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NIEUW! 

F.D.C.-album fl. 5,40 per ex. 
Gebonden in modern, tweekleurig materiaal. Bovendien fraai be
stempeld in tweekleurendruk. Inhoud 25 prachtige, doorzichtige 
plastic zakjes voor 50 covers. De mschuifzijde aan deschroefkant. 
Uitvallen der covers onmogelijk. 
Album No. 3: 11 x 21 cm voor Nederlandse covers. 
Album No. 4: 1 3 x 1 8 % cm voor diverse covers. 
Losse zakjes leverbaar. 

Verkr i jgbaar in de postzegelhandel . 

Boekbinderij TER HORST - NEERLANDIA 
Vrouw juttenstraat 37 - Utrecht. 

Nederland en Overz. Rijksdelen 
: ongebruikt Nrs. Spec. Cat 1962 
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Alle zegels 1ste kwaliteit* Stuurt ons uw mancoliist. Grote voorraad 
Nederland & Overz. Riiksdelen. 
Vooruitbetaling op postgiro nr 344218 t.n.v N. van Gelder te Amstel
veen. Bestellmgen boven ,''10,— franco 

De Geldersche Postzegelhandel 
N.Z. Voorburgwal 318 - Amsterdam-C. - Telefoon 32869 

nieuwe koopjes!! 
Va kilo FRANKFIIJK (onafgeweekt) met vele Hertnneringszegels f 12,50 

1 kilo TSJECHOSLOWAKIJE (postverzegeld) 18,95 

'/, kilo NIEUW ZEELAND met gedenkzegels 20,— 

500 verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN (zeer mooi!) „ 1 0 , — 

1000 verschillende ENGELSE KOLONIËN EN GEBIEDEN (iets gewel
digs') 25,— 

100 verschillende BEIEREN iets moois voor slechts 4,90 

100 verschillende EGYPTE Prachtige collectie 5,75 

100 verschillende PHILIPPIJNEN biina allemaal groot formaat Gedenk
zegels!! Een lust voor het oog. slechts 8,50 

HEEFT U EEN POSTZEGELMANIE; 
DAN MET SPOED NAAR FIORANI! 

H E T EINDE IS I N Z I C H T ! Nog 'n enkel baaltie en dan is het weer voorbij. 

K K ILO B U I T E N L A N D S E ZEGELS, wel afgeweekt maar ongesorteerd ! 
Enorm veel landen alles door elkaar!!! ± 12.500 exemplaren (twaalf en een half 
duizend!). Alles wordt voor de hand afgewogen. 
Zolang de voorraad strekt en alleen bi] vooruitbetaling of rembourszending, 
slechts f37,50 franco. 

100 verschillende GROOT FORMAAT Herinneringszegels van 
FRANKRIJK waarbij veel postfris. Thans slechts f 8,95 

250 verschillende GROOT FORMAAT TSJECHOSLOWAKIJE, alle
maal Hennneringszegets. Veel Bloemen, planten, dieren, sport, 
auto's, schepen enz. Zo iets kocht u nog nimmer voor slechts. . . „ 12,50 

A T T E N T I E 
voor deze twee aanbiedingen! 
30 verschillende zegels van GHANA, mooie afstempeling, 
meest complete series met hoge shillingwaarden. (o.a. 1/ -
1/3- 1/6- 2/- 2/6- 5/- en 10/-. 
ENORMEÏHOGE CATALOGUSWAARDE! (o.a. complete 
voetbalsene is aanwezig!) 
NU BM ONS SLECHTS f 15,— 

SPOTGOEDKOPE RUSLAND-AANBIEDING: 

Prachtige RustandcoMectie van 754 verschillende grootformaatzegels, 
uitsluitend en alléén geheel complete senes! Veel Sport en Olympiade! 
(allemaal compleet), Luchtpost, Ruimtevaart, enz. enz. Te veel om op 
te noemen. Een fust voor het oog en werkelijk 'n sprookje gelijk! 
Alles licht gestempeld. Gigantische Cataloguswaarde. 
Deze UNIEKE collectie? gaan weg voor de lachwekkende lage prijs van 
slechts F l 9 9 

Franco 
Haast u want er zijn slechts enkele van deze collecties disponibel. 

P O S T Z E G E L - E N G R O S H A N D E L 

H. FIORANI 
AFHAALADRESSEN: voor Amsterdam en omstreken: Pekelharingstraat 13, Amsterdam-O. Tel. 59428. 
Voor Den Haag en omstreken: Primulastr. 19, Den Haag. Tel. 362348. 
POSTORDERADRES: (alléén bij vooruitbetaling of rembourszending) Beatnxlaan 9, De Kaag. Tel. 
(02534) 397 Postgiro nr. 41511 t.n.v. l. J. Mark. 
Wij nemen ook bundel- en massawaar in betaling! Vraagt onze inkooplijst. 
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KUKi ^ , j 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 m postzegels in Amerika 
kopen WIJ geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen 

• POSTZEGELS I N SERIES. Lage en middelbare waar
den Zowel compleet als incompleet, ongebruikt 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 K L E I N H A N D E L wensen WIJ eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgepnjsde en hogerge-
pnjsde zegels m series. 

-/"' j—> Zend ons o u b uw aanbiedtngslijst, die 
M—af onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. 

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

Verkoop aan Amenka's grootste en best bekende importeur 

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

ZICHTZENDINGEN 
Het IS nu weer de ti|d om in uw 

huiskamer eens op uw gemak 

boekles na te ki|ken 

Laat daarom eens een zichtzending 

op P R O E F komen. 

„Met wederom vriendelijke dank voor de 
prachtige zichtzending" 

(Dhr G M F te L , 15-2- 61) 
„ . aangezien uw zendingen altijd op zeer hoog 
peil staan". (Dhr C de L te G., 6-l-'61). 
„BIJ UW firma Is mij opgevallen, dat het aantal 
boekles niet al te beperkt is, zodat men ruime 
keus herft". (Dhr. K. O. te L., 27-9-'60). 
„Hartelijk dank voor uw zichtzending die ik zo 
snel van u mocht ontvangen. Het materiaal was 
werkelijk prima" (Dhr J M A te W, 8-6-'60) 

SPECIALE AANBIEDING 
Brits Marokko, U.S.A., Scandinavië 
(ook postfris) (speciaal Finland) 
Engelse Koloniën en Dominions 
(o.a. G VI en E II) 
Nederland en O.R. 
(postfris en gebr., ook typen en tandingen) 
Verder praktisch alle landen 

Ik pri|s mi|n boekjes werkeli jk B I L L I J K . 

Vraagt u schrifteli|k aan, s.v.p. met opgaaf 

van referenties 

M in uitname per zending flO,—. 

Wegens grote drukte voor lopig geen mancolljsten. 

POSTZEGELHANDEL N.OVERDUIN 
Speciaal zichtzendingen. 

JAN STEENLAAN 37 - SOESTDIJK - GIRO 385725 - TEL 02955-4841 
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P05TZEGELHANDEL PHILADELPHIA 
K R U I S W E G 4 3  T E L E F O O N 1 5 5 1 5  H A A R L E M 

I IV 11 O II D 

van dit nummer 

Kinderzegels 1961 333 
De Nederlandse courantenzegels v a n 1869 en 

hun afstempelingen 334 

Tandingen 338 
Nederland 342 
Luchtpost 343 
Stempels 344 
Pos twaardes tukken 34B 
België 346 
Spiegel der tijdschriften 348 
Nieuwtjes van deze m a a n d 351 
Bonds en verenigingsnieuws 355 

« Ä T g ■•■•■•••̂ vi 

' i f CATAlöCüE 
YVERT Ä TElllERj I I 

1962 

JUIST VERSCHENEN 

DE YVERT & TELLIER CATALOGUS 1962 

„De Bi|bel" van de filatelistische wereld 

Band I Frankrijk en de Franse Unie f 4,15 

Band II Europa zonder Frankrijk f 14,90 

Band Mi Overzee f 19,10 

Prijs complete catalogus in drie delen f38,15 
plus porto 

Deze cafalogussen zijn 

overal verkrijgbaar ! 

CatalogueYVERT & TELLIER 
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lelie 
Kinderzegels 1961 

Als thema voor de Kinderzegels van dit jaar is gekozen „Kind en 
Volksfeest", een passend en dankbaar onderwerp. Mejuffrouw Hil Botte
ma te Arnhem paste bij haar ontwerpen een heel oude, maar voor post
zegels nieuwe techniek toe, namelijk knipprenttechniek. De resultaten 
zijn bijzonder aardig, levendig en sprekend. 

De zegels zullen van 13 november 1961 tot en met 12 januari 1962 aan 
alle postinrichtingen verkrijgbaar zijn; ze blijven tot en met 31 december 
1962 geldig voor frankering. 

Kleuren en voorstellingen zijn: 
4 + 4 0 — karmijnrood Sinterklaas 
6 + 4 c — blauw Driekoningen 
8 + 4 e — bruingeel Palmpasen 

12 f 9 c — groen Pinksteren 
30 + 9 c — oranjerood Sint Maarten 

Verdere bijzonderheden: 
grootte beeldrechthoek: 21,2 x 28,55 mm 
grootte zegel: 24,2 x 31,55 mm 
tanding: 12'/^ : 12 
vellen van: 1 0 x 1 0 = 100 zegels 
papier: zonder watermerk 
gomming: normaal 
druk: offset door Joh. Enschedé 

en Zonen, Haarlem. 

NEDERl.ANC 

ÜS 
1 £7 V üA 
■ F \M 1' . N B 
i*i».iii 
mM""\ 
VJl 

AARTEN 

\Ltr 
t f » J 
«^ mm 
J!^'\ 
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De Nederlandse courantenzegels van 1869 en hu 

2 door Drs. A. von der Willigen 

Totale oplagen der emissie 1869 (maal duizend stuks) 

Jaar 

1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 

Totaal 

14 et 

2.000 
11.000 
8.000 
9.200 

11 800 
12 400 
3 200 

57.600 

1 et zwart 

2.000 
3.482,35 

5.482,35 

1 et groen 

13.517,65 
17.000 
5.000 

10.500 
9.200 

11.800 
13.400 

4.000 

84.417,65 

11/2 e t 

1.000 

500 

810 
292,5 
900 
175 

3.677,5 

2 et 

2.000 
2.000 

500 
2.000 
1.250 
1.600 
2.400 
1 700 

400 

13.850 

2i/,ct 

250 
1.000 

1.900 
200 

3.350 

Wij danken de heer J. Dekker te Am
sterdam, die voor een ander doei ook 
de gegevens van de Algemene Reken
kamer heeft geraadpleegd, voor aan
vullende opgaven omtrent de goedge
keurde hoeveelheden postzegels gedu
rende de ons ontbrekende periode van 
1 oktober 1870 tot 29 maart 1872. Hier
door is het ons thans mogelijk, met vrij 
grote zekerheid ten aanzien van de 
juistheid, de totale oplagecijfers, gespe
cificeerd naar de jaren van aflevering, 
hiernaast weer te geven: 

Voor 1876 hebben wij in bovenge
noemde cijfers de afleveringen tot en 
met 15 april 1876 opgenomen, met uit
zondering van een nog tegen het einde 
van dat jaar goedgekeurde hoeveelheid 
van 75.000 stuks der IVi ct-waarde, aan
gezien deze niet in het cijfertype is ver
schenen. 

Hoewel van deze zegels verscheidene 
papiersoorten, kleurnuances en tandin
gen bestaan, zou het ons te ver voeren 
binnen het bestek van deze beschrijving 
hierop nader in te gaan. 

III. De zeldzaamheid en de toegepaste 
waarderingen 

Bij onze nasporingen naar de fre
quentie van het voorkomen der onder
scheidene afstempelingen op deze ze
gels bleek al spoedig, dat er van deze 
emissie veel minder speciaal-verzame
lingen zijn bijeengebracht dan bijvoor
beeld van de emissie 1852. 

Het is wel opvallend, dat deze zegels 
met afstempelingen uit de eerste ge-
bruiksjaren (1869 en 1870), zowel abso
luut als in verhouding tot de uitgegeven 
aantallen, veel schaarser schijnen te 
zijn dan die, welke afstempelingen uit 
latere jaren dragen. Wij menen dit 
vooral hieraan te moeten toeschrijven, 
dat in de jaren 1869 en 1870 vooral de 
zegels van 1 en 2 cent merendeels nog 
slechts voor de frankering van kranten 
dienden en de ontvanger van een krant 
is nu eenmaal geneigd dadelijk bij ont
vangst het bandje ervan weg te wer
pen. Pas in de loop der zeventiger ja
ren worden óók de typisch voor kran
ten gebruikte zegels van % cent méér 
bewaard. Niettegenstaande de voor die 
tijd al vrij grote oplage van die zegel 
heeft deze thans toch nog een relatief 
hoge waarde. Maar er blijken ook nog 
tamelijk veel zegels door de schaar van 
elkaar te zijn gescheiden, vermoedelijk 

door het moeilijke scheuren van de 
perforatie met — aanvankelijk — kleine 
gaten. Hierdoor zijn helaas heel veel 
zegels voor gewone verzameldoeleinden 
onbruikbaar geworden, maar met een 
duidelijke afstempeling heeft het toch 
wel zin ze nog even te bewaren, als men 
ze tegenkomt. 

Overigens is het voor filatelisten een 
geluk, dat zowel voor brieven als voor 
circulaires, prijscouranten en ander 
handelsdrukwerk tot ongeveer 1880 nog 
slechts bij uitzondering enveloppen wer
den gebruikt, want deze zouden waar
schijnlijk veel minder bewaard geble
ven zijn dan de vele complete brieven 
en circulaires met opgeplakte zegels, 
welke in de loop der jaren uit geliqui
deerde archieven te voorschijn zijn ge
komen! 

Zoals uit het volgende hoofdstuk zal 
blijken, is het type afstempelingen op 
deze zegels, dat alleen in 1869, het 
eerste jaar van uitgifte, voorkomt, van 
talrijke kleinere postkantoren uiter
mate zeldzaam. Dit moet hieruit te ver
klaren zijn, dat op vele postkantoren 
nagenoeg geen kranten ter verzending 
werden aangeboden, omdat in die plaat
sen waarschijnlijk geen periodieken 
werden uitgegeven, terwijl dat onder 
meer in 's-Gravenhage en Groningen 
(waarvan vele afdrukken uit 1869 be
staan) wèl het geval was. In de klei
nere plaatsen moeten de speciale druk
werkstempels dus hoofdzakelijk zijn 
gebruikt voor familiedrukwerk (het
welk meestal spoedig na ontvangst, of 
uiterlijk na de dood van de geadres
seerde, wordt vernietigd). 

Overigens is het wel merkwaardig, 
dat de zwarte zegels van 1 cent met 
afstempeling van de dag van uitgifte 
(1.1.1869) niet volstrekt onvindbaar zijn. 
zoals men bij deze oude zegels zou ver
wachten. Dit houdt waarschijnlijk hier
mede verband, dat men in die tijd bij 
de jaarwisselingen nogal eens grote 
aantallen circulaires omtrent oprichting 
van nieuwe zaken of wijzigingen in be
staande zaken verspreidde e n . . . de 
postkantoren toen op nieuwjaarsdag 
nog niet gesloten waren! 

