.75 
1,75 

20,— 
2 , — 

Verder vrijwel alles leverbaar | 
van Israel 
Benco Israel Cat 1962 f 2,0S 

Israel zun ten dele beschre- LEVERING UITSL BI) VOORUITBETALING - BESTELLINGEN ONDER 15 GULDEN 

OP UW GIROSLIP DUIDELIIK 

WORDEN VERHOOGD MET 50 CENT VERZENDKOSTEN BESTELLINGEN 
100 GULDEN GENIETEN 5 % KORTING 

ADVERTENTIE Aanvragen voor 
worden 

zichtzendingen kunnen doo 

30VEN 

r tijdsgebrek met in behandeling genomen 

Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren 

De 

SPECIALE CATALOGUS 
VOOR NEDERLAND EN 1QA9 
OVERZEESE RIJKSDELEN 

21e editie 
verschijnt d i t j aa r 
reeds half september a.s. 

Bijgewerkt to t de laatst verschenen nieuwtjes — aan het 
inbinden (harde kaft) wordt extra zorg besteed — het 
wordt een aantrekkehjke uitgave met op de omslag het 
jaartal 1962 — talri jke prijsher
zieningen (verhogingen). On- ^ 
danks uitbreiding van het werk l - . L * , T < 0 0 
detailprijs SieClllS I J , 

Bij toezending per post wordt de prijs verhoogd met 36 cent. 

Vanaf half september verkrijgbaar bij de postzegelhandel 

OP 1 SEPTEMBER 
komen er weer stapels nieuwe boekjes in 
circulatie met een zeer uitgebreide keuze in 
de eenvoudige en de zeldzame zegels van: 

LATIJNS AMERIKA 
FRANSE KOLONIËN 
DUITSLAND EN GEB. 
BELGIË/LUXEMBURG 
SCANDINAVIË 
FRANKRIJK 
SPANJE 
OOST-EUROPA 
ENGELSE KOLONIËN 

Mogen we deze keer eens 
speciaal wijzen op Scan
dinavië' Een werkeli jk 
prachtige keuze! Indien 
U het wi l t proberen met 
een rondzending van de 
genoemde gebieden, ver
wachten we gaarne ook 
Uw aanvraag met vereni-
gingsnummerof referen
ties Deze reeds bij velen 
bekende rondzendingen 
zullen U haast zeker goed 
bevallen U weet het 
reeds de portokosten 
haalt U er ruim uit door 
onze bekende vergoeding 
van 6 % voor portokos
ten bij uitname van min
stens f 10.—. 

RONDZENDVERKEER 

FRED. H. WILLEMS 
NOORDENBERGSINGEL 15 
DEVENTER - TEL 2800/7033 

Zojuist verscheen de nieuwe IN 4 TALEN 

VERENIGD EUROPA" CATALOGUS 1962 99 
De meest uitgebreide catalogus op dit gebied door o.a. vermelding van alle voor-
en meelopers, voor zover bekend de oplagecijfers en voor FBC.-verzamelaars van 
ieder zegel de dag, de maand en het jaar van uitgifte. I Bij uw handelaar verkrijgbaar. 

Vastgestelde prijs f 1,50. Correspondentie 
Postbus 5036 - Scheveningen - Holland 



DE NIEUWE „BOREK" CATALOGI 1962 
Duitsland met geb eden 
België en Luxemburg 
Frankrijk met gebieden 
Gr Bntannië, Ierland 
'tal e met Vatic- in 
Nederl., Ov Geb. Rep In 

2,95 
2,5Ü 
2,75 
2 — 
2.75 
2,50 

O o s t e n r i j k 
Scandinavië 
T jechos lowak 
Israel . . . 
USA en U N O 
Z u i d - A f r i k a 

2 ,— 
2,75 
2,50 
1 , — 
1.''5 
1,75 

Spanje en Portugal 2,75 
Zwitserl. Liechtenst 2,— 
Nieuwe Staten Afrika 2,— 
Canada Nw Found and 2,— 
India, Malay W. Indie 1 ,— 
Au.tralie Nw. Zeeknd 2,— 

Levering na ontv v remise op giro 336559 t n v Renn.e Haagsma, Hilversum 
EUROPA 1961 postVi« en op FDC tegen concurrentiepriis — 

Biliyker BB Beter 
SURINAME ruimtevaart 

bestellingen zijn door mij voor 100% uitgevoerd 

voor komende uitgiften Sur iname kunnen nog en gros bestel l ingen resp 
aanvragen in behandel ing genomen wo iden 

Anne Devries, Box 312, Amsterdam, tel. 5 57 90, postgiro 12 36 89 

Beter BB Biliyker 

Te koop: SCHAUBEK 
met meer dan 2000 versch zegels waa ronde r kost-
b a i e series van U.S.S.R., Finland, Curagao, Ned 
Antil len, Sur iname, België, Congo, vele oude kolo
men , Amer ika en vele andere landen Hierbij i-ijn 

Brieven nog 3000 zegels, waa rvan vele honderden nog in te 
onder n Ph. 94( p lakken Op de koopvaardi j in 40 j a i e n verzameld 

Boom- Cata loguswaarde meer dan f 1600,— Verras-,ingen 
Ruygrok door niet ui tzoeken van t andmgen e a Uiters te 
Haarlem p rys ƒ fiOO,— 

Gevr. Vluchtelingenze-
gels. 1959-'60, gebruikt 
en op echt gelopen brie
ven (ook blokken). Brie
ven c.q. zichtzendingen 
met prijsopgave aan J. 
C. Haex, Waalsdorper-
laan 7a, Den Haag 

Te koop gevraagd 
tegen goede pri js 

1. Berlijn 2. Duits land. 3 Ne-
de i l and + O.G. 4 Frankr i jk . 5 
België. 6. Zwitser land. 7. Ver. 
Europa. Alles na 1945 postfr. 
z. pi. 
Lever ook m abonnemen t 
nieuwtjes West-Europa 
En gros, en en detail 

W. STOMP 
J u r r . Kokstr . 41, Schevenmgen 

POSTZEGELHANDEL 

HENRI KUIPERS 
GENERAL DELIVERY, CLARKSON, ONTARIO, CANADA 

Yvert 

208/U 
215/19 
220/23 
224/33 
234/35 
236/37 
238 
239/42 
243/44 
245/49 
250 
251/53 
254/55 

IJSLAND ^'^ ru ik t 

f 1,40 
1,40 
1,30 
2 , — 
1,10 
0,75 
5,25 
3 ,— 
0,90 
3,80 
0,06 
2 , — 
0 1 0 

256/57 
258/60 
261/68 
269 
270/71 
272/73 
274/76 
277 
278/79 
280 
281/82 
283/85 
286/87 

f 0,80 
1,70 
2,60 
0,35 
7,25 
0,80 
1,50 
1,60 
0,30 
0,90 
0,80 
0,60 
6 — 

288/89 
290/91 
292/96 
297/98 
Europa 
Bloemen 
Par lement 

L u c h t p o s t 
3 
21/26 
27/29 
30/31 

f 0,65 
0,65 
2,25 
1,10 
2.70 
0,80 
0 65 

2 , — 
2,25 
2 , — 
0.90 

Bestellingen per luchtpost, zeepost of giro 344623 
Behandeling van mancolijsten Scandinavia en Q. Elizabeth II 

EUROPA C L I T . '61 14 LANDEN op Ie klas FDC ± J 22,50 ( ± j 15,—) 
ook zonder Ned en losse landen zolang vooir 1958, '59 en '60 idcin FDC (.n 
kpl en losse landen tegen billijke dagprijzen Tevens alle meelopeis FDC en ^ 
van 1958 t/m '60 Spec cat N C G der N V P H 1962 ƒ 3,— , Indon 1962 J 1,50, 
Ver Eiiiopa '61 J 1,30 Levering YVERT, MICHEL 1962 etc Onvei w.ichtc 

KLM DC8 vl over Pool Tokio/Biak ƒ 1,50 p stel, KLM Luposta Sternflug 
Wencn-A'dam met Lup zegel ƒ 1,75 Max krt Plesman f 1,50 Engel 100 j 
Savingsbank ƒ 1,95. Antillen. Landsr. ƒ 1,90, Hotel Aruba / 1,25, Waterd 
ƒ 1,70, Monum. ƒ 7,50, Stat. '59 ƒ 3 ,—, Luchtvaart spec. aanb. ƒ 4,—, Niew 
ƒ 3,—, Kankerb. ƒ 3,—, Kmderzorg '61 ƒ 2,50. Alles Ie klas materiaal. Po i to 
extra 
T . HARTEVELD'S FDC SERVICE - KERSTROOSSTR. 9c - ROTTERDAM-12 
T E L E F O O N 18 42 00 G I R O 50 74 07 

DER SAMMLER-DIENST, h^t Duitse filatelistisclie tijdschrift - veischijnt om de 
H dagen - geni omvang 76 pagina's fotopagina's op kunstdi ukpapier - abonne 
mcntsprijs / 7,90 per Inlf jaai franco Viaagt gratis proefniimmeis. 

Woordad\ertenties opschrifltvoordcn 45 cent, tekstwooidcn 18 cent 
Vertegenwoordiging voor Nederland 
P C van Andel, Postbus 54. Katwijk aan Zee, giru 51 69 28 

Nieuw seixoeÊ 
Direct 

YVERT & TELLIER, 
deel Frankujk, enz. . . . . 

3 delen compleet 
Michel Euiopa 

,, Duitsland 
„ Overzee, deel 1 en 2 

WIJ bieden vniblijvend aan P 

TINE OE BUHR 
7 Z 

? Jijip l Pos 

A M S I 6 R 0 A M T e l . 

1 - Nieuwe catalogi 
uit voorraad leverbaar. 

Zumstein Europa 
ƒ 4 15 ,, ZwitseiUnd 
„ 14,90 Globus 
,, 19,10 ,, Skandinavie 
„ 38,15 „ Oostenrijk 
„ 21,60 „ Duitsland . . . . 
„ 5,15 D . N K . 
„ 50,50 

Spec cat Ned & O.G. 
(N'.V.P H.) 

Zonnebloem Rep Indonesië 
Port op catalogi extra, 

stfris EUROPA 1957, 8 land. conif 
1958, 7 „ 
1959, 6 „ 
1960, 20 
1960, idem op f.d 
1961, kunnen wij o 
lev ei en, alsook op 

tzegelhandel TINE DE 
Voorburgwal 347 - A M S T 

33324 - Na 7 uur 18695S - Postgi 

7962 

„ 20,50 
. . „ 1,25 
. . „ 1,50 

„ 2,50 
. „ 1,50 
. . „ 2,— 

„ 2,— 

• • >, 3,— 
. . „ 1,50 

I „ 90,— 
,, 24,— 
,, 15,— 
„ 100,— 

c ,,150,— 
ok compleet 
f d c 

BUHR 
ERDAM 
ro 566731 

Postzegelhai idel „Laproma'" 
V. Speyks t r . 146b - R o t t e r d a m - 3 

Eng Kol ongebr no volgens Yvert 61 
Australië 110/9 T 15 X 14 25,— Falkland 83 3,50 27 2,50 

123/5 4,75 Burmano 13 1,75 29 z gom 1 ,— 
94/6 in blokken van 4, waarvan 2 14 4,— Ascension 39 3,— 
met tussenstrook 30,- 15 10,- 43 gom tropisch 5,— 

Gekocht: belangrijke 
verzameling B E L G I Ë E N C O N G O 

Ook van diverse andere landen, o.a. Ned. en O.G., 
Luxemburg, Zwitserland, Liechtenstein, Frankrijk, 
Ver Naties, veel materiaal in voorraad. 

P O S T Z E G E L H A N D E L G. J. C. de K L E I N , G O R I N C H E M 

Langendijk 9 - tel 01830-3013 - Lid N V P H 

DE SCHAUBEK SUPPLEMENTEN 
1962 

ZIJN VERSCHENEN 
Verkri igbaar bi| de bonafide postzegelhandel 

of rechtstreeks bij de importeur. 

SCHAUBEK - IMPORT 
ROELF B O E K E M A 

's-Gravenhage - Postbus 45 

Kantoor en magazi|n: 

Pnnsestraat 58-60 

hoek Juffrouw Idastraat 

Telefoon 110319 - Giro 7 6 6 8 

1 * = ongestempeld (No 's cat Yve r t ) 

I e r l a n d C a r é l i e O . F . 
N r 52/4* 21 25 N r 1/28 

F i n l a n d L u x e m b 
154A» 12,50 234/8 
3 4 3 A * 9 ,— 244/8* 
4 2 1 * 9 ,— 252/7* 
439* 6,25 276/81 
V I p l * 37,50 300/5* 
Ve rzo rg i ng Manco's gehele w e 

» 18,50 
u r g 

15 ,— 
2 2 , — 
22,50 
15 ,— 
13,75 

re ld 

Rusland 
N r 
V ip 22 /6* 
Get 16,75 
i d e m * 
Onge t 34,25 
V i p 27 /30* 
onget 22,50 
Joegoslavië 
231/6* 
P c lub 30 ,— 

Postzegelhandel J. C. Renzen in 
1 Bergselaan 225b — Rotterdam — 

A l b a n i ë 
Vip 15 /21*1 4 9 , — 
M a l t a 
N r 
41» 2 0 , — 
52* 32,50 
117/33* 58,50 
G i b r a l t a r 
29 1 0 , — 
6 1 * 3 0 , — 
116« 1 5 , — 

koop - Verkoop 
Giro 481779 



,HET P O S T O R D E R H U I S V O O R DE P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S " 
H A R T O G O K K E R , A M S T E R D A M W 3  Frobelst raat 5/3 biedt v r i j b l i j vend aan

F r a n k r i j k 
585/86 
10O9 
1012/17 
1027/32 
1033 
1055/58 
1060 
1066/71 
1076/77 
1082/87 
1094 
1100/04 
1122/23 
1125/31 
1140/41 
1142/45 
1152/55 
1157/60 
1161/64 
1166/71 
1177/78 
1187/88 
1192/94 
1198/1202 
1203/06 
1207/12 
1221/23 
1226/27 
1230/34 
1235/41 
1244 
1246/47 
1248/52 
1257/62 
1273/76 
1278/79 
1288/89 
1295/1300 
1301/05 
luchtpost 
20 
24/27 
28 
34 
35 
35/37 
38/41 
dienst 
17/21 
22/24 
po r t en 
90/94 
préob i 
118 
119/22 

1 1 , — 
1,10 
4,50 
9,50 
1,20 
3,75 
1,10 
4,50 
6,75 
4 , — 
1 , — 
3,50 
3 , — 
3,25 
1 , — 
1,75 
2,25 
1,50 
2,75 
3,50 
1 , — 
1 , — 
3,50 
2,25 
2,25 
3,25 
1,65 
1.10 
1 , — 
5 , — 
1,75 
1 , — 
1,95 
2,95 
2 , — 
1 , — 
1,25 
2,75 
2 , — 

1 5 , — 
3 0 , — 

4 — 
5 , — 
4,50 

2 5 , — 
2 0 , — 

4,50 
1.25 

2 , — 

1 , — 
^ ■ 

I s r a ë l (m fu l l tab) 1 
4 
21/26 
27/28 
32/33 
35 
36 

4 , — 
22,50 
1 7 , — 
17,50 
47,50 

7.50 1 

37/42B 
43/44 
46/48 
50/52 
53 
54/56 
57 
62/63 
64 
65 
66 
67 
68/70 
71 
72/75 
76/77 
92/95 
109 
110 
112 
113/15 
116/18 
120 
121/23 
128/32A 
133 
134/37 
138 
146/49 
152/54 
156 
157/59 
160/62 
163 

3,25 
10 ,— 
3 0 , — 

1,75 
52,50 

5,50 
3,75 
3,50 
3,25 
3,50 
1,25 
2,50 
1,75 
3 ,— 
1,75 
1,75 
1,75 
1,40 
1,40 
1,15 
0,90 
2,50 
1.50 
1,75 
8,50 
1,75 
3,75 
1,50 
3,50 
1,75 
1,75 
2,25 
1,50 
1,25 

178 f 2,75 
164/73 4,25 
nel 0,01 w i t pap 

luchtpost 
7/8 
9/14 
15 
16 
17 
18/23 

E g y p t e 
417 
418/24 
429/33 
438/39 
U2 
449/54 
456/65A 
17w 
472/73 
477 
480/81 
482/88 
b l .11 
489/90 
Ltp 81/84 
Blok 10 

6 ,— 
4,75 
2,50 

27,50 
1 0 , — 

6 .— 

(V.A.R.) 
0,75 
0,90 
0,95 
1,10 
0,75 
0,75 

i l 4,50 
0,75 

13,50 
0,85 

. 3,75 

0,75 
2,25 
6,50 

Dienst 65/66 0.65 

P a l e s t i n a 
(Eg. Bez V A R ) 
61/67 1,25 

68 f 1,25 
69/70 4 , — 
71 0,85 

S y r i ë (V.A.R.) 