In de volgende hoofdstukken hebben 

Lijst van de afstempelingen, gebruikt voor drukwerk 
op de postkantoren 

Afkortingen:+ } = Stempel V 37, K 56 
EM. = eerstbekende maand van gebruik 
LM = laatstbekende maand van gcbiuik 
Stb = afdruk m het stempelboek der Posterijen 
W = waardering m punten 
ooz = stempel onbekend op deze zegels, kan wel bestaan 
— = dit type stempel werd niet op deze zegels gebruikt. 
WWW = onleesbaar 

Alkmaar 
Almelo 
Alphen 
Amersfoort 
Amsterdam 
Apeldoorn 
Appmgcdam 
Arnhem 
Assen 
Baarn 
Barneveld 
Bergen op Zoom 

Franco halfrond 
V 37,39 K 56,17 

LM 

_ 
— 
— 
.^ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

W 

— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

FRANCO TAKJE STFMPELS 

Stb. 

567 
868 
567 
368 
267 
768 
768 
868 
967 
— 
— 

368 

V 51 K 59 

EM LM 

1069 
1269 
769 
869 
169 
770 

1169 
569 
370 
— 
— 

769 

276 
776 

1075 
776 

1076 
775 
576 
176 
776 

— 
— 

376 

W 

3 
3 
4 
3 
1 
5 

10 
1 
2 

— 
— 

3 

Twee 
V 

EM 

576 
1272 
775 
374 
170 
976 

1275 
276 

letterstempels 
5oa K 53a 

LM 

778 
776 
576 

1276 
1176 
1276 
1176 
577 
277 
377 
ooz 

W 

5 
5 

10 
25 

1 
15 
25 
15 
10 
25 
25 
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afstempelingen 

wij aan de beschrijving der stempelty
pen steeds toegevoegd de nummering 
der twee meest bekende handleidingen 
op dit gebied: het in 1933 verschenen 
boek van O. M. Vellinga „De Poststem
pels van Nederland 1676-1915" (aange
duid met de letter V) en het in 1957 
verschenen standaardwerk van P. C. 
Korteweg „300 Jaar Postmerken van 
Nederland 1570-1870 (aangeduid met K). 

Van de meestvoorkomende stempels 
hebben wij de ons bekende vroegste en 
laatste maanden van gebruik in code
schrift op de lijsten genoteerd: 169 = 
januari 1869, 874 = augustus 1874, ter
wijl van vele stempels bovendien de 
oudste data van verstrekking kunnen 
worden vermeld, zoals deze voorkomen 
in de nog bewaard gebleven boeken van 
de Centrale Directie der Posterijen, 
waarin alle nieuwe stempels vóór de 
verzending aan de postkantoren werden 
afgedrukt. 

Het bewerken van enige grote verza
melingen en een aantal incidentele ge
gevens verschafte ons een inzicht in de 
relatieve zeldzaamheid der onderschei
den stempelsoorten en wij hebben der
halve getracht een puntenwaardering op 
te nemen, welke is gebaseerd op de 
gewoonste zegels van V4 cent bruin en 
1 cent groen, los of op briefstuk met de 
duidelijke en zo volledig mogelijke af
drukken. Voor de vier duurdere zegels 
zou dan, althans bij de gewonere stem
pels, een toeslag overeenkomstig de 
zegelwaarde kunnen worden toegepast, 
terwijl op zegels met — nog herkenbare 
— fragmenten van stempels uiteraard 
een korting in mindering zal moeten 
worden gebracht. Voor de zegels op ge
hele stukken zouden wij willen advise
ren ten minste het twee- ä drievoud van 
de genoemde waarderingen aan te hou
den. 

Bij deze waardering hebben wij voor 
afstempelingen, welke wij slechts één
maal tegenkwamen, als maximumaan
tal 150 punten genoteerd, terwijl voor 
de minst zeldzame stempels 1 punt is 
aangehouden. Rekening houdend met 
het feit, dat juist de gewoonste stem
pels dikwijls slecht zijn afgedrukt en 
volledige, scherpe afdrukken, lang niet 
eenvoudig zijn te vinden, menen wij, 
dat onder de huidige omstandigheden 
1 punt kan worden gelijkgesteld met 
één gulden verkoopprijs. Hierbij zij 
echter nogmaals opgemerkt, dat de 
puntenwaardering betrekking heeft op 
volledige en duidelijke, dus onberispe
lijke afdrukken! 

Bij sommigen stempeltypen (zoals de 
tweeletter- en de langstempels) hebben 
wij bij de waardering er nog rekening 
mede gehouden, dat deze soorten stem
pels ook op de latere courantenzegels 
(cijfertype van 1876) en op de zegels 
van hogere waarden vrij regelmatig 
voorkomen, waardoor een zeldzaam 
voorkomen op de wapenzegels niet al 
te hoog mag worden gewaardeerd. 

Postkantoor 

Beverwijk 
Bodegraven 
Bolsward 
Bommel 
Boskoop 
Boxmeer 
Boxtel 
Breda 
Breskens 
Brielle 
Brummen 
Culemborg 
id., blauw 
Delden 
Delfshaven 
Delft 
Delfzijl 
Deventer 
Dirksland 
Doesborgh 
Doetinchem 
id., blauw 
Dokkum 
Dordrecht 
Dragten 
Driebergen 
Drutcn 
Edam 
id., blauw 
Eindhoven 
Elburg 
Enkhuizen 
Enschede 
Franeker 
Geertruidenberg 
Ginneken 
Goes 
Goor 
Gorinchem 
Gorredijk 
Gouda 
Grave 
's Gravenhage 
id., paars 
Groningen 
Haarlem 
Haarlemmermeer 
Harderwijk 
Harlingen 
Hattem 
Hecrenveen 
Heerlen 
Den Helder 
Hellevoetsluis 
Helmond+ ) 
Hengelo 
's Hertogenbosch 
Heusden 
Hilversum 
Hoogeveen 
Hoogezand + ) 
Hoorn 
Hulst 
Joure 
Kaatsheuvel 
Kampen 
Koevorden 
Leerdam 
Leeuwarden 
Leiden 
De Lemmer+ ) 
Loenen 
Maarssen 
Maassluis 
Maastricht 
Makkum 
Medemblik 
Meppel 

Franco halfrond 
V 37,39 
LM 

— 
— — 
— 
269 
169 
— 

669 

— 
— 
— 
169 
— — 
669 
469 
869 
769 
469 
1169 
— 
— 
— — 

1169 

— 
— — 
969 
— 
— 
— — 

1269 
369 
270 
— 
— 
— 
769 
— — 
— — 

1069 
— 
— 
— 
669 

— 
1169 
— 
— 

1169 

— 
— 

— 

— 

K 56,57 

W 

— 
— — 
— 
150 
150 
— 
ooz 
ooz 
100 
ooz 

— 
— 
150 
— — 
50 
25 
10 
100 
50 
ooz 
75 

— 
75 
ooz 
ooz 
— 
ooz 
— — 
100 

— 
— — 
2 

100 
3 
— 
ooz 
— 
— 
100 
— — 
— — 
50 
— 
— 
— ooz 
150 
ooz 
— 50 
— 
— 
5 

ooz 
— 
— 
— 
ooz 
ooz 
ooz 
ooz 
.— 
— 
ooz 
— 

FRANCO TAK 

Stb. 

1268 
470 
367 
868 
1071 
869 
869 
868 
869 
469 
869 
869 

— 
368 
868 
869 
368 
967 
869 
869 
— 
869 
768 
869 
1169 
874 
1268 

368 
1169 
469 
569 
968 
1169 
774 
267 
1169 
367 
— 
967 
968 
267 
868 
868 
469 
1168 
868 
1169 
267 
968 
868 
868 
1169 
1266 
368 
467 
469 
1169 
1169 
868 
1169 
474 
475 
1169 
1269 
967 
267 
868 
469 
469 
569 
469 
767 
474 
469 
967 

V 51 

EM 

170 
870 
370 
1269 
172 
869 
470 
1270 
170 
671 
371 
969 
172 
— 
869 
1169 
370 
269 
571 
869 
1269 
— 
370 
569 
470 
370 
1074 
370 
1269 
470 
370 
969 
969 
569 
1169 
575 
769 
470 
770 
— 
369 
1269 
170 

969 
669 
370 
869 
1069 
370 
1169 
1269 
669 
770 
670 
869 
369 
769 
170 
370 
370 
170 
1269 
1274 
775 
170 
1173 
969 
469 
269 
1069 
370 
570 
871 
169 
874 
1269 
969 

JE STEMPELS 
K 5'J 

LM 

874 
176 
1175 
770 
875 
776 
272 
576 
1175 
1076 
1175 
776 
1272 
— 

1076 
1276 
875 
1275 
775 
1176 
1176 
— 976 
576 
974 
376 
875 
775 

1075 
975 
976 
175 
576 
676 
775 
776 
1275 
1176 
— 
776 
976 
177 

1076 
876 
573 
1075 
376 
1076 
576 
576 
676 
774 
1276 
873 
1276 
576 
975 
1276 
776 
775 
674 

776 
1075 
376 
576 
1176 
374 
1275 
873 
976 
1275 

1274 
876 

W 

5 
4 
5 
10 
10 
4 
75 
3 
10 

• 4 
5 
3 
25 
— 
4 
2 
4 
1 
10 
3 
3 
— 
5 
1 

25 
10 
50 
5 
50 
5 
10 
5 
5 
10 
10 
100 
1 
10 
2 
_ 
2 
5 
1 

1 
1 
15 
3 
3 
5 
4 
5 
2 
10 
4 
4 
1 
4 
4 
5 
10 
4 
5 

100 
100 
3 
75 
5 
2 
1 
10 
10 
10 
5 
3 

100 
25 
4 

Tweeletterstempels 
V 

EM 

376 

676 
376 

576 

1172 

176 
476 
276 
— 
974 

376 

376 
772 
174 

974 
376 
675 
976 
1274 

576 

573 
1076 
676 
876 
776 
676 
272 
476 

1174 
470 
776 
1076 

376 
174 

876 
372 
476 
1176 

173 
976 

1076 

676 

soa K 53a 
LM 

ooz 
ooz 
576 
ooz 
ooz 
577 
876 
1276 
1076 
ooz 
ooz 
677 

1276 
ooz 
677 
676 
377 
1077 
776 
— ooz 
577 
1076 
676 
ooz 
ooz 

1076 
ooz 

1276 
ooz 
ooz 
ooz 
976 

775 
1076 
1276 
ooz 
1276 

177 
377 

477 
ooz 
1176 

577 
ooz 
ooz 

377 
1276 
1176 
ooz 
ooz 
177 
ooz 
ooz 
ooz 

177 
777 
ooz 
176 
177 
ooz 
ooz 
ooz 
1176 

W 

20 

25 
20 
5 
25 

5 
25 

10 
25 
3 
25 
25 
15 
— 
3 
25 
20 

10 
25 
3 

5 
25 
15 
20 
10 
3 

3 
3 
25 
25 
10 
15 
25 
5 

25 
3 
10 
15 

10 
25 

20 
25 
5 
10 

20 
15 
15 

20 
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Midde lburg 
Monni l i endam 
N a a r d e n 
Noordwij l i 
Nij l ierk 
Ni jmegen 
Oisterwijk 
Oldenzaa l 
O n d e r d e n d a m + ) 
O o s t e r h o u t 
Oss 
O u d Beye r l and 
O u d e n b o s c h 
O u d e w a t e r + ) 
P u r m e r e n d 
R h e n e n 
R o e r m o n d 
R o t t e r d a m 
Rozendaa l 
D e Rijp 
Rijssen 
S a p p e m e e r 
Sas van Gend 
Schagen 
Scheveningen 
Scl i iedam 
Schoonhoven 
S i t t a r d 
Sl iedrecht 
id., b l a u w 
Sluis 
Sneek 
S teenbe rgen 
Steenwijk 
T e r b o r g h 
T e r - N e u z e n 
T e r Neuzen 
Texel 
id., rood 
Tho len 
Tiel 
T i l b u r g 
U t r e c h t 
Vaa l s 
V e e n d a m 
V e e n e n d a a l 
Veghel 
Ve lp + ) 
Ven lo 
V i a n e n 
V laa rd ingen 
Vhss ingen 
Voor scho ten 
W a a l Wyk 
W a g e n i n g e n 
Weert+ ) 
W e e s p 
W i l l e m s t a d 
W m s c h o t e n 
Win te r swi jk 
W o e r d e n 
W o r k u m 
W o r m e r v e e r 
W o u d r i c h e m 
M'ijhe 
\ \ ' i jk bij D u u r s t e d e + ) 
Z a a n d a m 
Z a l t b o m m e l 
Zeis t 
Zovenaa r 
Zevenbergen 
Zier ikzee 
Z u t p h e n 
id. , rood 
Zwar t s lu i s 
Zwolle 
id. , rood 
Zwi jnd rech t 

Franco halfrond 
V 37,39 

LM 

269 

1069 

— 
769 

1169 
— 

269 
869 
169 
469 
— 
— 
— 

1169 
— 
— 
— 

— 

— 
269 

1169 
— 

1169 
— 

— 
269 
— 

1269 
169 
569 

1169 
— 
— 
— 

— 
369 

— 
— 

669 
— 
— 

469 
569 
369 
— 

1069 
1269 

— 

— 
469 
— 
— 

869 
— 
— 
— 

1169 
1269 

269 
— 

— 

— 

«56,57 

W 

ooz 
150 
ooz 
100 
— 
— 

150 
ooz 
100 
— 

150 
100 
150 
100 
.— 
— 
— 
10 
— 
— 
— 

ooz 
— 

ooz 
— 
75 
25 
— 
25 
— 

ooz 
— 

150 
— 
10 

150 
250 
150 
— 
— 

ooz 
— 

150 
ooz 
ooz 
— 
— 

100 
— 
— 

150 
50 

150 
— 

150 
10 
— 

ooz 
— 

100 
— 
— 

100 
— 
.— 
— 
25 
25 

100 
— 

ooz 
— 

— 

FR.^N'CO TAKJE STEMPELS 

S t b . 