98, l t p 134 
99/100, 1 
l t p 135/6 J 
101/09 
114/15 
119/21 
127 
128/29, 1 
lep 156/58 J 
136/37 
138/39 
l uch tpos t 
137/38 
139/41 
142/43 
144/45 
147/49 
152/53 
154/55 
159 
160 
161/62 
165/66 
167/70 
171/72 
Blok 14 
Blok 15 

0,65 

3,50 

9,75 
0,80 
1,75 
0,80 

3,50 

0,75 
1 1 0 

3,50 
3,50 
2 , — 
0,60 
1,75 
1,50 
0.90 
1,25 
0,85 
1,50 
1.50 
1,85 
1,85 
3 , — 
2,75 

A l l e zegels ongebr . resp pfr N u m m e r s volgens Yv 1962 

I n d o n e s i ë 
1949 U.P.U 2w 

Vlag (g roo t ) 1w 
l d . (k le in ) 1w 

1950 5 j . Onafh . 3w 
1951 O l y m p . Spelen 5w 

Soekarno 18w 
Sportv^eek Dtak 
5v» 
U n o H e r d . 6 w 

1953 P T T. kan too r en 
Edelman l O w 
Wate rsnood 1 w 

1954 Merapi 8v* 
Kind 6w 

1955 Jamboree 5w 
1956 Bl inden 4 w 

Die ren 15w 
Rode Kru is 6v^ 

1957 Inval iden 6v* 
100 I Telegraaf 5w 
Coöpera t ie 4 w 
R I A U o p d r u k op 
9 w Die ren 1956 9v/ 

f 0,65 
0,20 
0,20 
1,50 
1,10 

18,50 j 

0,75 
3,50 

2 , — 
0,20 
5,50 
0,85 
1 , — 
1 , — 
0,80 
0,95 
1 , — 
0,65 
0,75 

Bloemen 5w 0,90 
1958 Luchtvaar t 5w 0,50 

Weesk inde ren 6 w 0,75 
Badmin ton I 3 w 0,35 
Geof. Jaar 5w 0,60 
Java T o u r I 3 w 0,35 
Mensenrechten 5w 0,35 

1959 Die ren 6w 0,50 
Jamboree II 6 w 0,50 
W e t 1945 4 w 0,30 
Co lombocon f . 5w 0,45 

1960 Jeugdsportconf. 5v» 0,35 
Vluch te l i ngen 6w 0,35 
Inh . P r o d u k t e n 8 w 0,40 
Malar iabestr 4 w 0,50 

1961 Soc. Hu lp 6v» 0,45 
W a t e r s n o o d 3 w 0,25 
H e r b e b o u w i n g 1 w 0,10 
Tour i sme l O w 0,85 
ld b lokken 4 st. 4 , — 
Badmin ton II 3 w 0,35 
1 6 ] . Onafh . 3w 0,40 

POSTGIRO 193156. VERMELDT OP DE GIROSLIP

TENTIE M A A N D B L A D SEPTEMBER 
A D V E R 

LEVERING U I T S L U I T E N D BIJ V O O R U I T B E T A L I N G  BESTELLINGEN O N D E R 15 
G U L D E N PLUS 50 c e n t V E R Z E N D K O S T E N  BESTELLINGEN B O V E N 100 G U L D E N 
GENIETEN 5 % K O R T I N G ! 
WIJ K U N N E N G E E N Z I C H T Z E N D I N G E N STUREN D A A R DE V O O R R A A D 
BEPERKT IS 
Af lever ing geschiedt volgens b innenkomst van de g i ros to r t i ngen . Geeft U enige 
reservenummers op daar d i t een v lo t t e behandel ing b e v o r d e r t wanneer een 
nummer u i t v e r k o c h t is. 

HARTOG OKKER 
„ H E T P O S T O R D E R H U I S V O O R DE P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S " 
Frobelstraat 5 III  Tu ins tad O s d o r p  A M S T E R D A M West 3  Postg i ro 193156 

Gem G i r o 01732  Te l . (020) 190023 Bank iers : A r n o l d Gil issen's Bank N.V. 
(postg i ro 13854). D a m r a k 8081, A m s t e r d a m C L I D  The Philatel ic Traders Society 
L td . (London) 

Aanbieding Duitsland na 1945 en Zwitserland. 
D u i t s l a n d 
n a '45 
36 
41 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53/6 
57/8 
73 
74 
75 
80 
81/4 
85 
86 
88 
89/90 
91 
92 
93/4 
95 
96 
97 
98/101 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109/10 
111/12 
113 
114 
115 
116 
119/22 
123 
124 
125 
129/30 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 

1,50 
1,50 
0,70 
1,50 
0,65 
1,10 
3,25 
4 , — 
7,— 
7,25 
0,80 
0,20 
0,80 
0,45 
1,85 
0,40 
1,25 
0,50 
0,75 
0,50 
0,70 
2,50 
1,25 
0,35 
0,35 
5,— 
0,25 
0,35 
0,20 
0,35 
0,25 
0,20 
0,55 
1,10 
0,30 
0,35 
0,20 
0,30 
2,25 
0,20 
0,20 
0,20 
0,90 
0,20 
0,30 
0,30 
0,30 
0,25 
0,30 
0,20 
0,30 
0,20 

Z w i t s e r l a n d 
146/8 
212/3 
260/2 
286/8 
307/10 
320/8 
329/40 
342/3 
367 
375/7 
392/4 
403/4 
441/4 
449/52 
453/6 
471/3 
474/6 
481 geb 
517/20 
536 

O n d e r 

0,95 
0,75 
0,75 
2,25 
5,75 
6,25 
7,25 
0.75 
0,15 
3,50 
1,10 
1,50 
1.70 
2,25 
1,10 
0,95 
1,65 

r 2,25 
1,40 
0,90 

140/1 
142/5 
146/7 
148 
149 
150 
151 
152 
153/4 
155 
156 
157/8 
159 
160 
161 
162 
163 
164/5 
167 
168/71 
172 
173/7 
178 
179 
180 
181/2 
183/4 
185 
186 
187 
193/4 
195/8 
199/200 

B e r l i j n 
96/7 
104 
105 
106 
107 
108 
110 
113 
114/5 
117/9 
136 
137 
138 
139 
140 
141/3 
152 
156 
157 

1 537/8 
544/7 

2,25 
2,25 
0,50 
0.25 
0,30 
0,20 
0,20 
0,30 
0,50 
0.35 
0,20 
0,70 
0,20 
0,25 
0,25 
0,25 
0,20 
2,25 
0,20 
1,50 
0,30 
2,10 
0,30 
0,20 
0,55 
1,80 
0,65 
0,30 
0,25 
0,15 
2,25 
1,25 
0,65 

2,50 
0,70 
0,40 
0,70 
3,50 
1,05 
0,55 
1,50 
1,10 
1 0 5 
0,60 
0,50 
0,60 
0,95 
0,40 
1 , — 
0,45 
0,55 
0,35 

158 0,45 
161 0,30 
162 0,10 
162a/66 1,75 
167 0,40 
168 0,30 
169 0,30 

D . D . R 
73 0,15 
74 0,20 
106/8 0,70 
113/4 0,80 
136 0,25 
138 0,40 
146 0.20 
147 0,15 
169 0,10 
170 0,15 
171/2 0,30 
173/4 0,30 
184 0,10 
187/8 0,30 
189 0,10 
203/9 1,50 
210/2 0,70 
213/4 0,20 
229/34 1,40 
235/6 0,60 
237/8 0,60 
239/40 0,25 
241 0,10 
248/50 1 , — 
251/2 0,90 
253 0,10 
254/7 1 , — 
259 0,10 
260 0,20 
261/2 0,15 
264/5 0,50 
266 0,10 
267/8 0,25 
269 0,10 
270/2 0,30 
273/4 0,60 
276/81 1,65 
282/3 0,20 
284/5 0,15 
286/8 0,80 
289/90 0,60 
291/2 0,50 
293 0,10 
294/6 0.80 