868 
469 
469 
569 

1269 
868 
569 

1269 
1269 
1269 
1169 
569 

1269 
569 
469 
874 

1268 
267 

1269 
1271 
1072 
1174 
1269 
667 
869 
868 
569 

1269 
1072 

1269 
567 

1269 
968 

1269 
1269 
874 
569 

1269 
1268 
966 
267 

1269 
867 

1269 
1269 
1269 
1268 
468 

1269 
368 
173 

1269 
669 

1269 
968 

1269 
1269 
467 
569 
173 
569 
468 
775 

1269 
367 
870 

1166 
1269 
1269 

469 
367 

469 
267 

271 

V 51 

E M 

869 
769 
870 
769 
170 
469 
670 
170 
370 
970 
974 
570 
570 
871 
170 

1174 
669 
169 
170 
972 
273 
275 
271 
570 
971 
969 

1069 
170 

1173 

170 
569 
471 

1269 
1269 

170 
1174 
370 

470 
1169 

670 
269 

1170 
1269 
1269 
570 

1270 
769 

1169 
770 

1069 
973 
870 
769 

1172 
1069 

370 
370 
272 
470 
174 

1169 
270 

1270 
869 

1070 
369 

1170 
170 

1069 
1269 

1270 
669 

371 

K 59 

LM 

1076 
475 

1276 
1075 

975 
675 
478 
476 

1276 
976 
376 
375 
374 
974 
177 
375 
175 
576 
775 
573 

1076 
576 
576 
375 

1074 
1276 
1075 
1271 
276 

475 
1177 

876 
875 
476 
874 
179 
176 

275 
1276 
1175 
576 

476 
474 
271 
975 
475 
776 
476 
675 
974 
275 

1175 
874 

1275 
276 
176 
776 

1175 
277 

1176 
1076 

ooz 
874 
576 
276 
577 

1175 
475 
876 
876 

171 
775 

W 

1 
25 
10 
10 

5 
1 

10 
3 
4 
5 

25 
10 
10 
10 

3 
10 
5 
1 

10 
25 

5 
10 

100 
10 
50 

3 
3 

10 
50 

5 
3 

50 
4 

10 
5 

10 
10 

25 
1 
4 
1 

100 
4 
S 

50 
10 
5 
4 
5 
4 

10 
10 

3 
50 

4 
10 

5 
5 
4 

10 
3 

15 

5 
4 
3 
5 

10 
5 
2 
2 

100 
1 

100 

Twee 
V 

EM 

875 
770 

1076 
975 

1275 

275 

576 

476 
470 
272 
572 

872 

476 

973 

870 

873 

276 
1070 
576 
376 
674 

376 

1275 
1069 

476 
575 
377 

476 

W W W 

776 
776 
276 

276 

974 
W W W 

276 
269 
876 

letterstempels 
soa K 53a 

LM 

1276 
974 
ooz 
777 

1276 
1276 

ooz 

ooz 
ooz 
ooz 

ooz 
ooz 

1176 
ooz 
976 
477 
576 
673 
ooz 
ooz 
ooz 

1176 
676 
ooz 

1176 
577 

1176 

177 
ooz 
ooz 

1176 
ooz 

ooz 

1176 
676 

277 
676 

1076 
ooz 

1276 
577 
177 

1076 
976 
177 
ooz 
ooz 
578 

477 
ooz 
ooz 

ooz 
ooz 

ooz 
377 
876 

1076 
976 
ooz 

1276 
578 
377 

1276 

ooz 
377 

W 

5 
15 

25 
15 

3 

25 

25 

15 

15 
1 
3 

20 

25 
20 

5 
25 
20 
25 
25 

10 

— 
25 

20 
15 
25 

2 
20 
25 

20 
25 

5 
20 
20 
20 

15 
25 
20 

25 

25 

25 
20 

5 
10 

25 
20 
25 

5 
50 

3 
50 
25 

IV. De drukwerkstempels, gebruikt 
door de postkantoren 

Op het tijdstip, dat de beide eerste 
zegels werden ingevoerd (1 januari 1869, 
1 cent zwart en 2 cent geel), waren op 
de toen bestaande 137 Nederlandse post
kantoren (de hulpkantoren niet mede-
gerekend) drie verschillende typen post
stempels, speciaal voor drukwerken, in 
gebruik. 

Nadat in april 1861 de halfrondfran
costempels (V 37 en 39, K 56 en 57) 
(afb. 5) als afstempeling op de zegels der 
eerste emissie (1852) waren vervangen 
door het stempel FRANCO (in omlijs
ting), bleven eerstgenoemde stempels in 
gebruik voor drukwerken, waarvan de 
frankering immers steeds bij vooruit
betaling — hoewel nog zonder zegels — 
moest geschieden. Van deze stempels 
was op enkele kleinere postkantoren 
nog het reeds in 1850 ingevoerde model 
met Egyptische letters (V 37, K 56) 
in gebruik; op alle overige kantoren 
daarentegen het model met groteske 
letters (V 39. 39a, K 57), ingevoerd in 
1854. 

Sinds september 1866 werden even
wel geleidelijk op alle postkantoren de 
zogenaamde takjefrancostempels (V51, 
K 59) voor drukwerken en monsters in
gevoerd, echter pas nadat aanvulling 
of vernieuwing van eerstgenoemde 
oude modellen noodzakelijk was. (afb. 6). 

Hierdoor waren van bovenbedoelde 
137 kantoren op 1 januari 1869 er pas 
66 in het bezit van het nieuwe takje-
francostempel gekomen. Zeven kanto
ren stempelden nog met het oudste mo
del V 37, K 56 en 66 met het type V 39, 
39a, K 57. 

In deze beide oude typen stond echter 
ter weerszijden van de datum het (hal
ve) jaartal 18. .69, waarvan de eerste drie 
cijfers vast in het stempel waren aange
bracht, terwijl alleen het laatste cijfer 
op de kantoren kon worden verwisseld, 
waardoor het in sommige afdrukken 
ook wel eens ontbreekt. Bij de nadering 
van het jaar 1870 zouden deze stempels 
dus opgezonden moeten worden om er 
voor het jaartal een nieuwe 7 in te be
vestigen. Men heeft dit bezwaar ver
meden door ze in de loop van 1869 in 
versneld tempo te vervangen door het 
nieuwe type takjefrancostempel, het
geen inderdaad in december 1869 was 
voltooid. Alleen in Groningen bleef nog 
tot medio februari 1870 het oude type 
in gebruik, waaruit, kennelijk op het 
postkantoor zelf, de cijfers 69 waren 
verwijderd en vervangen door een om
gekeerde 2 (bedoeld als 7) zonder toe
voeging van een 0. 

Uit nevenstaande lijst kan worden 
afgeleid, dat een aantal van deze oude 
stempels reeds in april of mei 1869 werd 
vervangen, waardoor van deze kantoren 
uitsluitend afdrukken op de 1 cent 
zwart en 2 et geel voorkomen; van de 
overige kantoren kunnen deze oude 
halfrondfrancostempels bovendien nog 
op de 1 cent groen en IVi cent rose 
voorkomen, doch uiteraard nimmer op 
V2 cent bruin en 2V4 cent lila. 

De takjefrancostempels (V 51, K 59) 
zijn de meest voorkomende afstempe
lingen op deze zegels. Dit tussen sep
tember 1866 en december 1869 geleide
lijk ingevoerde stempeltype bestaat van 
154 postkantoren, waarbij op twee kan
toren met kleine verschillen in de 
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5. Halfrond hancosfempel met groteske letters 
(V 39, K 57) van 18541861 ook gebruikt op 
brieven voor afstempeling der zegels. Nadien 
alleen voor drukwerken en in 1869 nog op 66 
kantoren gebruikt voor de in dat /aar versche

nen drukwerkzegels. 
6. Takiefrancostempel (V 51, K 59), verstrekt 
sinds september 1866 aan 154 postkantoren 
voor drukwerken en monsters. 
7. Tweeletterstempel (V 50a, K 53a), verstrekt 
sinds november 1866 voor brieven en sinds 
januari 1876 ook bestemd voor drukwerken en 
monsters. De letters achter de vurdifers bete

kenen M = morgen, A = avond. 

naam: Bommel werd later ZaltBom
mel, TerNeuzen werd Terneuzen. Van 
een twaalftal dezer kantoren. Boxtel, 
Druten, Ginneken, Joure, Kaatsheuvel, 
Koevorden. Makkum, Sas van Gend, 
Vaals, Wijhe, Zwartsluis en Zwijn
drecht, waar vermoedelijk geen kranten 

of andere periodieken verschenen en 
dus weinig drukwerkzegels zullen zijn 
gebruikt, kunnen de afdrukken op deze 
zegels worden gerekend tot de raritei
ten. Hoewel dit stempel type in januari 
1876 officieel werd afgeschaft, mochten 
de nog bruikbare stempels ook nog in 
latere jaren worden gebruikt, zodat zij 
eveneens (nog) voorkomen op de emis
sie 1867, 1872 en de in 1876 uitgegeven 
vier drukwerkzegels in het cijfertype. 
Het laatstgebruikte in dit type kennen 
wij van Grave uit mei 1887. 

Na vervanging van vorenbedoelde 
takjefrancostempels moesten op de 
drukwerken voorkomende postzegels 
worden vernietigd met de datumslem
pels, welke sinds november 1866 ook 
op brieven, echter alléén voor datering 
en niet voor afstempeling der zegels, 
werden gebruikt, de zogenaamde twee
letterstempels (V 50a, K 53a), (Afb. 7) 
welke sedert april 1877 (dus nadat deze 
zegels grotendeels waren uitverkocht, 
hoewel zij nog geldig bleven tot novem
ber 1879) achtereenvolgens op alle post
kantoren werden vervangen door de 
kleinrondstempels (V 54). (Afb. 8). 

De tweeletterstempels, welke tot en 
met december 1869 in rode kleur op de 
brieven werden afgedrukt, komen zéér 
sporadisch ook in rode kleur voor op de 
emissie1869, doch verscheidene post
kantoren gebruikten dit stempeltype, 
soms reeds in 1870, in zwarte kleur ter 
afstempeling van de drukwerkzegels. 

In de takjefrancostempels was het 
onderste deel met Inschrift FRANCO 
afzonderlijk met schroefjes aan het 
stempel bevestigd. Op enkele kantoren 
schijnen deze schroefjes wel eens te 
zijn losgeraakt (of losgedraaid?), aan
gezien daarvan takjestempels zonder 
het aanhangende franco op deze zegels 
bekend zijn. Van Amsterdam komen zij 
voor uit 1871, 1875 (Afb. 9) en 1876 
(waardering 15 punten), van Leeuwar
den uit 1874 en van Middelburg uit 1876 
(waardering van deze beide laatste elk 
50 punten). Op de cijferzegels der uit
gifte 1876 komen zij ook nog van an
dere kantoren voor. 

Voorts is, alléén van Amsterdam, een 
oud stempel met enkelvoudige cirkel 
en groteske letters (V 53, K 45) bekend 
met de jaartallen 1871, 1872 en 1874, 
terwijl in vele andere afdrukken op de 

plaats van het jaartal een blokje voor
komt. Uit gehele stukken met laatst
bedoelde afdrukken blijkt, dat deze uit 
het jaar 1873 moeten dateren, zodat men 
blijkbaar vergat daarvoor een jaartal 
aan te vragen respectievelijk te ver
vaardigen. Deze kunnen worden ge
waardeerd op 5 punten met jaartal en 
10 punten met blokje. (Afb. 10). 

Tenslotte is, uitsluitend in Zutphen, 
nog gebruik gemaakt van een stempel, 
hetwelk nimmer voor afstempeling van 
zegels, doch alleen ter datering op brie
ven was bestemd en wel het oudste 
Stempel met uuraanduiding (V 42, K 47). 
Wij kennen totdusver slechts één af
druk op de groene 1 centzegel. Waar
dering 100 punten. (Afb. 11). 

.r'.> V : P 

u^ 
■'Yt 

27. Ï 2  4.5.7 12.70 

8. Kle'mrondstempel (V 54), versirekf sinds april 
1877, toen deze zegels al nief meer werden 
verkocht, maar noa iot 1 november 1879 geldig 
waren. Achter bet laatste uurcitfer de letters 
V = voormiddag of N = namiddag. 
9. Takfesiempei zonder franco (V 47, K 50), dik

wijls ontstaan door hef losraken van het aan

hangsel franco. 
10. Oud stempeltype (V 53, K 45) tussen 1854 en 
ongeveer 1867 op de meeste postkantoren ge

bruikt voor brieven. Alleen te Amsterdam ook 
gebruikt voor drukwerken met iaarfallen 1871, 
1872 en 1874, doch in 1873 met een b/ofeje. 
7 7. Oudste siempeltype mei uuraanduiding (V 42, 
K 47), van 1861 tof 1867 op verscheidene kan

toren alleen voor de datering der poststukken 
gebruikt. Enig bekende afdruk op deze zegels. 

JUBILEUMTENTOONSTELLING OP HOOP VAN ZEGELS 
De Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop 

van Zegels" te Haarlem, heeft op 22, 23 en 24 septem
ber in Het Huis van Looy ter gelegenheid van haar vijftig
jarig bestaan een keurig verzorgde jubileumtentoonstelling 
van leden ingericht. Zowel de opstelling als de belichting 
waren voortreffelijk en het bezoek was alleszins bevredi
gend. De directe winst was een aantal nieuwe leden en in 
het algemeen is, ook door middel van de plaatselijke pers, 
in brede kring de aandacht op het bestaan van deze bloei
ende vereniging in Kennemerland gevestigd. 

Er waren achttien inzenders, waaronder „Enschedé" 
met interessant documentatiemateriaal van de nieuwe Euro
pazegels, de laatste zomerzegels en van de Koninginneze
gels in reliëf. 

Men zag verscheidene landenverzamelingen, al of niet 

gespecialiseerd, van de heren Geerling (Luxemburg), Rose 
(Zwitserland, Duitsland, Rusland, België), de Graaf (Bel
gië, Bulgarije, Noorwegen, Portugal, BosniëHerzegowina), 
de Zwart (Britse Koloniën en Gemenebestlanden), Van Vliet 
(Zwitserland), Van Hesteren (Israël  uitstekend beschre
ven). De Jong (Frankrijk — studieverzameling). Van der 
Koog (gespecialiseerd Duitsland  Gebouwen) Jvangean 
(gespecialiseerd Zweden  tandingen, te Rotterdam (1961) 
onderscheiden), Engelenberg (Nederland  roltanding en 
postbewijszegels) en dr. Haeseker (NederlandsIndié 
zorgvuldig gedocumenteerde collectie afstempelingen Japanse 
bezetting van ZuidSumatra). 

Verder motiefverzamelingen van de heer Siteur (Vluchte
lingen jaar) en dr. Haeseker (geneeskunde), voorfilatelisti
sche brieven van de heren Gabriels (Engeland en Oosten
rijk) en Van Nispen (Nederland) alsmede bijzondere brieven 
van de heren Muller (lucht en zeppelinpost, eerstedag
enveloppen) en Vring (eerstedagenveloppen UNO). 
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Na de ongetande en de gedeellelijk getande zegels komen 
nu de volledig getande zegels aan de beurt. En hoewel we 
weer niet uit een „wetenschappelijkfilatelistisch" oogpunt 
gaan kijken, wil ik toch beginnen met u nog even te herinne
ren aan het bestaan van kam en lijntanding en de verschil

I f l len daartussen. ,,v 

Om die verschillen goed te laten uilkomen kiezen wc eens 
een paar zegels waarbij het met die tandingen niet hele
maal goed gegaan is waardoor wij juist extra goed kunnen 
zien wat er gebeurd is. We nemen daartoe enkele zegels 
van de „Gebouwenserie" van WestDuitsland 1948, waar
van sommige waarden in lijn — en andere in kam — en 
vele in beide tandingen zijn uitgegeven. 

We beginnen met de lyntanding. Als het goed gaat wordt 
telkens op één zegelafstand eerst horizontaal en daarna ver
ticaal ■— of omgekeerd — een rij gaatjes uit htt vel ge
stansd. De langs deze gaatjes overblijvende papierbruggen 
vormen dan de tanden. Maar als nu de tandingmachine 
met zuiver werkt kan het gebeuren dat de afstand tussen 
de twee perforaties niet altijd gelijk is. De zegels kunnen 
worden: te hoog of te kort. te breed of te smal. U ziet het 
aan de voorbeelden: afbeeldmg 1 tot 4. 