0,40 
2 , — 

1 558/61 1,40 
572/5 

1 586/9 
' 602/5 
1 611 

! P r o 

1,40 
1,40 
1.10 
0,55 

J u v e n t u t e 
j series 

1913 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

1 1923 

0,75 
22,50 
1 1 , — 
211— 

2,25 
3 ,— 
3,— 
4,75 
4,75 
3,75 

297/8 0,20 
299/301 0,60 
302/7 
308 
309/10 
311 
312/3 
323/4 
325 
326/8 
329/30 
331/2 
333/5 
336/7 
338/9 
340/1 
344/5 
346/8 
349/50 
351 
352/4 
355/9 
360/2 
363/4 
365/6 
367/8 
369 
370/2 
373/4 
377/8 
380/1 
382/3 
384/5 
386 
387 
389/90 
391/2 
395/6 
397/8 

1,50 
0,10 
0,15 
0,10 
0,20 
0,55 
0,10 
0,80 
0,15 
0,50 
0,50 
0,15 
0,50 
0,50 
0,50 
0,70 
0,50 
0,10 
0,55 
1,75 
0,80 
0,55 
0,35 
0,50 
0,50 
0,95 
0,20 
0,55 
0,60 
0.55 
0,55 
0,10 
0,10 
0,50 
0,55 
0,50 
0,50 

399/400 0,50 
401/2 
403/7 
408/12 
413/18 
419/20 
421/5 
426 
427/8 
429/33 
435 
437 
448 
449/50 
451/2 

1924 1,20 
1925 1,20 
1926 1,20 
1927 1 , — 
1928 1,10 
1929 1,25 
1930 1,20 
1931 2,25 
1932 2 , — 
1933 1,65 
1934 1,50 
1935 1,50 
1936 1,70 
1937 1,40 
1938 1,40 
1939 1,40 
1940 1,40 
1941 1,50 
1942 1,50 
1943 1,60 
1944 1,85 

angebru ik t verstaan w i j o o k met mooie 1ste 
W i l hebben ook diverse zegels los ui t series, zowe 
Al le aar biedingen zun v n i b l i i v e n d 

0,75 
1,75 
1.75 
1.85 
0,65 
2,25 
0,10 
0,60 
0,90 
0,20 
0,10 
0,15 
0,65 
0,65 

453/7 2 , _ 
466/7 0,15 
468/70 0,55 
476 0,10 
477 0,10 
Blok 5 0,45 

.. 8 0,50 

., 9 3.75 

D u i t s l a n d  W e s t 1960/1 1 
Melanchton 
Oberammergau 
Congres Munschen 
O l y m p i a d e 
St. Bernard 
Europa 
Roodkapje 
Marshal l 
S p o o r t r e i n 
St. G e o r g 
Kerkendag 

B e r l i j n 
Koch 
BerI Kinde ren 
Schre iber 
Bock ic r 
Schroeder 
Rad io ten toons t . 
D D R 
15 1 Bevr i jd ing 
A n t i Fascisten 
M o n u m e n t Lenin 
Her fs t Messe 
Sachsenhausen 
Rouwzege! Pieck 
i dem b lok 
Schaken 
Dag V d postzegel 
Dresden Kunst 
Gneisenau 
H u m b o l d t 
Chemie 
Spoorwegen 
85 j Pieck 
A n t i Fascisten 
Voor jaarmesse 
15 jaar SED 
Gagar in 
Pioniers 
Sachsenhausen 
met aanhang 
Henge lspor t 
N w e f rankeerser ie 

1945 1.75 
1946 1,50 
1947 1,60 
1948 1,95 
1949 1,75 
1950 4,25 
1951 3 ,— 
1952 3,— 
1953 3,50 
1954 3,50 
1955 3,50 
1956 2,25 
1957 2 , — 
1958 2 , — 
1959 2 , — 
1960 2 , — 

B u n d e s 

f e i e r se r i es 
1938 0,30 
1939 0,30 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

p lakker 
ongebr als g e b r u i k t . 

ZWITSERSE S O L D A T E N  Z E G E L S Vraagt ons o m z ich tzend ing 
Postzegelhandel v/h P. 

G r o t e Houts t raa t 160, Haar lem. Tel 0250021241 
de VRIES 

G i r o . 437330. 

0,25 
0,15 
0,35 
0,85 
0,25 
2,50 
1,35 
0,50 
0,15 
0,15 
0,30 

0,30 1 
1,60 
0,40 
0,25 1 
0,45 
0,25 

0,10 
3 ,— 
0,25 
0,25 
0,20 
0,10 
0,30 
2,10 
1,25 
1,25 
1,10 
2,25 
1,60 
1,60 
0,10 
2,25 
0,25 
0,10 
1,30 
2 , — 

0,15 
0,35 
0,15 

4,75 
0,75 
0,75 
0,80 
2,35 
2,50 
2,10 
1,90 
1,90 
1,90 
4 . — 
4 , — 
2,80 
2,80 
2,75 
2.25 
2,25 
2,25 
2,15 
2,25 
2,10 
1,80 

Speciale aanbieding 
Europa 1960 (20 landen compleet) op 
First Day Cover 
Liechtenstein 1960 op First Day Cover 
Suriname Ruimtevaart ongebr. 1ste druk ! ! 
Complete vellen 1ste druk! ! (12 series) 
First Day Cover 
Carnet met complete vellen 1ste druk 
en 1ste dag stempel 

Vooru/tfaeto/ing op postgiro 3U218 t.n.v. N. 
te Amstelveen. 

De Celdersthe Posfzegelhandel 
N . Z V o o r b u r g w a l 318 A m s t e r d a m  C t e l . 32869 

f 110.— 
35.— 
9.— 

100.— 
20.— 

1 3 0 . 

van Gelder 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 

Aanbiedin 

Europazegels 
Europazegels 
Europazegels 
Europazegels 
Europazegels 
Europazegels 

Postfris 
van all 
bourg 

g of zending 

J. H. ACKERMANN 

56 postfris a f 
57 postfris ä ,, 
58 postfris a „ 
59 postfris ä „ 
60 postfris 3. „ 
56 op FDC ä „ 

moet zonder 

: 
9,— 
1,75 
0,75 
2,— 
0,70 

10,— 

plakker zijn. Verder 
i series losse waarden 
Europa 56 t /m 

aan. 

gezocht. Luxem 1 
60 tegen dagprijzen. 

 Lutkemeerweg 149  Halfweg N.H. 

http://bl.11


Geachte dienten en collega's. 

Hierbij deel ik U mede, dat na het 
overlijden van mijn man, de zaak op 
de oude voet zal worden voortgezet. 

Hoogachtend, Wed. J. Seriier 

P O S T Z E G E L H A N D E L DE G L O B E 

Kerklaan 4 - A P E L D O O R N - tel . 06760-13708 

Grote voorraden Postzegels, albums, etc. 

ree t 11 i c a t i e 
In het augustusnummer van Philate 
een advertentie geplaatst van Henri 
waarvan het adres niet juist 
Het goede adres is: 
General Delivery, Ciarkson, 

ie werd 
Kuipers, 

was opgenomen. 

Ontario, Canada. 

ISRAËL-FILATELIE 
1948 250-500-10<)0 mils me t t ab , postfris ƒ 1375,—. Idem gebru ik t 

ƒ 1100,-. 
1950 3e Muntenser ie , tê te -bëehes (2 x 6) postfris of gebru ik t 

ƒ 5,50. 
1952 Menorah, 7-armige luchter , m.et tab , postfris ƒ 45,—. 
1954-1959 P r a c h t collectie, m e t tab , postfris, 83 s tuks . 

Beneo Nos. 78-160, in mooi s tockboekje ƒ 60,—. 
Beneo 1962, de Israël-cata logus in de Neder landse taal , franco 
hu i s ƒ 2,08. 
, ,The Holy Land Phi la te l is t" is méé r dan 'n filatelistlsch tijd
schrift . 
„The Holy Land Phi la te l i s t " is de spiegel van Israël op post
zegels. J a a r a b o n n e m e n t ƒ 13,85. 
Wat vandaag verschijnt, morgen in u w verzamel ing, door in 
t e schrijven op de Israël -Nieuwtjesdienst . 
Met t a b : postfris - gestempeld, f.d.c. 