Bij kamtanding gaat het anders. Daar worden de boven
kant en de twee zijkanten van alle zegels in één rij tege
lijk geperforeerd. De onderkant van de aldus geperforeerde 
rij zegels komt aan de beurt als de volgende rij geperforeerd 
wordt, daar de tanden onder de bovenste en boven de on
derste rij m één slag geperforeerd worden tegelijk met de zij
kanten van de onderste. Maar ook dit kan wel eens mis
gaan. Te smal of te breed kan een zegel dan nooit worden, 
want de zijkanten worden tegelijk geperforeerd door in de 
,.kam" met elkaar verbonden stansnaalden. Maar wel kan 
het zijn dat de v.olgende slag van de kam niet precies op 
de juiste plaats komt. Die kan bijvoorbeeld iets op zij schui
ven, dan krijgt u wat ik zou willen noemen „bajonettan
ding": afbeelding 5. Het kan ook zijn dat de kam te hoog 
komt, dan blijft er een stukje van de zijkant van de boven
ste zegel ongetand: afbeelding 6, waar u meteen kunt zien 
dat die kam niet alleen perforatiepennen heeft onder, maar 
ook noi; één boven de dwarsbalk. Het kan ook zijn dat er 
een slag van de kam te veel komt, dan worden dus de 

zijkanten tweemaal getand en daar de tandinggaatjes nooit 
precies samenvallen krijgen we dan de zogenaamde dia
manttanding: afbeelding 7. 

Ik laat u deze zegels niet alleen zien om die kam en 
lijntanding, al weet ik dat de afbeeldingen daarop een dui
delijk licht werpen. Maar deze zegels met hun talrijke mis
tandingen vertellen ons nog iets meer. Namelijk hoe het er 
in 1948 nog in WestDuitsland uitzag. Van een ,Wiri
schaftswunder'' was nog geen spoor te bekennen. De oor
logsgevolgen waren nog te vinden in het gehele dagelijkse 
leven en er was nog geen drukkerij die de grote opdracht 
voor nieuwe postzegels behoorlijk aankon. Twee drukkerij
en. Bagell in MónchenGladbach en Westermann in Bruns
wijk kregen de opdracht, want de Staatsdrukkerij in Ber
lijn, waar de zogenaamde Kontrollratsausgaben gedrukt wa
ren, was door de splitsing tussen Oost en West na de geld
sanering in juni 1948 — begin van de deling van Duitsland — 
niet meer beschikbaar. Er waren met spoed nieuwe post
zegels nodig en voor het verwijderen van tandingfouten 
had men geen tijd. 

Papierbezuiniging 
Er zijn trouwens nog meer oorlogsomstandigheden die we 

In de tanding van de postzegels weerspiegeld zien, namelijk 
in ZuidAfrika. Daar moest men in de oorlogsjaren zuinig 
aan doen met papier. Een van de bezuinigingen was post
zegels uitgeven op kleiner formaat. Dat werden de Yvert
nummers 134/47. Doch de tandingmachines waren op het 
oude formaat ingesteld en konden niet zomaar veranderd 
worden. Dus werden de vellen eerst normaal getand, waar
bij in elk door perforatie omringd vel drie zegels kwamen, 
en daarna werd met een ander apparaat nog een lijntje 
gestoken om deze drie zegels zelf nog van elkaar te schei
den. Deze zegels zijn daardoor steeds aan twee of drie 
kanten getand en aan de andere kant ,,doorgestoken". Als 
u ze op elkaar legt zult u zien dat één zegel in het formaat 
van nummer 88/91 net anderhalf zegel in het formaat van 
nummer 134/46 is, zodat het getande vierkantje dus twee 
zegels in het oude of drie zegels in het nieuwe, zuinige for
maat bevatte: afbeelding 8. Nummer 147 is groter en pie
cies de helft van de oude zegels in het formaat van num
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mar 113a'115, daar zaten dus twee stuks in een getand vier
kantje: afbeelding 9a en 9b (ter vergelijking). 
„Grove" tanding 

Ik kan mij levendig voorstellen dat een ,.gewone" ver
zamelaar zich met kleinere tandingverschillen niet wil op
houden. Maar soms worden die verschillen zo groot dat 
ze niet meer over het hoofd te zien zijn. Ik denk aan Bos-
nie-Herzegowina. De serie van 1906 vertoont daarbij een 
serie tandingvariëteiten die werkelijk de spuigaten uit
loopt. Hierbij komt men zegels tegen met aan vier zijden 
drie verschillende tandingen, die dan kunnen variëren van 
6'\> tot 12'/:; afbeelding 10 en 11. Het doel hiervan is niet 
geheel duidelijk, want de meeste zegels in die afwijkende 
tandingen vindt men ook wel echt gebruikt. Maar het idee 
dat de verzamelaars ze zouden kopen was waarschijnlijk 
toch wel een van de hoofdmotieven dat men deze vreemde 
Produkten schiep. 

Valse tanding 
Volledigheidshalve — hoewel deze serie opstellen hele

maal niet de bedoeling heeft volledig te zijn — wil ik u ook 
nog even een valse tanding laten zien, die zo opvallend is 

12 13 14 

dat men niet begrijpt hoe deze Produkten nog in een ver
zameling kunnen terechtkomen. Van de „Hradschin-uitgave" 
von Tsjechoslowakije in 1919 zijn sommige getand „beter" 
dyn ongetand, andere zijn ongetand zeer zeldzaam en getand 
gewoon. Hier ziet u nu een oorspronkelijk ongetande zegel 
waaraan men netjes tanden gemaakt heeft: afbeelding 12. 
Vergelijking met de ongetande zegel ernaast — afbeelding 13 — 
toont duidelijk aan dat die tanden passen binnen de marge 
van het ongetande exemplaar en dus pertinent nagemaakt 
zijn. Een dergelijke zegel heeft natuurlijk geen enkele waarde. 

Wel waarde hebben de bij deze emissie ook voorkomende 
zogenaamde „particuliere" tandingen: afbeelding 14. Deze 
zijn vaak vrij primitief, soms gewoon met een naaimachine, 
vervaardigd door bedrijven die dit deden ter vergemakke
lijking van de frankering. Meestal is het 's avonds op een 
expeditie-afdeling druk en dan was het nuttig als de post
zegels al van tevoren geperforeerd waren Kon men ze aan 
het loket niet geperforeerd krijgen dan hieïp men zichzelf 
maar. 

35 X 
Voor het Kind 

Voor de 35ste maal sedert 1924 verschijnen dit jaar de 
weldadigheidszegels Voor het Kind. De opbrengst van de 
kinderzegels is van ƒ 50.000 in 1924 gestegen tot ƒ 2.500.000 
in 1960, in totaal hebben de 34 uitgiften ƒ 22.000.000 opge
bracht. De Nederlandse kinderpostzegelactie hééft op 27 
september in het christelijk blindeninstituut Bartimeüs in 
Zeist een hoogtepunt gevonden door overhandiging van de 
opbrengst van 1960 aan de vier belanghebbende organisa
ties. 

De secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, dr J. K. Wesselings. droeg sym
bolisch vier cheques over; f 1.080.000 aan de Nationale 
Federatie voor Kinderbescherming' ƒ 1.080.000 aan de 
Nederlandse Bond voor Moederschapszorg en Kinder-
hygiëne, ƒ 140.000 aan het Steunfonds voor de Nederlandse 
Kinderbescherming en f 200.000 aan het Nederlands Comité 
voor Kinderpostzegels, dat met dit „zelf bijeengebrachte" 
geld instellingen en projecten kan steunen die buiten de 
drie genoemde organisaties vallen. 

Vier grote projecten kunnen — naast de routinewerkzaam-
heden — uit de opbrengst van 1960 aangepakt worden. Voor 
het nog nieuwe tehuis voor dubbelgehandicapte blinde kin
deren .,De Ehze" in Almen (O), uitgaande van Bartimeüs 
in Zeist, is f 100.000 bestemd. Dezelfde bedragen gaan naar 
het christelijk instituut voor doofstommen ,,Effatha" in 
Voorburg (voor verbetering van het internaat) en naar het 
rooms-katholieke instituut voor slechthorende kinderen 
„Sint Marie" in Eindhoven. Het ..Kabouterhuis" in Am
sterdam, een medisch kleuter-dagverblijf, krijgt ƒ 75.000 
voor een zeer nodige verbouwing. 

De heer A. Otter, bestuurslid van de Nationale Federatie 
voor Kinderbescherming, zei in zijn overzicht van de b'e-
steding van de kinderpostzegelgelden in de sector van de 
justitiële kinderbescherming, dat ongeveer anderhalve ton 
gaat naar het werk voor gezinsvoogdij en patronage. On
geveer zes ton is bestemd voor het werk van de vele tien
tallen inrichtingen op dit gebied, drie ton is nodig voor 
betere groepstherapeutische behandeling en ter voorzie
ning in het nijpend tekort aan tehuizen voor de werkende 
jeugd. 

Dr. M. Vromen, sprekend namens de Nationale Bond 
voor Moederschapszorg en Kinderhygiene, vermeldde in 
zijn overzicht van de besteding van het geld in deze sec
tor, dat van het kinderpostzegelgeld jaarlijks ƒ 200.000 tot 
ƒ 400.000 naar de kruisverenigingen gaat ter ve'rbeteiring 
van de outillage van consultatiebureaus voor zuigelingen en 
dergelijke. Het particulier initiatief steekt daarmee de 
overheid, die dit werk jaarlijks met / 250.000 subsidieert, 
naar de kroon. 

Daarnaast zijn grote bedragen nodig voor het geestelijk, 
zintuiglijk of motorisch gehandicapte kind. Vergeleken met 
het zwakzinnige kind wordt in Nederland voor het zintuig
lijk en vooral voor het motorisch gestoorde kind nog betrek
kelijk weinig gedaan, zei hij. 

Op de bijeenkomst in Zeist, die door professor dr. I. A. 
Diepenhorst, als voorzitter van Bartimeüs, geopend werd, 
onthulde de ontwerpster van de nieuwe zegels, Hiltje 
Bottema, haar werk. 

Mejuffrouw Bottema, dochter van de bekende boeken-
illustrator Tjeerd Bottema, is een van de beste Nederlandse 
knipsters en een deskundige op het gebied van volkskunst. 
De kniptechniek is een heel oude vorm van volkskunst, die 
oneindig veel geduld en liefde vereist. De figuurtjes die u 
op de nieuwe zegels ziet zijn met een fijn schaartje als 
silhouetjes geknipt uit wit papier. De ontwerpen zijn, zoals 
gebruikelijk, tot stand gekomen in samenwerking met de 
esthetische dienst van PTT. Mejuffrouw Bottema heeft haar 
opleiding gehad aan de Academie te Den Haag, waar zn 
lessen nam in schilderen, boetseren, mode- en interieur^ 
tekenen, alsmede in de grafische vakken. Zij werkt voo| 
■het Openluchtmuseum te Arnhem en verzorgt daar tang 
toonstellingen, teken- en reclamewerk, geeft cursussen m 
handenarbeid en houdt voorts lezingen. 
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BRIEF 
uit Londen 

Op 18 september verschenen ook hier de Europa-zegels. Ze 
vertonen de vlucht van negentien duiven van de Nederlandse 
kunstenaar Theo Kurpershoek, het CEPT-embleem van de 
Engelsman Michael Goaman, de beeltenis van de Koningin 
en — natuurlijk — de waarde-aanduiding; iedere waarde 
heeft een andere voorstelling. Het formaat is langwerpig, 
er zijn drie waarden, namelijk 2d., 4d. en lOd. Voor de buiten
landse post, die met 6d. gefrankeerd moet worden, is dus 
geen waarde beschikbaar, iets wat hier verwondering heeft 
gewekt, omdat de voor de „Europa"-landen bestemde post 
er nu wel zonder Europa-zegels zal afkomen. 

MASSA VERNIETIGING VAN GHANA-RESTANTEN 
De tussen oktober 1959 en april 1960 buiten gebruik ge

stelde zegels van Ghana zijn door het Ghanese Filatelistische 
Agentschap, voorzien van gedrukte stempelafdrukken, in de 
handel gebracht. De stempels zijn in boekdruk en vertonen 
de datums van december 1959 tot juli 1960. Ze werden voor 
het eerst in het begin van dit jaar in grote hoeveelheden op 
de markt gebracht. Men zij voorzichtig met het kopen van 
gebruikte zegels van Ghana. De gedrukte stempels maken 
deze zegels vrijwel waardeloos. Het aantal verzamelaars van 
dit gebied loopt sterk terug en geen wonder. De manipula
ties van het Agentschap hebben de verzamelaars dit gebied 
de rug doen toekeren. 

VOOR THEMATISCHE VERZAMELAARS 
Voor de verzamelaars van „Schepen op postzegels" geven 

wij hier een lijst van zegels, door het Kroonagentschap uit
gegeven: 
Aden 
Bahamas 

Barbados 

Bermuda 

Salomon eilanden 

Kaaiman eilanden 

Ceylon 
Cyprus 

Falkland eilanden 

35 cents 
3 d. 
1/— 

5 cents 
8 cents 

60 cents 
2 d. 
2V2 d. 
4y2 en 9 d. 

4 d. 
1 en 2% d. 
3 d. 
6 d. 
5/— 

% d. 
2/— 

50 cents 
40 mils 

% d. 
1 d. 
iy2 d. 
2 d. 
2 ¥2 d. 
3 d. 
4 d. 

dhow 
vissersvloot 
zeilwedstrijd 
havenpoli t ie 
schoener 
(de Francis W. Smith) 
overhel lend schip 
wedstrijdjol 
de „Sea Ven tu re" 
de „Sea Venture" en 
boot, die de verbinding 
tussen de ei landen on
derhoudt . 
Ysabel-kano 
Roviana-kano 
Mala i ta -kano 
vrachtschoener 
Vlaggeschip 
van Mendana 
Cat-boot 
Kaa iman-schoener 
(de „Ziroma") 
kano met „outr iggers" 
haven van Famagus ta 
me t „Maltese Pr ince" 
„John Biscoe" 
„Trepassey" 
„Wyat t E a r p " 
„Eagle" 
„Penola" 
„Discovery I I " 
„William Scoresby" 

Fidzji 
Gambia 

Gilbert en 
Ellice ei landen 

Grenada 

Malaya, Johore 
enzovoort 
Maur i t ius 
Se rawak 
Seychellen 

Singapore 

Tonga 
Turks en Caicos 

ei landen 
Virgin ei landen 

Zanzibar 

6 d. 
9 d. 
1/— 
2/— 
2/6 d. 
5/— 

10/— 
£ 1 
V2 d. 
1 d. en 1/3 d. 

2V26. en 2/— 
3 d. en 10/— 

5 d. 
2/— 
2/6 d. 

10'— 
25 en 50 c . 
$ 1,50 en $ 2,50 

20 cents 
2 cents 

12 cents 
15, 20, 45 en 
70 c 

1 cent 
2 cents 
4 cents 
5 cents 
6 cents 
8 cents 

10 cents 
12 cents 
20 cents 
30 cents 
50 cents 

2 d. 