J. P. ROS RIJNSTRAAT 7 — AMSTERDAM-Z. 
Giro 48 94 85. 
(Lid van de Vereniging Neder land-
Israël-Phi latel ie) . 

t/ IDEAL" GOMSTROOKJES 
PRIMA ■ ■ 

V R A A G U W H A N D E L A A R I 

Voor de handel: Novlomagum  2e Walstr. 17  Nijmegen 

POST.ZEQELHANDEL 

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

ZICHTZENDINCEN 

I van nagenoeg alle gew. landen 
BILLIJKE PRIJZEN. 
Collecties en partijen te koop gevraagd 

Momenteel zeer mooie zichtboekjes N e d . 
O . G . — Duitsland enz. — Scandinavië — 
Eng. kol . — Z d . A m . Staten enz., enz. 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 
Verzamelingen \ 
Partijen { Postzegels 
betere losse 1 

VOOR imERESSANTE 
AANBIEDINGEN KOM 
IKV GA ARNE BEZOEKEN 

ALBUMS 
Nederland (O.G.) (excels.) ƒ 8,50 

Bondsalbum K I I „ 8,50 
„ D A V O " album 15,— 

Groot insteeekboek 
26 s 32 cm, 10 bladen, 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken „ 11,— 
Alsv. 20 bladen 19,80 

Insteekbockjes f 0,60, ƒ 0,90, 
ƒ I , - . ƒ 1,50, ƒ 2 , - , ƒ 2,50, 
ƒ 3,50, f 4,90, ƒ 7.25. 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroctband ƒ 5,50, ƒ 7,50 en 
ƒ 12 . - . 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 
Telefoon 243940 

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

Goede en goedkope rondzendingen 
van bijna elk land voor
radig. Pracht kwaliteit
rijke verscheidenheid en 
uitgeprijsd voor: 

T O L H U I Z E N 

CHINA Kilowaar: f 16,— per '/a k i 'o; hele 
kilo f 29,—. Bij iedere kilo 200 
grootformaatzegels toe met hoge 
cat. waarde (ten minste 35 verschill.). 

100 verschillende zegels, waar
van 35 plaatjes! Zéér mooie col
lectie met véél nieuw China; cat. 
waarde 25 ä 30 nieuwe Francs. 
Prijs slechts f 3,—. 

Tsjechoslowaklje 

O P T I M U S Postbus 7067 - Amsterdam-Z. II 

250verschillende plaatjes; zéér hoge 
cat. waarde, vele series en veel 
bloemen, dieren en planten! Slechts 
f 12,50. 

Ter overname aangeboden 
oude bekende postzegelhandel 

. met uitgebreide clientèle 
(verzendzaak, dus niet aan een bepaalde plaats gebonden). Brieven 
onder nr. Ph. 942, aan Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

Nederland en Kol. «0-75% Ned. Spec. Cat. 
Duitsland on Geb. 20-40% Michel. 
Rest van de wereld 30-60 cent p. Yvert Frs. 

Maximum afname 10,—. Korting bii afname boven 25,— 5% en boven 100,—10% 

ßy bestef/in? gaarne opgave refer, en we/k tand gebruikt of ongebruikt gewenst wordt. 

FOLKINGESTRAAT 35, 
G R O N I N G E N , TELEF. 3IS77 

Onze 60e 
P O S T Z E G E L V E I L I N G 

is in bewerking 

Inzendingen zien wij gaarne tegemoet 

Roell 
Ljoekema 

Prinsestraat SQ-éQ 

hoek Juffrouw Idasiraat 

's-GRAVENHAGE 

Postbus 45 

TEL. 110319 



LIECHTENSTEIN 
EUROPA 1961 

Weer de sensatie van het jaar? Waarom is de ver
schijningsdatum pas 3 oktober a.s. ? Waarom wordt 
er geen oplaag vrijgegeven? Wil men soms wilde 
speculaties vermijden? 
Ondanks dit alles GARANDEREN wij U de leve
ring van deze uitgifte, wederom in miniatuurvellen 
van 20 zegels ä 50 rappen, indien U vóór 1 oktober 
a.s. fl. 12,50 wilt storten op ons Gironummer Den 
Haag 587 091 of Gemeente Giro Amsterdam E 164. 
Verzending volgt ten spoedigste na 3 oktober aan
getekend, portovrij. 
Om iedereen tevreden te stellen kunnen maximaal 
per bestelling 5 complete vellen genoteerd worden. 

ZO GOED ALS GRATIS 
ontvangt U dit ,,Europa-miniatuur-velletje", indien 
U gebruik maakt van onze enorme 

INRUIL-ACTiE 
Wij verzoeken U in dit geval, per aangetekende zen
ding eveneens vóór 1 oktober a.s., naar Uw eigen 
keus, aan ons te doen toekomen: 

ONDERSTAANDE POSTFRISSE NEDERLANDSE 
EUROPA-ZEGELS (zonder plakker) 
1 X 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 (nom. waarde 
f 2,01) óf 10 X '57 óf 20 X '58 óf 5 x '59 óf 20 x '60. 

Na ontvangst van geld of goed, sturen wij U onmid
dellijk bevestiging van Uw order. 

99 

POSTZEGELHANDEL 

EÜROP 99 

Eerste Jacob van Campenstraat 2 - Amsterdam-Zuid 
Postgiro 587 091 - Gemeente Giro Amsterdam E 164 

Telefoon 7362 23 

D I 1 1 1 ^""^^ handelaars 
1 % W I L en verzamelaars) 

Gevraagd: Nederland, Nederlandse Koloniën. 
Aangeboden: Frankrijk (in het bijzonder ongestempelde en ge
gomde zegels van 1900-1940); Zwitserland (in het bijzonder de 
staande Helvetia, Pax, Luchtpost, blol<l<en), Oostenri jk, Duits
land. Op basis van Michel of Yvert. Ook zegels welke gevouv^en, 
zonder gom of gedeeltelijk gegomd zijn worden door mij geaccep
teerd. 
Correspondentie in de Franse of Duitse taal. 

Omgaande aanbiedingen aan: MOUSSEAUX (Briefmarken) 
54 bis, Avenue Clémenceau. 
Neuilly-Plaisance. (S. & O.) 
Frankrijk. 

YVERT 1962 verschijnt in begin september 
Deel I Franknik ( A.15 
Deel II Europa f 14.90 POSTZEGELHANDEL 
Deel III Overzee f 19.10 _ 

, , . , , ^ , , G. V. d. EIJNDE 
compleet 3 din f 38.15 
Uw oude Yvert mits in redelijke staat Petristraat 8 - Utrecht (Oog in Al) 
wordt voor goede prijs in betaling _. , »,-««« ^ . « « « , , , 
genomen. ' ^ ' * Tel 31082 - G i ro 498361 

7e koop gevraagd 

E U R O P A 
Alles postfris zonder plak
ker. Verder alles te koop 
gevraagd op Europa-ge
bied. Ik betaal u beslist de 
hoogste prijzen. 
Aanbiedingen aan : 

ZwItserlancJ 
Luxembourg 

Frankrijk 

Nederland 

Griekenland 

1957 a f 4,25 
1958 ä f 3,50 
1959 a f 3, -
1960 è f 2,25 
1958 a f 1,20 
1959 a f 1,15 
1958 ä f 0,70 
1959 è f 1,75 
1960 è f 2,75 

J. W. Eeckhout - K.V. Gelreslr. 12 - Huissen (Gld.) 

„GLOBUS' Duitsland - Netto - Catalogus 1962 Prijs f 2,-

tevens. Oostenrijk f 1,50, Zwitserland f 1,50, Scandinavië f 2,50 
Verkrijgbaar bij uw handelaar of toezending uitsluitend na 
storting plus 20 cent port. op postgiro 512461 t.n v 

Postzegelgroothandel W. F. HEIMANN 
Telefoon 792640 Parnassusweg 24 hs 

Importeur HAWID-kiemstroker 

Amsterdam-Zuid 2 

LIBANON 
Correspondentie 

liefst Frans 
versta ook Engels 

Toeristisch en historisch 
belangrijk land biedt U de 
mooiste postzegels van het 
Midden-Oosten: Unesco, 
U . P . U . , Verenigde Nat ies, 
Vluchtelingenjaar, 
Olympische Spelen. 
Blokken en ongetande zegels, 
eerstedagenveloppen. 

LOUIS EJAIL 
B.P. 1661 B E Y R O U T H L I B A N O N 



K L E I N E A N N O N C E S 
Prijs 40 et per mm. Betaling na toezending factuur. Opgave aan 
Boom-Ruygrok N.V., Ged. Oude Gracht 138, Haarlem. Telef. 17450. 

Een flinke partij Z ICHTZENDBOEK-
JES ENGELS KOL. ligt gereed en meer
dere volgen. Aanvr . : H Wijfjes, Ketel-
str. 2, Ede (Gld.). 

Bod gevraagd op SURINAME no. 46 ge
br. , cijfertype 1902-08, linkerzijde onge-
tand. Min. ƒ 250,—. Br. H. Wijfjes, 
Ketelstr. 2, Ede (Gld.). 