2/— 
1 cent 

12 cents 
15 en 30 c , 
$ 1,25 
20 cents 

„Discovery" 
„Endurance" 
„Deutschland" 
„Pourquoi pa s?" 
„Frangais" 
„Scotia" 
„Antarct ic" 
„Belgica" 
Outrigger 
Kot ter 
Ba r r a -kano 
„Lady Wrigh t" 

El l is-kano 
Ö T M . C . S . „Nimanao" 
Gilber t -kano 
kano 

„La Concepcion" 

vissersboten 
visserskano 
Barong p a n a u 

pi ragua 
Chinese s a m p a n 
Malaya-Kolek 
Taw-Kow 
Lombok-sloep 
Trengganu pinas 
Palar i 
Hout tongkong 
Hainan-vrach t sch ip 
Cocos-kielschoener 
olietankboot 
M.S. „Chusan" 
kaag en kano 

Caicos-sloep 
Virgin-sloep 
tewater la t ing 

kano's 
staatsieboot v a n de 
Sultan 

DE POSTZEGELS VAN NOORD-BORNEO 
Ofschoon het mogelijk is, dat de Chinezen reeds tijdens de 

Sung Dynastie (960-1279) een nederzetting in Noord-Born'eo 
hadden, is van de geschiedenis van dit gebied weinig bekend 
tot aan de komst van de eerste Europeanen. In het jaar 1521 
bezeilde de vloot van Magellan Brunei, waar de Sultan toen 
heerste over wat nu Serawak, Brunei en Noord-Borneo is. 
Na de zestiende en zeventiende eeuw tierde zeeroverij er 
welig, zodanig zelfs, dat omstreeks 1850 de zeekaarten de 
zeevarenden waarschuwden tegen het bevaren van deze wa
teren! In 1882 nam de Britse Noord-Borneo Compagnie het 
beheer over Noord-Borneo op zich en dit duurde tot de 
Japanners Noord-Borneo in 1942 overmeesterden. Het land 
werd in september 1945 door de negende Australische Divisie 
bevrijd en bleef tot 15 juli 1946 onder militair bestuur, daar
na werd het de nieuwe Kroonkolonie Noord-Borneo. 

De eerste postzegels werden door de Noord-Borneo Com-
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7. Eerste uitgifte van Noorcf-Borneo mef hei wapen van de Britse Noo rd -
Sorneo Compagnie 2 d. voor lokaal gebruik (1883). 
2. Krokodil op de 12 cents zegel van Noord-Borneo (1894). 
3. De eerste pres/'c/enf van de Noord-Borneo Compagnie, W . C. Cowie en 
de Sultan van Soeloe met zijn gevo ig , geschaard rondom de bestuurstafel 
op de 4 cents zegel van Noord-Borneo (1909). 
4. Gevlekte luipaard op de 25 cents herdenkingszegel van Noord-Borneo 
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Noord-Borneo Com
pagnie (1931). 

pagnie in 1883 uitgegeven (afbeelding 1: 2 cent). Aangezien 
het gebied pas in 1891 toetrad tot de U.P.U., waren deze 
zegels slechts voor binnenlands gebruik toegelaten. In het 
postkantoor van de administratieve hoofdstad, Sandakan, 
waren zegels van de Straits Settlements verkrijgbaar. Daar
mede moesten brieven met bestemming buiten Noord-Bor
neo worden bij gefrankeerd. In 1894 verscheen een serie met 
verschillende voorstellingen (afbeelding 2). Deze en de drie 
jaar later verschenen zegels waren onder de eerste „plaat
jeszegels" ter wereld! De emissie 1897 werd in 1901 overge-
drukt met „British Protectorate". Nieuwe series verschenen 
in 1909 (afbeelding 3), Rode-kruis-opdrukken in 1916, 1918 en 
1919. Een geheel nieuwe reeks kwam in 1939 uit. Deze werd 

JEUGDFILATELIE 

„POSTZEGELS SPAREN IS KENNIS VERGAREN" 

staat op een Belgische zegel welke in oktober 1960 ter ge
legenheid van een jeugdpostzegeltentoonstelling uitgegeven 
is. Inderdaad, de jeugd, die postzegels spaart en de bijzon
derheden van de zegel onderzoekt en in zich opneemt, ver
gaart kennis, welke later te pas kan komen. Maar niet al
leen in België, ook in Nederland tracht men de jeugd post
zegels „te leren sparen". 

De „Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland" tracht dit doel te bereiken. Ook u, als oudere 
verzamelaar, kunt ons hierbij helpen door bij voorbeeld uw 
oude catalogi en andere filatelistische lectuur aan ons af 
te staan, door uw overtollige postzegels, oude stockboeken 
enzovoort aan ons te geven. Ook kunt u ons werk steunen 
door een abonnement te nemen op ons postzegelblad voor 
de jeugd „de Posthoorn". De abonnementsprijs bedraagt 
ƒ 2,— per jaar en u kunt dat bedrag voldoen op giro 602044 
ten name van „de Posthoorn", Tollensstraat 96 b, Rotter-
dam-11. Proefnummers zijn hier gratis verkrijgbaar. 

Oude catalogi, postzegels enzovoort kunt u zenden aan de 
heer G. J. Busman, Maclaine Pontstraat 8, Alkmaar. (Rot
terdammers kunnen een en ander afgeven bij de admini
strateur van „de Posthoorn", Tollensstraat 96 b, Rotter-
dam-11). 

Mogen wij dit maal ook op uw steun rekenen? 

als zeer geslaagd beschouwd. De Japanners voorzagen de 
plaatselijk in beslag genomen zegels van opdrukken en in 
1943 verschenen twee, in Nederlands-Indië volgens het offset-
procédé, gedrukte zegels. 

Na de bevrijding werden de zegels van 1939 wederom in 
omloop gebracht met de opdruk „B.M.A.". Nadien verschenen 
in 1948 de herdenkingsserie „Zilveren Bruiloft", in 1949 de 
UPU-zegels, terwijl in 1950 een definitieve serie gedrukt 
werd met het portret van Koning George VI, na de troons
bestijging van Koningin Elizabeth naar behoefte met haar 
beeltenis voorzien. In 1953 verscheen de Kroningsserie, ge
volgd door de herdenking der Noord-Borneo Compagnie in 
1956 (afbeelding 4). 

Op 1 februari 1961 werd de vooroorlogse traditie hersteld 
toen Waterlow & Sons Ltd. een tweekleurige serie afleverde 
op papier met watermerk CA (drukletters). De ontwerpen 
zijn van Mr. Chong Yun Fatt van het Ministerie van Land
bouw te Jesselton. 

SURINAME VERKOCHT AAN AMERIKA? 
Een bevriende filatelist, wiens kennis van de aardrijks

kunde niet bijzonder groot is, vroeg mij of het juist was, 
dat wij Suriname aan Amerika verkocht zouden hebben. 
Op mijn verontwaardigde ontkenning merkte hij met het 
bekende Engelse flegma op, dat de ook hier met een schuin 
oog bekeken „blokjes" ruimtevaart slechts Amerikaanse 
randtekst hebben, zodat die veronderstelling op „filate
listische" beschouwing was gebaseerd! 

FILATELOGIE 
Postzegelkijkers hebben vaak gewezen op de band tussen 

het beeld van een postzegel en de politiek van het land van 
uitgifte. Een paar uitzonderingen daargelaten, kan men 
zeggen: hoe minder belangrijk het land, des te opzichtiger 
het zegelbeeld en hoe corrupter zijn regering, des te fraaier 
het zegeluiterlijk. De voorgestelde uitgifte van nieuwe Brit
se zegels bevestigt deze regel. Voor het eerst zullen deze in 
drie kleuren worden gedrukt: een redelijke waardering van 
onze achteruitgang als wereldmacht. Maar te oordelen naar 
de afbeeldingen op de zegels zelf lijkt het er op dat de 
Britse regering, over het geheel genomen, nog steeds eerlijk 
is. (Charivaria in de Londense Punch van 23 augustus 1961) 

CHRISTIAN HOUSTON 
Londen, oktober 1961. 

Vijftig jaar PHILATELICA 1911-1961 
De Internationale Vereniging Philatelica heeft haar rond 

4300 leden ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan een 
rijkgeïUustreerd en leerzaam gedenkboekje aangeboden, 
dat de algemeen voorzitter, de heer P. L. Backer, van 
een „Ten Geleide" heeft voorzien, waarin hij onder meer 
de keuze der medewerkers toelicht. Het zijn de heer Hede-
man (Wat en hoe verzamelen wij? In kleuren). Drs. A. M. 
A. van der Willigen (Het verzamelen en de opzet van ver
zamelingen, en Stempels), de heer W. B. Brocx (Papier
soorten en Scheidingsmethoden, perforatie, tandingen en 
hoe de diverse „Ceres"-typen van Frankrijk en koloniën te 
onderscheiden), terwijl verscheidene bladvullingen kenne
lijk ook van zijn hand afkomstig zijn, Dr. E. A. M Speijer 
(Het verzamelen van Poststukken en Enkele interessante 
Nederlandse Poststukken en Voorlopers van Israël), Dr. J. 
Boesman (Pronkstukken en misbaksels), de heer J. A. D. 
Krajenbrink (Rolzegels), de heer G. J. Peelen (Oorlogsver
valsingen), de heer K. Kouwenberg (Zeldzame stukken in de 
bibliotheek van Philatelica), mejuffrouw E. Driessen (De 
Gallerij van het Nederlandse Postmuseum), de heer W. Metze-
laar (De Drakenzegels van Japan 1871-1872), en de heer W. 
Amons (Noorw^egen, Posthoornzegels 1872-1875). 

Zoals u ziet heeft Philatelica haar jubileumviering hier
mede op een filatelistisch verantwoorde wijze besloten. 
Een keur van leermeesters zet de leden een uitgelezen scho
tel voor waarvan iedereen, ook de meest verwende fijn
proever, kan meesmuilen. Dit werkje is een monument in 
de vijftig jaren historie, die de heer D. O. Kirchner in zes 
bladzijden zorgvuldig heeft geboekstaafd. Men kan daarin 
de groei volgen van deze springlevende vereniging van 
38 „Hollandia"-leden in 1911 tot 4296 in 1960, verdeeld over 
43 afdelingen. Proficiat Philatelica. 
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Rubriek-redacfeur C. H. W. Heusdens, 

Stadhoudersweg 44-C, Rotterdam 4 

Postadres: p/a Postbus 619, Rotterdam 

EUROPA-ZEGELS 1961 
De vellen die wij tot heden zagen van de nieuwe Europa

zegels vertoonden de volgende bijzonderheden: 
tanding: boven- en onderzijde — één gat doorlopend linker
en rechterzijde — doorlopend; 
etsingnummers: geen; 
telcüfers: links 1 t/m 10, rechts 10 t/m 1; 
markeerboogjes: links naast zegel 41, rechts naast zegel 
nummer 50, beide niet doorgeprikt; 
overige bijzonderheden: de zegels zijn kennelijk van de pa-
pierrol gedrukt en in aansluiting daaraan geperforeerd De 
perforatie, 14 : 12%, is een grote vooruitgang: de zegels 
worden gemakkelijk losgescheurd. De druk is verzorgd en 
strak. De kleur van de 12 cent zegel komt ons wat vlak 
voor. Afwijkingen werden nog niet aangetroffen of gemeld. 

Verkoop bijzondere postzegels 
DO H.398. Op het bureel Filatelistische Dienst van het 

districtspostkantoor Den Haag worden na het verstrijken 
van de verkooptermijn van bijzondere postzegels nog her
haaldelijk aangetekende brieven ontvangen met verzoeken 
van verzamelaars om toezending van postzegels, waarvan 
de uitgifte is gestaakt. Uit deze brieven blijkt, dat de aan
vragers zich veelal eerst hadden gewend tot een postinrich-
ting, waar het advies gegeven werd de zegels bij genoemde 
Dienst aan te vragen. 

De Filatelistische Dienst wijst er met nadruk op, dat aan 
dergelijke verzoeken niet kan worden voldaan. 

Wij raden de verzamelaars dan ook aan, bijzondere ze
gels tijdig te kopen op het postkantoor. Na de verkoopter
mijn kan men alleen nog maar terecht bij de postzegelhan-
del! 

Afwijkingen 
De heer G. Bordewijk, arts te Vlaardingen, zond ons ter 

reproduktie een paartje Kinderzegels, uitgifte 1931, waarde 
5 cent, roltanding, waarvan de rechtse perforatieslag vier 
gaten naar links is verschoven. Hierdoor is de marge ook 
vier gaten kleiner. 

De Filatelisten Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea zond 
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ons een afbeelding van twee Zomerzegels 1961, waarde 30 
cent, waarvan de druk aan de onderzijde ernstig is ver
minkt. Beide zegels werden op de eerste dag van uitgifte 
te Hezemberg (Heerlen) gekocht en afgestempeld. 
De nieuwe catalogus Nederland en Overzeese Rgksdelen 

Een maand vroeger dan in voorgaande jaren, verscheen 
op 15 september de 21ste „Speciale Catalogus van de Post
zegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen". 

Zoals wel te verwachten was, zijn de prijzen hoger ge
noteerd, in enkele gevallen zelfs aanmerkelijk hoger. Een 
aanpassing, die noodzakelijk is geworden door de steeds 
stijgende prijzen voor de oudere emissies en de zegels, die 
om hun thema in uitgebreidere beeldverzamelingen niet 
mogen ontbreken. 

Van de eerste emissie valt op, dat de ongebruikte exem
plaren ieder met ƒ 100,— in prijs verhoogd werden. Bij de 
gebruikte zegels ging alleen de 15 cent ƒ 10,— omhoog. Bij 
de volgende series valt het op, dat de hoge waarden in 
verhouding sterker in prijs stegen, dan de lagere waarden. 
Het verschil is soms belangrijk. Óver het algemeen wordt 
een verhoging van 5 tot 25 pet. gevonden, enkele „uitschie
ters" zijn de Olympiade-serie van 1928, die van ƒ 25,— op 
ƒ 45,— kwam en de Jamboree 1937, die per serie van / 3,— 
op ƒ 5,— sprong. 

De verschillende Europa-series vormen ook m Nederland 
een dure liefhebberij voor diegenen, die dit motief als ver
zamelobject gaan kiezen. In vergelijking met de vorige ca
talogus is het prijsverloop (ongebruikt) als volgt: 

Europa 1956 van ƒ 6,— op ƒ 15,— 
Europa 1957 van ƒ 2,— op ƒ 2,75 
Europa 1958 van ƒ 0,85 op ƒ 1,25 
Europa 1959 van ƒ 0,85 op ƒ 2,75 
Europa 1960 van ƒ 0,85 op } 1,30 

De vraag van buitenlandse zijde naar deze zegels is de 
voornaamste oorzaak van dit prijsverloop. 

Als laatste „uitschieter" is de Postpakket-verrekenzegel 
van 15 op 17V2 cent (ongebruikt) met maar liefst ƒ 650,— ver
hoogd tot ƒ 1500—! 

Naast de nieuw verschenen series is als nieuw nummer 
opgenomen, nog zonder prijs, nummer 464 v. 4 cent frankeer-
zegel type Van Krimpen (de normale 4 cent), paar, waar
van één exemplaar aan één of meer zijden ongetand is. 

De notering van de oudere zegels, „ongebruikt zonder 
gom" is vervallen. Het is blijkbaar te moeilijk geworden 
daarvan een betrouwbare waardebepaling te geven. 

De catalogus is keurig verzorgd en voor het eerst na vele 
laren wederom van een stijve omslag voorzien. Hiermede 
is wel aan een veel gehoorde klacht over de minder goede 
binding van vorige jaargangen tegemoet gekomen. De prijs 
is iets verhoogd en vastgesteld op ƒ 3,—. Al met al een goede 
en nuttige catalogus. H. 

Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indië en Rep. Indonesia 

( tot 20-12-'48) 
Rubriek-redacteur A J Uylon, 

Herrn IHeyermanslaan 6 Eindhoven 

SURINAME 
Dat met postzegels ook (economische) politiek bedreven 

wordt, blijkt wel uit de volgende artikelen, uit „Suriname" 
van 30/8 en het antwoord van „De West" van 31/8. 

Wij hopen dat hiermee het laatste woord over de specu
latie-uitgiften van Suriname gezegd is. 

Onder de kop „Album met ruimtevaartzegels voor Kenne
dy" meldt het dagblad „Suriname". 

„Hedenmiddag zal de heer L. Lichtveld, gezant in Was
hington, aan een hoge functionaris van het State Depart
ment een album met enige stellen van de ruimtevaartzegels 
voor president Kennedy aanbieden. Dit zal met enig cere
monieel gepaard gaan. Het lag eerst in de bedoeling de aan
bieding door mevrouw Gerdeman-Smith, een Surinaamse, 
werkzaam op het kantoor van de K.L.M, te New York. te 
doen geschieden, doch de Nederlandse ambassade stak er 
een stokje voor. Het voornemen bestaat ook aan de eerste 
Amerikaanse ruimtevaarder, Shepard, (er staat foutief 
Sheppard, Red. Maandblad) een soortgelijk album te over
handigen. Besprekingen hierover zijn nog gaande. In dezen 
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Rubriekredacteur: R Tocila, 
Archimedesplantsoen 9hs, AmsferdamO. 

NEDERLAND: Zoals toegezegd in het septembernummer, 
treft men hieronder aan een afbeelding (1) van het speciale 
stempel in violet dat voor de eerste straalvlucht van 
de K.L.M, gebruikt is in Guayaquil. Op 12 juli had de 
vlucht Guayaquil—Lima plaats met afgebeeld stempel, ter
wijl op 15.7 de vlucht naar Amsterdam plaatshad. Een iden
tiek stempel, alleen in plaats van Lima de naam Amster
dam en een aangepaste datum. Wat betreft de opgegeven 
meidatum in het septembernummer zal ik nog nader na
gaan of er hier sprake is van twee verschillende vluchten of 
van een foutieve mededeling van mijn buitenlandse bron. 

treedt namens de minister van Fmancién, de firma Lehmann 
(er staat foutief Lehman. Red. Maandblad) in Amerika 
op". 

Onder de kop „Nieuw bewfls" wordt hierbij deze com
mentaar gegeven: 

„Achter dit belangrijke bericht is er een even belangrijk 
verhaal. Wij vernemen namelijk dat de Nederlandse am
bassade in V/ashingon boos was, omdat zij niet gekend was 
in deze kwestie. Naar wij verder vernemen moet de am
bassade 70ver zijn gegaan, dat zij druk op de K.L.M, uit
oefen.J', om te verhinderen dat mevrouw Gerdeman vrijaf 
zou krijgen om het album aan te bieden. Wij vragen ons af 
waar het op deze manier naar toe moet. De Nederlandse 
ambassade heeft zich bemoeid in een zaak die in genen 
d(le het buitenlandse beleid betreft en is zelfs zover gegaan 
om deze zaak te saboteren, omdat zij zich gepasseerd 
voelt. Een duidelijker bewijs, dat het de hoogste tijd is, 
dat wij onze buitenlandse politiek zelfstandig voeren, ware 
met denkbaar". 

Onder de kop „Verkeerde voorstelling van zaken" geeft 
het dagblad „De West" hierop het volgende commentaar: 

„Kinderachtiger kan het niet. De redactie van het dag
blad „Suriname" verzwijgt echter de hoofdzaken. In de 
eerste plaats is het aanbieden van de postzegels een re
clamestunt van de firma Lehmann. Verder kan worden op
gemerkt, dat de heer L. Lichtveld speciaal voor Surinaam
se aangelegenheden verbonden is aan de Nederlandse am
bassade. Dergelijke opdrachten dient hij uit te voeren. Men 
schijnt hier helaas niet te weten hoe het eigenlijk hoort". 

Op 9.8 jl. opende de K.L.M, haar nieuwe straalvlucht
dienst per DC8 over de noordpool naar Tokio. De post, 
alleen bestaande uit speciale enveloppen uitgegeven door 
de Vliegende Hollander, werd voorzien van een speciaal 
violet maatschappijstempel volgens bijgaande afbeel
ding (2). Aankomststempel te Tokio 10.8. Op 12.8 werd de 
dienst doorgetrokken naar Blak, waarbij eveneens alleen 
speciale enveloppen als post werden vervoerd. Een identiek 
stempel eveneens in violet werd gebruikt, alleen met aan
gepaste datum en vermelding van Biak na Tokio in het 
speciale stempel. Jammer genoeg bij deze post geen aan
komststempel. 

toRUKfERK 
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TOKYO. 
Retour ä I'Expéditeur •lapan 
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DUITSLAND (West): Op 1.9 werden de nacntluchLpost
diensten in het Westduitse binnenlandse verkeer en het 
luchtpostverkeer met Berlijn, voor het eerst sinds het einde 
van de oorlog, wederom ingesteld. Er zouden een kleine 
dertig lijnen zijn, terwijl de Lufthansa een speciaal stem
pel voor de post zou hebben laten maken. Verdere gegevens 
zijn nog niet bekend. De Westduitse postadministratie maakt 
met zijn machinestempels echter reeds reclame voor deze 
dienstverlening volgens bijgaand model (afbeelding 3). Ver
der wordt verwacht dat de Air France de route Berlijn— 
München met haar straalvliegtuig Caravelle zal gaan vlie
gen, waarbij de post dan van een maatschappijstempel zal 
worden voorzien. 

Nachtluftpost 

zuschlagfreie 
Beförderung 
innerhalb der 
Bundesrepublik 
und im 
BerlinVerkehr 

20 MAI 196i 
fmM UAisöti 

LUFTHANSA 

PARIS 
mtmm DU SUO 

par Quadriréacteur 
SOEING 720 8 

FRANKRIJK: De Lufthansa opende zijn transatlantische 
straalvliegdienst met de Boeing 720 B van Parijs naar 
ZuidAmerika, waarvoor de Franse post een speciaal stem
pel heeft verleend (zie afbeelding 4). Voor de Lufthansa
vlucht op 2.8 van Parijs over Keulen naar Hamburg ver
strekten de Franse posterijen een eenvoudig kaststempel in 
violet met tekst PREMIÈRE LIAISON AÉRIENNE/PARIS
COLOGNEHAMBOURG PAR LUFTHANSA/2 AUÜT 1961. 

GROOTBRITTANNIË: Ter gelegenheid van de herdenking 
van de vluchten Londen—Windsor in 1911 (de tot nu toe 
enige vlucht in Engeland waarbij de post van een speciaal 
stempel werd voorzien) maakte de BEA een herinnerings
vlucht met een helikopter, waarvoor tevens een speciale 
„Airway Letter Service" (A.L.S.)zegel is uitgegeven. Zoals 
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Rubriekredacteur: A van der Willigen 
Laan var Poot 194, 'sGravenhage 

Gelegenheidstempels 
Van de reeds in het vorige nummer gemelde tentoonstel

ling „Survento 25" kunnen wij hierbij nog het aldaar gebruik
te speciale poststempel afbeelden (Afbeelding 1), te zamen 
met een stempel, dat gebruikt werd voor stukken, welke 
werden gepost in een brievenbus, op 18 september geplaatst 
in Hotel Krasnapolsky, ter gelegenheid van de aldaar ge
houden Philatelistenbeurs Europa (Afbeelding 2) Vaa dit 
laatste stempel zagen wij verscheidene helaas zéér slechte 
afdrukken! 

Voorts werd van 29 september tot en met 10 oktober in 
de Houtrusthallen een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd ter 
gelegenheid van de 79ste Damesbeurs en was op 7 oktober 
in de Graanbeurs te Breda een brievenbus geplaatst, waar
van de inhoud met een speciaal stempel werd afgestem
peld ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelhng, gehou
den op de „Dag van de Postzegel'. 

Machines tempels 
De stempelvlag voor de tentoonstelling „Landbouw in 

de Randstad", welke tot en met 26 augustus werd gehouden, 
kwam nog tot 5 september voor in de stempelmachine te 
'sGravenhage! 

Van de reeds in het vorige nummer gemelde proefne
ming met een Franse stempelmachine merk „Secap" 
(Société d'Etude et Construction d'Appareils de Précision 
te Asnières/Seine) kunnen wij hierbij nog de afdruk (af
beelding 3), tezamen met een foto (afbeelding 4) van de, 
met de hand bediende, machine in Katwijk aan Zee repro
duceren. De te Gormchem gebruike machine mist aan de 
linkerzijde het grote wiel, doch heeft in de plaats daarvan 
een elektrisch snoer, terwijl onderm het datumstempel twee 
open kruisjes zijn opgenomen. 

Het tienjarig bestaan van de Nederlandse Televisie 
Stichting werd herdacht met een sinds begin september in 
de Hilversumse machine aangebrachte en hierbij afgebeel
de stempelvlag (afbeelding 5). 

bekend mag worden verondersteld heeft de BEA in de loop 
der jaren reeds diverse „Airway Letter Service"zegels uit
gegeven, welke geplakt worden op brieven voor verzen
ding op het binnenlands net met de eerstvolgende vlucht 
na ontvangst van de brief. Deze brieven kunnen worden af
gegeven aan de kantoren van de BEA in de stad of aan de 
vliegvelden. De stukken moeten met normaal port worden 
gefrankeerd, terwijl de A.L.S.zegels dienen als vergoeding 
voor de BEA wegens de luchtpostverzending. 

Afbeelding van het herdenkingsstuk kunt u hierbij 
aantreffen. 

tfc »SiaBBWilMatHHIiBmi» » 
HRST U.K . \ I :MAI. I 'OS 

•<^^SS
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LUXEMBURG: De „Deutsche NahLuftverkehrs A.G." 
opende op 19.7 de volgende eerste vluchten: Luxemburg—■ 
Saarbrücken en Luxemburg—Keulen'Bonn—Düsseldorf. De 
stukken werden voorzien van een speciaal Luxemburgs 
stempel. 

BOEKBESPREKING: De Zwitserse Aerophilatelisten Ver
eniging (SAV) heeft een nieuw handboek over de Zwitserse 
luchtpost uitgegeven. De laatste uitgave was van 1949, zo
dat een nieuwe editie volkomen op haar plaats was. Zoals 
wij van de Zwitserse uitgaven gewend zijn, is ook dit hand
boek keurig verzurgd en overzichtelijk opgesteld, terwijl 
het met vele illustraties is verlucht. Het is opmerkelijk dat 
vele moderne vluchten hoog genoteerd staan, zelfs met 
prijzen die mijns inziens niet in vergelijking staan tot de 
klassieke stukken van vóór 1918. Vooral de eerste en spe
ciale vluchten van het buitenland naar Zwitserland staan 
hoog te boek. Zelfs een zeldzaam traject van de K.L.M. 
9.6.1947 Geneve—Rome wordt gehonoreerd met Sfrs 150.— 
(450 gram vervoerde post). De laatste pioniervlucht van 
28.9.1913 Laufen—Solothurn staat voor eenzelfde bedrag ge
catalogiseerd. Een korte opsomming van de inhoud zal 
wel de gedegenheid van dit werk doen blijken: zegels 
(officieel en semiofficieel)luchtpostetiketten, luchtpost
waardestukken. Vignetten, eerste en speciale vluchtenstem
pels, zeppelinpost, ballonposl, enzovoort Vanzelfsprelcond 
is de post van Liechtenstein en Campione eveneens in dit 
werk opgenomen. Voor een verzamelaar van Zwitserland, 
zelfs indien hij geen speciaal luchtpostverzamelaar is, is 
dit werk onontbeerlijk. Het kan besteld worden bij de 
S.A.V., Hofwiesenstr. 114, Zürich, tegen de prijs van 
Sfrs 10,— 
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Tenslotte kwam begin september in de Leidse machine 
weer de van vorige jaren reeds bekende 3 oktoberstempel
vlag in gebruik. 

rZi^RiS^T 1951Ï961 ►10JAAR 

1.9.1961 Het hulppostkantoor Oldehove werd een poststa
tion. 

14.9.1961 Gevestigd: Bijpostkantoor UtrechtDuurstede
laan. 
Opgeheven: Postagentschap UtrechtConstant Er
zeystraat. 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J. H Broekman, 
Hoflaan 25, Bergen N.H. 

Walter Beckhaus onderscheiden 
Ter gelegenheid van het derde lustrum van de Nederlandse 

Vereniging van Poststempel en Poststukkenverzamelaars is 
onder andere aan de heer Walter Beckhaus te Berlijn het 
erelidmaatschap van die vereniging verleend „voor zijn ver
diensten op het gebied van de catalogisering der post
waardestukken". Deze verdiensten van de thans zeventig
jarige bestaan uit zijn medewerking aan de „Nachtrag" op 
de „Groszer Ganzsachen Katalog" (19251928), in de wan
deling Ascher genoemd, de „Weltkatalog der Bildganz
sachen", ,.Die deutsche Ganzsachen 18501930", de „Welt
ganzsachenkatalog" (1938) en zijn bewerking van de „Illu
strierter Ganzsachen Katalog der deutschen Postkarten ab 
1945" (1948) en van de „Neuer Ganzsachen Katalog", 
waarvan in de jaren 1955—1959 zes afleveringen (Euro
pa landen) versehenen, een zevende aflevering is ter perse. 

Nederland. Na de briefkaarten van 8 en 20 cent, ver
scheen nu ook de 8 + 8 cent, bruin, Koningin Juliana en 
profil met drie afzenderslij nen. 

Duitsland (West). Briefkaarten lOpfg. groen, Heuss II, 
met afbeeldingen, serie 101, met acht verschillende illustra
ties. Oplage twintigduizend van iedere kaart; briefkaart 20 
pfg. rood, Heuss II. Thans ook met ,,Postfachnummcr". 
De tekst „Postkarte/Carte Postale" staat nu 13 mm boven 
de eerste adreslijn, opdat de ruimte naast het waardeslem
pel voor reclameteksten uit het poststempel vrij blijft; 
briefkaart 10 pfg. grijsgroen, Dürer. Druk als de laatste 
10 pfg. kaart van het Heuss Iltype. Ook verscheen reeds 
een geïllustreerde kaart, serie 1 in het type Dürer met af
beelding van het Automobielmuseum in StuttgartUnter
türkheim. Oplage 320.000. 

Duitsland (Berlijn). Briefkaart 10 pfg. grijsgroen, Dürer. 
Druk als voren, doch met gele Lumogenstrook, 4 mm 
breed, naast het waardestempel. 

Duitsland (Oost). Privé uitgegeven briefkaarten, 15 (40) 
pfg., arbeiders aan de smeltoven, violet. Met acht verschil
lende afbeeldingen van Bastei, Sächsische Schweiz. Wit pa
pier. 

Frankrijk. „l'Entier Postal" zet de catalogisering van 
postwaardestukken van Frankrijk en Overzeese Gebieden, 
als aanvulling op de catalogus van de A.CEJP., in het num
mer van september voort. 