100 versch. W.-EUROPA ƒ 1,— ; 200 
vcisch W.-EUROPA ƒ 1,75; 200 ver
sch. WERELD ƒ 1,50; 100 versch. 
G R O O T F O R M A A T EUROPA zonder 
Oost-Blok ƒ 2,25, alle zegels zijn af-

.geweekt en van pr ima kwaliteit . R. 
Rijkschroeff, G. Flinckstraat 3, Ge leen. 
Giro nr . 1030769. 

R O N D Z E N D I N G E N " VERENIGD 
E U R O P A , Door een zeer grote sortering 
van de zegels van dit verzamelgebïed, 
ben ik in staat u hiervan op aanvraag 
een zichtz ending te doen toekomen, 
waarbij men er dan wel bij moet be
denken, dat het hier in hoofdzaak de 
meelopers en de voorlopers betreft, b.v. 
Entente, Lateraan en de diverse Oost-
europese Sportseries. Gebruikt en onge
bru ik t . Heb ook rondzcndingen van 
FDC's . Even een briefkaartje aan: A. P . 
van Ooijen, Vondelstraat 75, Den Haag. 
Tel . 63 13 06. 

T e koop : keurig verzorgde collectie 
N E D . EN O.G. ± 2000 zegels, waarvan 
éO /̂o postfris, cat.waarde ƒ 1300,— voor 
ƒ 600,—. T h . L. \f uijts, Prinses Bcatrix-
laan 8, Bergen op Zoom. 

VERZAMELING VATICAAN te koop 
of in ruil. J. F. C. Verhoeven, Ten-Ho-
verstr . 66a, Den Haag. Tel. 54 11 60. 

RondzendcKib ,,De Velu w e " verzorgt 
BOEKJES N . O . G . , met billijke prijzen, 
voor beginners en middelmatig gevorder
de verzamelaars. Brieven aan: J. v. d. 
Berge, Hoenderparkweg 15, Apeldoorn. 

PRÉCANCELS USA, 100 versch. ƒ 2,—, 
200 versch. ƒ 6,—, 300 versch. ƒ 9,—, 
400 versch, ƒ 16,—, 500 versch. ƒ 25,—, 
600 versch. ƒ 36,—, 700 versch. ƒ 49,—. 
Official Catalog of Bureau Précancels 
verschijnt begin 1962, prijs ƒ 10,—, be
langstellende nu reeds opgeven s.vp. E. 
Krieg, Lekstr. 182, Amsterdam-Z. Tel. 
72 39 08. 

T c koop : KILO'S NED. k f 6,—, excl. 
p o r t o . Betaling vooruit of onder rem
bours . H , Laarman, Lindenl, 18, Heem
stede. G i ro : 512042. 

T e k o o p : VERZ. ISRAËL. Met tab. 
ongebr. en gebr. in klemstr. + FDC's . 
Ca t . ± ƒ 700,—. Verder voorl. en 
mandaat en doubl. Prijs ƒ 400,—. R. 
Kok, Vicarielaan 3, IJsselstein. 

Va KILO B U I T E N L A N D ƒ 6,—, door
zichtige zakjes 6,5 x 10,5 per 500 
f 4,25. H . Nieuwland, Zwaanshals 65, 
Rot te rdam. Giro 58 07 73. 

T c koop grote verzameling EUROPA en 
OVERZEE, alsmede Ned. en Kol. 
ƒ 1350,—. L. Nijhuis, Teslastraat 79, 
Haar lem. Tel . 36064. 

K O O P , RUIL EN VERKOOP van zegels 
van N . en O.G. met afstempelingen als 
takje, franco takje, tweeletter, lang, 
pun t en kleinrond. G. v. d. Burg, Hoge 
Honds t raa t 148, Deventer, 

T e koop verzameli ng (hoofdzakelijk 
postfris) N E D E R L A N D EN O.V.D. , 
cat. ƒ 1300,—, voor ƒ 750,—. P. Burg
graaf, Van Speykstraat 3, Alphen a/d 
Rijn. 

•ElG MAIL MET H O N D E R D E N A A N 
BIEDINGEN EN BUITENLANDSE 
POSTZEGELCLUBADRESSEN ƒ 1,—. 
C. J. H . ter Riet , Getfertsingel 112, 
Enschede. Giro 86 68 31. 

T e koop gevraagd speciale V L U C H T E N , 
(vliegbrieven) zend briefkaart. W. J. 
t e n t i n g , v . d. Wateringelaan 154, Voor 
burg . Tel . 725793, 

Vi KILO BUITENLANDSE ZEGELS. 
Wél afgeweekt maar ongesorteerd! Enorm 
veel landen, alles door eikaar! ± 12.500 
exempl. (twaalf en een half duizend!). 
Alles wordt voor de hand afgewogen. 
Zolang de voorraad strekt en alleen bij 
vooruitbetaling of rembourszending. SI. 
ƒ 37,50 franco. Enkele 1/1 kilopakketten 
zijn beschikbaar voor ƒ 75,— franco 
( ± 25.000 ex.). H . Fiorani, Beatrixlaan 
9, De Kaag. Postgiro 41511 t.n.v. I. J. 
Mark. 

Wederom H O G E R E PRIJZEN voor div. 
bundels; b.v. Ned. nr. 463, 45 et p. 
bundel Steeds bundels en kilowaar te 
koop gevr. door: A. v. d. Heijden, 
Daguerrestr . 84, Den Haag. 

Te koop 50 VERSCH. N O O R W E G E N 
75 cent, 285/288 20 et, 355/357 50 cent, 
D*icnst 33/40 + 52/59 60 cent, 60/66 
30 cent, 67/82 ƒ 1,—, 100 versch. Scand. 
ƒ 1,25, Ned. Ant. nr. 227 70 cent, I 

kilo Ned. ƒ 6,20, 100 gr. Austr. ƒ 3,35. 
Te koop gevr. Europa-zegels 12 cent 
gebr. '59 en '60 Betaling na ontvangst. 
Boven ƒ 1,50 franco W. Blom, Mr. v. 
Coothst r . 30, Druten. Giro 97 88 16 

Te koop gevr.: GEBOUWENZEGELS 
DUITSLAND 1948, opgave aantal en 
soort aan: Ch. Lammers, Ben. Oosterdiep 
11, Veendam. 

MASSAWAAR 1900/1960 te koop aan
geboden, ca. 50.000 zegels afgew. en ge-
sort. Specificatie op aanvraag. C A. 
Hufcn, Javalaan 14, Hilversum. 

T E K O O P OF RUIL GEVRAAGD: 
Postfrisse Hoekzegels van Nederland nr. 
64, 66, 72, 74 benevens nr. 62, 65, 67, 
69, 70 en 71, postfrisse hoekzegels met 
blanco rand. F. H M. Post, Utrecht , 
Maliebaan 104. 

Te koop 100 VERSCH. POSTZ. ƒ 0,75; 
200 voor ƒ 2,—. Voorts voor 5 fr. aan 
postz ƒ 1,—, voor 10 fr. Èl ƒ 2,— enz. 
van landen naar keuze, FDC's van Ne
derland, O. en W, Duitsland vanaf 
ƒ 0,75, ƒ 1,50, ƒ 2,— tot ƒ 10,— p . 
stuk. Franco toezending na storting op 
giro 30 08 41 t.n.v. Ottelé, Statcnlaan 
45-11, Rotterdam. 

Particulier biedt welvcrzorgde Z I C H T -
Z E N D I N G E N van Nederland en O.G. 
aan. Billijke prijzen. P. Kroezen, Wcth. 
Goyaertsstraat 14, Tilburg. 

C O N T A C T G E Z O C H T met verzamelaar 
in Nederland. Bied aan ongebruikte 
Spanje en Koloniën, tegen ongebruikt 
Nederland, Brieven aan Mr. JuHo 
Cuervo Sanchez, Apartado 9, Gijon, 
(Asturias), Spanje. Adv. opgegev. door : 
G. F. Dekkers, Hoogesteeg 10, Medem-
blik. 

EUROPA ZONDER PLAKKER ver
langen wij niet, doch wel zoekt de Post
zegelvereniging , ,Breda" voor haar 
rondzcndingen goede boekjes NEDER
L A N D en O.R. en WEST-EUROPA. 
Zendingen worden gaarne ingewacht door 
J . Molenaar, Administrateur der rond
zcndingen, Johan Willem Frisolaan 22 
Breda, giro 13 52 59, bij wie blanco 
vcrenigingsboekjes verkrijgbaar zijn in 2 
fo^'-maten; de prijs hiervan is m.i.v. 1 
september 1961 gesteld op 25 en 40 cent 
franco. 