GrootBrittannië. Privé uitgegeven briefkaarten, 2'/2 d. 
rood. Koningin Elizabeth II, geheel gelijk aan koérserende 
uitgifte, formaat echter 120 x 88 mm. ' 

Oostenrök. In het augustusnummer van „l'Entier Pos
tal" wordt een begin gemaakt met de catalogisering van 
de Oostenrijkse geïllustreerde briefkaarten van 1 shilling, 
namelijk 722 afbeeldingen met 1 sh. groen Korrespondenz
karte, 444 afbeeldingen idem Postkarte en 181 met 1 sh. 
Mariazeil bruin. Deze 1347 verschillende briefkaarten wor
den alfabetisch, naar de afgebeelde gemeenten, gerang
schikt. 

Roemenië. Enveloppen met illustraties. 55 b (1 leu), 
blauw, staatswapen, vier adreslijnen, a. SinaiaHotel Alpin, 
b. honderdjarig bestaan van de Botanische tuin te Boeka
rest 18601960. Aan de achterzijde, rechts onder drukmerk 
en links verticaal, de verkoopprijs; 55 b (1 leu), bruin, 
staatswapen, afbeelding oud woonhuis in Ploesti. Drie 
lange adreslijnen, waarvan de onderste in tweeën onder
broken; 55 b (1 leu) rose, pop in klederdracht. Gelukwens
envelop, formaat 115 x 85 mm. Afbeeldingen a. twijg met 
bloesems en Insekten, b. zwaluwen; geïllustreerde brief
kaarten 30 b in rode opdruk (handstempel) op 40 (75) b 
olijfgroen, staatswapen met tandingaanduiding en ."ÏO b 
in zwarte opdruk (handstempel) op 40 (1 leu) blauw, 
staatswapen, drie Carte Postala Ilustrata; 30 b wijnrood, 
klein staatswapen met tandingaanduiding. drie afzender en 
drie adreslijnen. Afbeelding: Christianul MaraCubana; 30b 
olijfgroen, idem, afbeelding Timisul de Sus; 30 b grijslila, 
idem, afbeelding BucurestiStadion 23 augustus; 30 b grijslila, 
met vier adres en twee afzenderlijnen. afbeelding: propa
ganda voor produktieverhoging van meubelen, televisie
toestellen en textiel. 

SovjetUnie. Geïllustreerde luchtpostenveloppen. 6 (7) k 
roodoranje en lichtblauw, toren van het Kremlin, 20.3.61 
verschenen met afbeelding 4 motorig schroefvliegtuig boven 
de stad, Avia zonder rand en op 17.4.61 verschenen met 
wentelwiek boven iustlandschap, Avia met rood en blauwe 
rand. •~At«.5 

Turkije. In „Die Ganzsache" van september 1961 ver
volgt Okday uit Istanboel zijn catalogisering van Turkse 
postwaardestukken. 

ZuidwestAtrika. Couvert voor aangetekende zendingen, 
5 cent, al naar het formaat aan het loket verkrijgbaar 
voor respectievelijk 8 en 9V2 cent; briefkaarten met illu
straties 1 '/2 (2) c met twintig verschillende afbeeldingen in 
groen, steeds Afrikaanse tekst eerst. 

Zwitserland. Dienstbriefkaart van de Zwitserse Bonds
spoorwegen. 10 r groen, cijfer, links afbeelding met Duitse, 
Franse en Italiaanse onderschriften: 1. Verzending van 
goederen met SBBlaadkisten vereenvoudigt het verpak
ken en is goedkoper; 2. Die SBBStandardPalette verbin
det das interne Forderwesen der Unternehmungen auf ideale 
Weise mit dem Bahntransport. 

Aerogranïmen. 
Nederland. Het in juli jl. gemelde aerogram is alweer 

veranderd. De tekst is uitgebreid en luidt nu; Niets inslui
ten! Geen adresstroken, sluitzegels, plakband enz. gebrui
ken. Indien zulks toch geschiedt, dan wordt deze brief per 
boot/trein verzonden. Vier regels tekst in plaats van vroe
ger twee. 

BritsGuyana. 12 c bruin en zwart, houthakker. Aan de 
achterzijde drie afzenderlijnen en afbeelding van de 
Kaieteurwaterval met propaganda voor de nationale Toe
ristenvereniging. 

U.N.O. De 10 c, vlag en vliegtuig lichtblauw verscheen 
in een tweede oplage in donkerder blauw, onderdruk groen
achtig. Ook de nieuwe waarde van 11 c, die wij in septem
ber hebben gemeld, vliegtuig en duif, is in donkerblauw 
verschenen, doch bestaat ook in iets lichtere tint. 
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Rubnek-redacteur A ßuelens, 

Marialer 24 An.werpen 

NIEUWE UITGIFTEN: 
— Krach tens een ministerieel besluit van 30 augustus 1961, 
genomen tot uitvoering van het Koninkli jk Besluit van 11 
augus tus 1961, v/erd een reeks van twee bijzondere post
zegels, zonder toeslag, uitgegeven, ter gelegenheid van de 
„Vijftigste Conferentie van de I n t e i p a i l e m e n t a i r e Unie" . 

De zegels, ter waarde van 3 en 6 fr. vi^erden respect ieve
lijk in bruin en groen en in violotbrum en rood, volgens 
h e t gecombineerd diepdruk- en hel iogravureprocédé, in vel
len van dertig exemplaren vervaardigd (p laa tnummers 1 
tot 4). 

Zij hebben als enig onderwerp een zinnebeeldige voor
stel l ing van de In terpar lementa i re Unie volgens een t eke 
n ing van Van Noten. 

De zegels worden verkocht van 14 september tot 30 no
v e m b e r 1961 in al de postkantoren van België. 

.— Krach tens een ministerieel besluit van 4 september 1961, 
genomen ter uitvoering van het Koninkli jk Besluit van 13 
apr i l 1961, werd een reeks van twee bijzondere postzegels, 
zonder toeslag, ter bevordering van de Europese gedachte, 
u i tgegeven. 

De zegels, ter waa rde van 3 en 6 fr., gedrukt in 'hel io
gravure , respectievelijk in donkergroen en lichtgroen en 
in zwart en bruin, hebben als énig onderwerp een allegorie 
(negentien duiven in vlucht, volgens de tekening van de 
Nederlander, de heer Theo Kurpershoek (plaatnummers 1 
tot 4). 

Zij worden in al de pos tkantoren van België verkocht 
van 18 september 1961 af en gedurende een onbepaalde 
periode. 

Deze zegels werden echter bij voorrang verkocht op 16 
en 17 september 1961 in de tijdelijke postkantoren die wer 
den ingericht: 
te Antwerpen, Postkomplex, 10, Pel ikaanst raa t ; 
te Luik, „Salon de l 'Echevinat et du Commerce", 14, rue 

de Bex; 
te Anderlecht, Gemeentehuis, t rouwzaal ; 
te Gent, Feestzaal Vooruit, 31, Pie ternieuwstraat . 

BIJZONDERE AFSTEIWPELINGEN 
De bijzondere afstempelingen worden van dag tot dag 

talr i jker: 
Hasselt: 6, 7 en 8 augustus 1961: Internat ionale tentoon

stelling van postzegels met christelijke motieven. 
Loochristi: 26, 27 en 28 augustus 1961: Begonia Festival . 
Brussel : 3 tot 12 september 1961: Zevende Europese ten

toonstelling van de werktuigmachines . 
Luik: 9 tot 24 september 1961: Internat ionale Foor van 

Luik. 
Brussel : 10 september 1961: Dag der Brusselse Filatelisten. 
Brussel : 14 tot 22 september 1961: Vijftigste Conferentie 

v-an de In te rpar lementa i re Unie (Stempel in gebruik 
in de burelen van Brussel 1 en Brussel 27). 

Antwerpen : 16 september 1961: Uitgifte postzegels „Europa 
1961" 

Anderlecht: 16 en 17 september 1961: Uitgifte postzegels 
„Europa 1961". 

september 1961: Uitgifte postzegels 

september 1961: Uitgifte postzegels 

Negende jaarl i jkse 

Gent: 16 en 17 
„Europa 1961". 

Luik: 16 en 17 
,.Europa 1961" 

Kortrijk: 16 tot 25 september 1961: 
Foor van Kortrijk. 

Antwerpen: 17 tot 24 september 1961: Postzegeltentoonstel
ling van de Kring „Sodipa" - „Onze Gewesten toen en 
straks". 

Brussel: 25 tot 28 september 1961: Topconferentie (Weten
schap, Letteren en Kunsten) . 

Eupcn: 15 oktober 1961: In ternat ionale ruildag „Interphil" . 

AUTOMOBIELPOST: 
Wingene: 10 september 1961 (van 14.00 tot 18.00 uur) 

Breughelfeesten. 
St.-Truiden: 14 september 1961 (van 09.00 tot 18.00 uur) vijfde 

Nationale dag van de Werktuigen. 
Habaye-La-Neuve: 1 oktober 1961 (14.00 tot 18.00 uur) . Wei

ding van het Woud. 

POSTZEGELS DIE NIET MEER TE VERKRIJGEN ZIJN 
IN DE POSTKANTOREN: 

Van 30 november 1961 af zullen de volgende zegels met 
meer verkocht worden in de postkantoren: 
Heraldische leeuw: 5 c , 25 c , 60 c , en 65 c. 
Beeldenaar Koning Boudewijn: 2 fr. (rood); 6,50 fr.; 

7,50 fr.; 8,50 fr. en 9,- fr. 
Beeldenaar Koning Leopold I I I : 1,20 fr. en 5 fr. 
Vliegpost: 7 fr., 8,50 fr., 50 fr. en 100 fr. 
Europa 1956: 2 fr. en 4 fr. 
Europa 1957: 2 fr. en 4 fr. 
Europa 1958: 2,50 fr. en 5 fr. 
Europa 1959: 2,50 fr. en 5 fr. 
Tentoonstelling 1958: 2,- fr.; 2,50 fr.; 4 fr. en 5 fr. 

Er valt op te merken dat de reeksen Europa 1956 tot 
1959 en de reeks Tentoonstelling-1958 reeds lang ui tverkocht 
waren . 

HET FILATELISTISCH LEVEN IN BELGIË: 
De filatelie kent tegenwoordig een grote bloei in België. 

De thematische en de didactische strekkingen komen meer 
en meer op de voorgrond. Zo zal de Koninklijke Bel
gische Landsbond, met medewerk ing van de Vriendenkr ing 
der Mechelse Postzegelverzamelaars , zijn vijfde Nationale 
tentoonstelling, die gans gewijd is aan de thematische ver -
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zamelingen, volgend jaar te Mechelen houden van 24 no
vember tot 2 december (1962). 

De beeldfilatelie en de thematiek hebben een geweldige 
invloed op het stijgen van de prijzen van zekere reeksen. 
De reeks „Europa van het hart" wordt reeds voor Fr. 120,-
aangeboden en de reeks „Rotary" die een kaart van Europa 
vertoont (op de postzegel van 20 c.) kent nu ook de gunst 
van het publiek. 

De laatste vliegposten van Katanga stijgen geweldig in 
prijs. De speculatie viert hoogtij, maar in het algemeen 
blijven de rasechte filatelisten zeer nuchter. 

Het kringleven is hervat na de verlofperiode. In Antwer
pen richtte de Kring „Sodipa" een zeer indrukwekkende ten
toonstelling in: „Onze gewesten toen en straks", ter gele
genheid van de uitgifte van de Europa-zegels. 

Te Luik geschiedde dit ook in het kader van de tentoon
stelling gehouden door de „Union des Cercles philatéliques 
de Wallonië", die tien jaar bestaat. 

Talrijke jonge verzamelaars dongen mede in de wed
strijd voor de Wisselbeker, aangeboden door de Raad van 
Europa. De wedstrijd was ingericht door de Koninklijke 
Landbond der Belgische Postzegelkringen. 

De School van de Filatelie van Antwerpen was hier de 
schitterende overwinnaar voor de Cercle de l'Ourthe van 
Tilff, en de Koninklijke Vereniging voor Postzegelverzame
laars „Emile Vloors" van Borgerhout. 

De „Jeugdclub" van de „School van de Filatelie van 
Antwerpen" nam ook het initiatief tot het houden van een 
colloquium te Antwerpen op 17 september voor de leiders 
van al de jeugdsecties van België. Men mag hopen dat 
dit colloquium er zal toe bijdragen de jeugdfilatelie te ont
wikkelen in België. Wij gaan nieuwe horizonten tegemoet! 

Op 15 oktober zal er te Eupen in de zalen van het 
„Pauquets Kurhotel" een internationale ruildag „Interphü'-' 
gehouden worden. 

Ondanks de internationale spanning namen talrijke voor
aanstaande Belgische filatelisten deel aan de internationale 
tentoonstelling te Boedapest. Wij komen er nog op terug. 

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

Universiteit van Pretoria, 

Pretoria, Suid-Afrika 

Plaatfoute: 
In vergelyking met vroeër seëls van Suid-Afrika is daar 

in die nuwe stel baie min plaatfoute. Dit lyk asof hulle op 
dieselfde manier en met net soveel sorgvuldigheid gedruk 
is as die voorgaande stel, die eerste desimale seëls van die 
dierereeks. 

Tog is daar 'n aantal oulike foute opgemerkt, waarvan 
sommiges moeiliker sigbaar is, maar ander daarenteen 
onmiddellik in die oog val. Almal is blywende foute, wat 
op elke vel oornuut voorkom, en nie sommer druktoevallig-
hede nie. Dis opvallend dat die meeste foutjies by die laer 
waardes voorkom. 

Op die Vi c vel is daar 'n klein blou stippie bo die UB van 
Republic (ry 2 no. 2). Verder vind ons: 'n kort geboë 
strepie bo EK van Republiek (r 2 - 8), klein blou vlekkie 
onder die voel se snawel (r 3 - 17), blou vlekkie juis voor 
die voel (r 5 - 15), blou vlek bo A van VAN (r 6 - 12), blou 
vlekkies onder die K. van Kingfisher (r 7 - 11) en regs van 
IN van Kingfisher (r 10 - 11). 

Op die A-vel van die 1 c seëls is daar 'n sirkelvormige 
swart merk in die boonste wit velrand (r 1 - 7). Daar is 
verder 'n vlek onder die C van Africa (r 2 - 1) en 'n ge
boë grys streep deur South Africa (r 2 - 6). Op die B. vel 
is daar meer onreëlmatighede: 'n grys kol bo die C van 
Ic (r 1 - 10), bo die I van Republic (r 2 - 4) en tussen RE
PUBLIEK en VAN (r 3 - 10). Daar is twee donkergrys 
koUe bo Ic, regs van die bloeisel (r 7 - 6), en 'n horisontale 
lyntjie tussen die toppe van die twee bloeisels (r 13 - 1). 
Daar loop 'n vertikale lyn in die onderste rand van 'n 
seël (r 18 - 4). 

Die VA c seël vertoon 'n vlek op die regter rand van 
die vel (r 1 - 20) en 'n wit vlek onder die groot 1 van IV2 
(r 4 - 2). 

Op die 2c vel is daar 'n stippel bo die C van 2 c (r 11 - 1). 
Die D-vel van die 2V2 c seëls het 'n groen vlek op die 

linker rand, teenoor r 2 - 1. Daar is 'n pers vlek onder die 
C van Constantia (r 1 - 9) en onder die N van Constantia 
(r 4 - 7), en 'n pers uitsteeksel aan die regterluik (r 4 - 12). 
Die ander veile vertoon geen foute nie. 