Te koop gevr.: MAANDBL. VAN PHI 
LATELIE, jaarg. 1956 t /m 1960. Samen 
of afz. A, Troost , 's-Gravendijkwal 40a, 
Rot terdam, 

Te koop aangeboden: VERZAMELING 
N E D E R L A N D , gebruikt w.o. oude brie
ven, vluchten, stempels en FDC, goede 
kwaliteit , cat.w. ± ƒ 1400,—, prijs 
ƒ 700,—. M. T. M. van Ooi, Reijers-
koop 164, Boskoop 

Bod gevraagd op 50 KG ONAFGEW. 
POSTZEGELS, franco huis. Doopsgezin
de Zendi-Jig, A. van der Zijpp, Westerstr. 
203, Enkhuizen. 

Te koop gevraagd PUNTSTEMPELS 
N E D E R L A N D op emissie 1891 (h. haar). 
K. A. Tuinstra, Valkenboskade 259, 
's-Grnvcniiage. 

Verzamelaar vraagt te koop: NEDER
LAND-EMISSIE 1872-1888 Willem III, 
gebruikte paren, strippen, blokken, spe
cimen-opdrukken, kleurproeven, bijzon
dere stempels en brieven. J. A. Nieuwen-
huyzen, Zonnestein 96, Amstelveen. Tel. 
(2964) 3279. 

200 VERSCH. WERELD ƒ 0,87; 500 
versch. ƒ 2,60; 1000 verssch, ƒ 5,60; 
500 Europa ƒ 3,60; 1000 versch. ƒ 8,10, 
franco uit mijn doubletten. D. van 
Ommen, Populierenlaan 3, Epe, gironr. 
,89 78 56. 

Te koop: SURINAME luchtpostserie nr. 
8 t /m 14. Twee exempl. op gevlogen 1ste-
dagcnvcloppe. Bod op 1 of 2 expl._ aan 
mevr. M. Jcssurun, Staakweg 3, Dirks
land. 

Croof formaat 
plaafjeszegels 

250 verschill. I 5.—, 500 f 12,50, 750 
f 25,—, 10OO f iO.—. 
Hoge cat. waarde. Motief-samenstellin
gen op aanvraag. Franco toez. na ontv. 
op giro 266673 t.n.v. R. MIedema. 
Postbus 8007 Amsterdam-W II. 

MEDEDELING 
Om onnodige correspondentie te vermijden vestigen wij er de 
aandacht onzer lezers op, dat ingevolge een besluit van de 
Raad van Beheer in de rubriek KLEINE ANNONCES uitslui
tend advertenties geplaatst kunnen worden van leden der 
aangesloten verenigingen. 
Deze annonces kunnen niet onder nummer worden opgeno
men en dienen derhalve volledig naam en adres van de stel
ler der advertentie te vermelden. 

Adm. Ned. maandbl. v. PHILATELIE 

Verzamelingen en parfijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraal 9 - Amsterdam - Tel,151858 (b.g.g. 123123) 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betaling. 

Bezoek U gaarne huis 

JAC. ENGELKAMP biedt aan: 
Ned. no 1 de 5 cent Koning gebr. 10,— 
Ned. no 2 de 10 cent Koning gebr. 9,— 
Ned. no 3 de 15 cent Koning gebr. 40,— 
Nod. no 6 de 15 cent Koning 
getand gebr. 25,— 
Ned. no 6 de 15 cent ongebr. 190,— 
Ned. no 6 de 15 cent ong. zonder 
gom 85,— 
Ned. no 12 de 50 cent Koning 
gebr. 35,— 
Ned. no 14 de 1 cent zv/art ong. 50,— 
no 27 de 50 cent Koning ong. 87,50 
no 29 de 2'/, gld Koning ong. 150,— 
no 45 de 2% gld koningin gebr. 30,— 
no 48 de 5 gld Koningin gebr. 70,— 
no 78 de 2 >i gld ong. 20,— 
no 79 de 5 gld ong. 60,— 
no 61 b de 7% cent tête-bêche ong. 6,50 
no 100 de 5 gld ong. jubileum 1913 30,— 
no 99 de 2'/^ gld ong. jubileum 
191 a ' 22,50 
no 101 de 10 gld ong. jubileum 
1913 190,— 
no 104 de opdruk 2 ' / gld 10 gld 
ong. 30,— 

no 104 de opdruk 2'/, gld 10 gld 
gebr. 
no 105 de opdruk 2'X gld 10 gld 
ong. 
no 105 de opdruk 2'/, gld 10 gld 
gebr. 
no 130 de 2'/, gld jub. 1923 ong. 
no 131 deSgId jub. 1923 ong. 
no 130 de 2 / , gld jub. 1923 gebr. 
no 131 de5gld jub. 1923 gebr. 
no 133 de 1 gld opdruk ongebr. 
no 136/38 Tentoonstelling ong. 
no 163/65 de 1 ,2 / „ 5 gld ong. 
1926 
no 347/49 de 2%. 5,10 gld ong 
1946 
vigpost no 8 de 7% gld ong. 
vigpost no 9 de 36 cent ong. 
vigpost no 12/13 de 15 en 25 gld 
ong. 
vigpost no 12/13 de 15 en 25 gld 
gebr. 
de brandkast serie ong. compleet 
Wij zoeken tegen hoge prijzen 
zegels te koop 

27,50 

32,50 

20,— 
35,— 
40,— 
32,50 
32,50 
15,— 
33,— 

44,— 

40,— 
14,— 
7,50 

100,— 

55,— 
125,— 

post-

Wij zoeken tegen hoge prijzen postzegels Ce koop. 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301, AMSTERDAM - TELEFOON 30998-GIRO 312696 

TOPPRIJ2EN voor bundel- en kiiowaar van Nederland en overige landen 
— restpartijen engros — restverzamelingen Nederland en O.R. — groot
formaatzegels Nederland kopen wij ook op papier i f 12,— per kilo — 
snelle afwikkeling — vraag prijsopgave, welke wij omgaand zenden na 
ontvangst van uw duidelijk gespecificeerde opgave van aantallen, nrs., etc. 

„ N O V I O M A G U M " POSTZEGELS ENGROS 
2c Walstraat 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

MEDEDELING 
Om onnodige correspondentie te vermijden vestigen wij er de 
aandacht onzer lezers op, dat ingevolge een besluit van de 
Raad van Beheer in de rubriek KLEINE ANNONCES uitslui
tend advertenties geplaatst kunnen worden van leden der 
aangesloten verenigingen. 
Deze annonces kunnen niet onder nummer worden opgeno
men en dienen derhalve volledig naam en adres van de stel
ler der advertentie te vermelden. 

Adm. Ned. maandbl. v. PHILATELIE 

JAC. ENGELKAMP biedt aan: 
Ned. no 1 de 5 cent Koning gebr. 10,— 
Ned. no 2 de 10 cent Koning gebr. 9,— 
Ned. no 3 de 15 cent Koning gebr. 40,— 
Ned. no 6 de 15 cent Koning 
getand gebr. 25,— 
Ned. no 6 de 15 cent ongebr. 190,— 
Ned. no 6 de 15 cent ong. zonder 
gom 85,— 
Ned. no 12 de 50 cent Koning 
gebr. 35,— 
Ned. no 14 de 1 cent zv/art ong. 50,— 
no 27 de 50 cent Koning ong. 87,50 
no 29 de 2'/, gld Koning ong. 150,— 
no 45 de 2% gld koningin gebr. 30,— 
no 48 de 5 gld Koningin gebr. 70,— 
no 78 de 2 >i gld ong. 20,— 
no 79 de 5 gld ong. 60,— 
no 61 b de 7% cent tête-bêche ong. 6,50 
no 100 de 5 gld ong. jubileum 1913 30,— 
no 99 de 2'/^ gld ong. jubileum 
191 a ' 22,50 
no 101 de 10 gld ong. jubileum 
1913 190,— 
no 104 de opdruk 2 ' / gld 10 gld 
ong. 30,— 

no 104 de opdruk 2'/, gld 10 gld 
gebr. 
no 105 de opdruk 2'X gld 10 gld 
ong. 
no 105 de opdruk 2'/, gld 10 gld 
gebr. 
no 130 de 2'/, gld jub. 1923 ong. 
no 131 deSgId jub. 1923 ong. 
no 130 de 2 / , gld jub. 1923 gebr. 
no 131 de5gld jub. 1923 gebr. 
no 133 de 1 gld opdruk ongebr. 
no 136/38 Tentoonstelling ong. 
no 163/65 de 1 ,2 / „ 5 gld ong. 
1926 
no 347/49 de 2%. 5,10 gld ong 
1946 
vigpost no 8 de 7% gld ong. 
vigpost no 9 de 36 cent ong. 
vigpost no 12/13 de 15 en 25 gld 
ong. 
vigpost no 12/13 de 15 en 25 gld 
gebr. 
de brandkast serie ong. compleet 
Wij zoeken tegen hoge prijzen 
zegels te koop 

27,50 

32,50 

20,— 
35,— 
40,— 
32,50 
32,50 
15,— 
33,— 

44,— 

40,— 
14,— 
7,50 

100,— 

55,— 
125,— 

post-

Wij zoeken tegen hoge prijzen postzegels Ce koop. 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301, AMSTERDAM - TELEFOON 30998-GIRO 312696 



DE 389e WORDT 

EEH 

ONGEËVENAARDE 

VEILING 

Deze wordt gehouden eind oktober 
en zal o.a. bevat ten: 

NEDERLAND & O.R. 
Speciaalverzameling me t vrijwel alle 
foutdrukken bijv. PTT-zegel zonder 
opdruk, Indië: alle kopst. opdrukken 
w.o. kopst vliegtuig. 

SPECIAAL VERZAMELINGEN 
van België, Zweden, Denemarken, 
Zwitser land en diverse andere in t e 
ressante landencollecties. 

ZEER UITGEBREIDE EUROPA col
lectie. 

VRIJ COMPLETE WERELD COL
LECTIE TOT 1939 met vele ra r i t e i 
ten als Baseler-Duif, Danzig Innen -
dienst, Napels-Trinaeria, Savoye-
Kruis , Zweden 55-80 öre, Spanje 2 
reales, hoge waarden Eng. Kol. enz. 

THEMATISCHE COLLECTIE 
o.a. veel „Europa" uitg. 

NEDERLAND ENGROS 
zéér grote afdeling. 

De catalogus kan nu reeds aangevraagd worden. 

Een veiling met „Voor Elk Wat Wils"l 

J. L V A N D I E T E N 
Anna Paulownas t raa t 58, Den Haag. 

Tel. (070) 32 59 32. 

Zojuist verschenen: 

de BENCO ISRAËL 
CATALOGUS 1962 

P r i i s f l , - Verkrijgbaar bij de handel en bij de uit
gever 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

A.VANAMELSVOORT 
St. Annaplein 7 - Tilburg - Tel. 21776 

W i j v r a g e n s t e e d s t e k o o p goede collecfies van ieder 

land, speciaal Nederland en O.R. en Europalanden. 

Elke Koo,) wordi direct betaald. Bei of schrijl ons als 
U denkt wat te kunnen opruimen. 
POSTZEGELHANDEL H. VAN LIESHOUT 
Vaartwej; 2,̂ , Hilversum. Telefoon 0 29 50 4 84 28 

Voorlopers Verenigd Europa 
(alles postfris) 

Itahe E.R.P. 1949 f 65.— 
Tr i es t , , „ f110,— 
Italië Tabak 1950 f 50,— 
Triest f 42,50 
Portugal N.A.T.O. 1952 f 45,— 
Belgiè 1953 (Nrs. 927/929) f 70,— 
Frankrijk Cons, de 1' Europe 1952 f 18,— 

V E R E N I G D E NATIES? geheel compleet van het begin 
to t nu, met luchtpost, ook zonder de souvenir-blokjes, 
slechts f140,—. 

N.Z. VOORBURGWAL 314 

H. KOOPMAN pös;ä:.V Ï U r 

SCHOORLSE POSTZEGELHANDEL 
Damweg 2 - Telefoon 3 6 5 

Nieuwtjes geheel Europa tegen de billijkste prijs 
Neemt een abonnement op uw verzamelgebied . 

SEIZOEN 1961-1962. 

Hausse ai Baisse ? 
Wat wij zeker weten Is, dat de markt 
voor postzegels nog steeds zéér goed 
is. Ook U kunt hiervan profiteren! 

VERKOOPPLANNEN ? 
Zend ons per briefkaart en U ontvangt 
onze gunstige verkoop-condities. 

KOOPPLANNEN ? 
Gaarne zenden wij U onze veiling-
catalogi. 

J . K . R I E T D I J K . n . V . Lange Poten 15a 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
Rokin 58. Amsterdam-C. - Telefoon 30261-242380 

»-mmmm ® IÜEII]®! I 

IMPORTANTE VEILING 
voor eick wat wils f f 

BELANGRIJKE KAVELS VAN: 
Nederland & O.R. — Europa - Overzee 

Waardevolle collecties — Interessante Landenrestanten enz. 

VEILING: 18-21 OKTOBER a.s. 

KIJKDAGEN: 
10, 11, 13, 16 
en 17 oktober 
van 10-16 uur. 
12 en 19 
oktober 
van 10-16 en 
19-22 uur. 

I N K O O P V A N P O S T Z E G E L S 
Wilt U werkelijk een maximum
prijs voor uw collectie of partij 
postzegels dan is postzegelhandel 

HOBBY HOUSE 
de aangewezen weg 

Vgor grotere offertes vrijblijvend bezoek door geheel Nederland 

INKOOP 

VERKOOP 

TAXATIE 

Behandeling 
van o a nnanco-
lijsten, veiling-
opdrachten in 
binnen- en 
buitenland. 

Eén van de vele mooie 
stukken uit onze voorraad 

HOBBY HOUSE 
GRAVENSTRAAT 26 - AMSTERDAM 

Vrijwel alles van Nederland en O.R. direct leverbaar voor 70 ä 
80 %. Ook Eng. kol. ± 40 % Yvert. Oostenrijk, Duitsland ± 35 % 
Michel etc. 
Yvert 1962 f 38,15, Michel 1962, Gibbons 1962. 
Wij nemen uw oude terug. 

Brengt ons een bezoek! 

LUCIFERSMERKEN VOOR VERZAMELAARS 
Belgie, 100 verschillende ƒ 0 , 6 0 
India, 100 \erschi l lende 0,75 
Japan, lOG verschillende 0,75 
Rusland, 100 verschill. (compl. series) 1,25 
West-Duitsland, 100 verschillende 1,25 
China, 100 verschillende 1,50 
Hongarije, 100 verschillende 1,50 
Tsjechoslowakije, 100 verschillende 

(compl series) 1,50 
Iran, 25 verschillende 0,35 
Bulgarije, 25 verschillende 0,50 
Roemenie, 25 \erschillende 0,50 
Oostenrijk, 50 verschillende 0,75 
SPECIALE AANBIEDINGEN 
Holland, Drankbesti i jding, 360 versch, 3,75 
India, 600 verschillende 4,50 
West-Duitsland, 600 verschillende . . . . 6,— 
1000 verschillende WERELD, slechts . 7,50 
500 verschillende Wereld, slechts . . . . 3,75 
P O R T U G A L , 120 verschill , Dieren . . 2,50 

ALBUMS 
Eenvoudig album, geschikt voor 500 merken ƒ 1,50 

Meer dan 
20.000 

verschillende 
merken xyn 

leverbaar o.a. 

PRACHTIG LUXE ALBUM, geschikt voor 2000 
merken (prachtige schroefband met 100 bid., be
drukt met vakjes in diverse formaten) slechts . . . . ƒ 8,— 
Tevens een prachtige, tweemaandelijks verschijnende, ca
talogus voor merken leverbaar I.I.S. slechts ƒ 6,— per jrg. 
(6 nummers). Vraagt proefnummer. 
Bij aankoop van ƒ 10,— aan merken 10 "/o korting. 
Op aanvrage ontvangt u onze uitgebreide prijslijst geheel 
gratis. 

BESTELLINGEN UITSLUITEND SCHRIFTELIJK. 
Franco toezending na ontvangst van het bedrag op giro 
13 02 03 t.n.v. B. WOUDSTRA. Desgew^enst onder rem
bours, hiervoor wordt door da P.T.T. ƒ 0,50 extra in reke
ning gebracht. 

EERSTE NEDERUNDSE LUCIFERSMERKENHANDEL 
Detaildepot B. Woudstra, Amstelkade 116, AMSTERDAM 
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file:///erschillende