Die 3 c seëlvel dui 'n rooi stippel aan in die linker bohoek 
in die rand, 'n wit vlek in die regter bohoek van r 11 - 4 en 
'n rooi vlek bo die C van Republic (r 14 - 5). 

In die 5 c vel kom daar net een foutjie voor, nl. 'n wit 
kol onder die blom (r 5 - 16). 

Ook op die 7V2 c vel is daar min afwykings: daar kom net 
'n wit vlek voor onder die koppelteken van Suid-Afrika 
(r 1 - 2) en een voor die R van Republiek (r 3 - 16). 

Die 10 c seël vertoon 'n klein bruin vlekkie onder die S 
van Suid (r 5 - 10). 

In die 12V2 c vel is daar 'n wit vlek onder die C van 
12V2 c (r 1 - 3) en een halfpad op die linkerrand van die 
seël (r 3 - 20). 

Daar is geen plaatfoute in die 20c en 50c seëls nie. 
In die R 1 vel vind ons 'n oranje vlek op die wit borand, 

net bo ry 1 - 4 . Blou vlekke kom voor naby die blomtoppe 
(r 1 - 1, r 3 - 5, r 20 - 5). 'n Baie oulike fout is die gebreekte 
been van die U uit Republiek, as gevolg waarvan dit soos 
REPIBLIEK lees (r 13 - P 

VersfcuiWe tandïng (regs, honzontaäl) 

Onreëlmatige tanding: 
Ons vind die sgn. verskuifde tanding op die veile wat 

deur die veelvoud-kam masjiene geperforeer is. 
Op die 2 c, 3 c en 50 c veile is dit vertikaal sigbaar tussen 

ry 1 en 2, die boonste rand en ry 1 en 2, en rye 11, 12 en 13. 
By die 5 c, 7'/2 c en 10 c vind ons hierdie verskynsel 

horisontaal tussen ry 1 en 2, seëls 8, 9, 10 en tussen seëls 
19 en 20 en die regter velrand. 

Bijdrage tot de kennis der 
zegels van Nederlands-Indië 

Deze artikelenreeks kan deze maand niet wor
den vervolgd, omdat de schrijver tot het einde 
van deze maand in de Verenigde Staten verblijft. 
Wij hopen dat de heer Scheepmaker zijn serie 
spoedig na zijn terugkomst kan voortzetten. 
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SPIEGEL DER T I J D S C H R I F T E N 
Rubriek-redacteur H L J Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem 

Over Nederlandse zegels 
In het septembernummer van Sanders Philatelie Journal 

vinden we onder de titel „Voor het Kind' van de hand 
van R W Davis een korte beschrijving van on^e Kmdei-
zegels met acht afbeeldingen Uit het artikel spieekt waar
dering voor deze zegels De series van 1931 en 1934 worden 
„sombre" genoemd, die van 1955-57 en 1960 ,,very attrac
tive" De auteur maakt alleen de fout de Winterhulp-Volks-
dienst-zegels van 1944 tot de Kinderzegels te lekenen 

In het Amerikaanse Netherlands and Colonial Philately 
wordt begonnen met ,,The Netherlands Internment Stamps', 
een vertaling van het bekende boekie van de heer König 
door Joh de Kruyf In hetzelfde nummer een lijst van 
Nederlandse plaatsnaamstempels op de eerste emissie 

Stampex Europa-blok 
Hierover berichtten wij reeds in het Maandblad van 

augustus De schiijver in Internationale Filatelie becijferde 
toen het totaal op 2000 DM Dei Sammler-Dienst komt thuns 
reeds tot 2500 DM voor een volledige collectie van 
deze vignetten Friedr Wilh Barth wijst er hierbij op, dat 
er om een collectie af te ronden, geen bezwaar is derge
lijke zegels op te nemen Men dient daarbij echter ten eer
ste niet te veigeten, dat het geen postzegels zijn en ten 
tweede er met te veel geld aan uit te geven Wil men wel 
veel geld uitgeven, dan zijn er nog klassieke zegels ge
noeg om een goede verzameling op te bouwen 

Plakkers verwijderen 
Hoewel in vele gevallen blijkt, dat met iedereen de 

„falzlos '-mode in Duitsland volgt, vinden we van dezelfde 
schrijver m Der Sammler-Dienst een methode aangegeven 
hoe plakkers verwilderd kunnen worden door gebruik te 
maken van de oppeivlaktespanning van water De werk
wijze IS als volgt uit een pipet biengt men een druppel 
water op de plakker, de oppervlaktespanning van het water 
verhindert het uitlopen ervan Na enkele minuten zuigt 
men het water af en haalt de zegel van de plakker (met 
andeisom) Hierbij blijft ook meestal een deel van de gom 
op de zegel De schrijver zegt, dat het met deze eenvoudige 
methode en een beetje handigheid vaak gelukt een bijna 
ongerepte zegel te krijgen (waarbij de kwaliteit van de 
plakker ook wel van invloed zal zijn W) 

De klassieke Britse zegels 
In Der Sammler-Dienst staat een groot veivolgartikel van 

H R Johannsen, getiteld „De schoonheid van de klassieke 
Britse diepdrukzegels van het Britse Wereldrijk' De 
schriiver bespreekt de eerste uitgaven'van Engeland en 
zijn toenmalige kolomen met de beeltenis van Koningin 
Victoria De meeste van deze zegels werden gedrukt bij 
Perkms, Bacon & Co , waar ervaren ontwerpers als Henry 
en Edward Corbauld en kundige graveurs als Frederx 
Heath, William Humphrys, Charles Henry Jeens en William 
SaUei, ei voor zorgden, dat een specifieke postzegelkunst ont
wikkeld werd 

Niet voor niets worden deze zegels na honderd jaar nog 
steeds juweeltjes genoemd De schrijver bespreekt zeer uit
voerig de verschillende typen waarin al deze zegels te 
verdelen zijn Bij de vele afbeeldingen, waarmede de arti
kelenreeks geïllustreerd is, valt ineens een Nedeilandse 
zegel op, namelijk de 5 cent Jubileum 1923, Koningin met 
Kroon, scepter en rijksappel Deze zegel vertoont een tref
fende gelijkenis met de 1 d van 1856 en 6 d van 1858 van 
Victoria 

Juridische Filatelistische Aangelegenheden 
Onder de titel „Philatelistisch - Juristisches' schujft 

Rechtsanwalt Dr Henry Schonewald uit Hambuig, hoofd 
van de juridische afdeling van de Duitse Bond, in Der 
Sammler-Dienst en in Die Sammler Lupe ovei enige rech
terlijke uitspidken in de Duitse Bondsiepubliek 

Het eerste geval betrof enkele zegels van Oud-Japan, in 

1954 gekocht en bij keuring in 1960 vals gebleken De 
koper verlangt terugbetaling van de koopprijs, wat dooi het 
Amtsgeiicht in Keulen is afgewezen wegens verjaring In
teressant hierbij is de uitspraak van het gerecht, dat de 
onechtheid van zegels in de postzegelhandel een bekend 
gevaar is, waai mede Dr Schonewald het niet geheel eens 
kan zijn Teiecht zegt hij dat van iedere deskundige ver
zamelaar en handelaar ten minste verlangd kan worden, 
dat hij zegels, waarvan bekend is dat er veel vervalsingen 
van voorkomen op echtheid onderzoekt, wat met de Oud-
Japanse zegels zeer zeker het geval is Indien kwade trouw, 
wegens het zich niet overtuigen van de echtheid van te ver
kopen zegels, bewezen zou kunnen worden, zou de ver-
kopei zich niet op verjaring kunnen beroepen 

Een tweede geval betrof een zegel van Marienwerdei met 
opdruk Commission Interallie, die op een veiling verkocht 
werd De koper liet de zegel keuren dooi een deskundige 
keui meester, die de opdruk vals bevond en de zegel van 
een stempel , vals" voorzag De zegel werd daaina aan de 
verkoper teruggezonden, die deze gang van zaken niet ac
cepted de, maar betaling eiste, daar de zegel zich met 
meer in de oorspronkelijke toestand bevond en hij, volgens 
de veilingsvoorwaarden dan niet verplicht was de zegel 
terug te nemen De andere partij voerde aan, dat het aan
brengen van het stempel „vals" van geen belang was, om
dat de valse zegel als zodanig reeds waardeloos was en 
dus van een waardevermindering geen sprake kon zijn De 
rechter in Frankfurt am Main deelde deze mening en was 
de mening toegedaan, dat de zin van de veilingsvoorwaar
den alleen was de veilinghouder het recht toe te kennen 
teiuggave van een zegel te weigeren, als deze in een of 
andere vorm sinds de veiling in waarde veranderd zou zijn 
(waarmede velen in Nederland het wel niet eens zullen 
zijn W ) 

Ten slotte een derde geval op een iets ander terrein, na
melijk de aansprakelijkheid van deelnemers aan het rond-
zendverkeer, waarbij het met duidelijk is of het om rond-
zendingen van een vereniging of van een handelaar gaat 
In de voorwaarden staat het bekende ,,voor leeg aange
troffen vakjes is de voorganger aansprakelijk' De betref
fende deelnemer had schriftelijk verklaard met de voor
waarden akkoord te gaan 

Wat gebeurde er nu'' Bij teiugkomst van een rondzending 
bleek, dat hele bladzijden uit de boekjes veiwijderd weiden 
De laatste deelnemer op de lijst werd hiervoor aansprake
lijk gesteld Deze ontkende de bladzijden te hebben ver
wijderd en weigerde te betalen Zowel het Amtsgericht 
Lindaw als het Landgeiicht Kempen (Allgau) deelde ziin 
mening Weliswaar was de deelnemer verplicht de boekjes 
te controle!en op lege vakjes, maar met op het ontbreken 
van hele bladzijden, want lege vakjes op bladzijden die er 
met zijn, zijn niet te controleren 

(Ik hoop met dat dooi publikatie van bovenstaande sla
pende honden woiden wakker gemaakt en dat degenen, 
die tot nu toe volstonden met het ,,ruilen' van zegels 
hierdoor een andere methode hebben gevonden om zich ten 
koste van anderen te verrijken Duitsland is Nederland met, 
maar het is toch een tip voor handelaren en verenigingen 
om hun voorwaarden en reglementen op dit punt eens kri
tisch te bekijken W) 

Waardevermeerdering of inflatie? 
In de Schweizer Briefmarken Zeitung nummer 8 vinden 

we een vergelijking van de (Zumstein) catalogusprijzen 
van 1955 en 1961 van alle Euiopese landen K Gebert be
rekent hierbij de prijsstijging m percenten, respectievelijk 
voor ongebruikt en gebiuikt van alle uitgiften met hoofd-
nummer tot 1954 zonder porto, dienst enzovoort De giüot-
ste stijging zien we bij het Vaticaan met 850 pet voor on-
gebiuikt en 738 pet voor gebruikt Daarna volgen Duits
land na 1945 met 275 en 300 pet, Italië met 492 en 176 pet, 
Saarland met 215 en 211 pet en Frankrijk met 109 en 90 
pet Opvallend is ook het tsaristische Rusland met 167 en 
52 pet. 
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30—80 pet stijging IS normaal Nederland komt op de 
lijst voor met 83 en 34 pet, België met 13 en 31 pet (vol
gens de schrijver heeft België het met zijn vele specula
tieve uitgiften bij de verzamelaars verkorven) 

Onder aan de lijst Ierland met 15 en 14 pet en Gibraltar 
met —9 en —8 pet, het enige land dat een daling te zien 
geeft 

In Die Sammler Lupe vinden wij het begin van een arti
kelenreeks van Dr G Rossberg, ,,Die Eisenbahnmarken 
BelgiensStiefkinder der Philatelie" Frederic J Patka ver
volgt zijn reeks over de Japanse bezetting m OostAzie en 
de Pacific met de Japanse stempels op Java en Sumatra 
Voor beeldverzamelaais geeft Irene Schellhorst een op
gave van alle geneeskundige kruiden die op postzegels zijn 
afgebeeld In „100 Jahre Katzenaugen 280 en 430 Reis" her
innert Von Werner Ahrens (Sao Paulo) aan het eeuwfeest 
van deze Braziliaanse postzegels In de mededelingen van 
de Aibeitsgememschaft Frankreich wolden vele vragen 
ovei de Oudfianse zegels beantwoord 

Der Sammler  Dienst bevat naar aanleiding van de ten
toonstelling „Der Brief im Wandel von fünf Jahrhunderlen" 
te Neurenbeig een drietal artikelen over „Der Brief im 
Wandel der Zeit", waarbij men gaat van de tijd van voor 
Christus tot onze tijd toe Een ander artikel en wel van 
Alfred Beckstadt geeft onde» de titel „50 Jahre Fursten
briefe' vele afbeeldingen van brieven en stempels van de 
portvrijdom genietende Duitse Vorstenhuizen 

BOEKENPLANK 
CATALOGUE YVERT & TELLIER 1962 37, rue des Jaco
bins, Amiens (Somme) France. 
Tome I Communaute Franqaise, Afrique du Nord, Andorre, 

Monaco, Sarre. NF. 4.50. 
Tome II Europe NF 17.50. 
Tome III OutreMer NF 23,. 

De drie delen van deze voortreffelijke catalogus die te 
zamen de gehele wereld beslaan, behoeven nauwelijks een 
aanbeveling 

Het eerste deel dat het gehele Franse cultuurgebied be
strijkt, behandelt de zegels van de voormalige Franse ko
lomen en protectoraten, NoordAfrika, de landen van de 
Franse Gemeenschap, Andorra Monaco Franse postkan
toren in het buitenland, mandaatgebieden en door Fiank
rijk bezette gebieden alsmede het Saargebied in 448 blad
zijden, alle met afbeeldingen van uitzonderlijk goede kwa
liteit 

Het tweede deel, Europa, heeft 1038 bladzijden In dit deel 
kan men een herziening noteren van het onderdeel Duits
land, het verschijnen van Castellorizo, dat vroeger in het 
derde deel was opgenomen een onderafdeling Oekraïne brj 
Rusland, en een onderafdeling LjubljanaSlovenie bij Joego
slavië, welke zegels vroegei bij Kroatië waren ondergebracht. 
De in 1945 na afloop van de Duitse bezetting hierop aange
brachte overdrukken schijnen in Amiens echter nog steeds 
onbekend te zijn 

Het derde deel, bevattende Afrika, Amerika, Azie en 
Oceame, telt 1 487 bladzijden Hierin vindt men als nieuwe 
verschijningen MeliUa (Spaans Marokko) een apart hoofd
stuk voor SaoediArabie, een rubriek aangetekende brie
ven voor Bolivar (Colombie) en een aantal nieuwe staten, 
zoals ZuidoostArabie (Trucial States), Somalië (republiek) 
en Katanga De algemene opmerkingen voor de beide voor
gaande delen gelden in onverminderde mate voor dit dikste 
der drie delen 

Wat de prijzen betreft, kan men een aanzienlijke stijging 
vaststellen in het verzamelgebied „Europa , waarvoor een 
gestadig groeiende belangstelling blijkt te bestaan Een 
gratis bijvoegsel geeft in het Engels, Duits, Spaans, Por
tugees en Italiaans een sleutel tot het filatelistisch woord
gebruik en een handleiding bij het gebruik van de catalogus 

* * 
■f 

Bij het vergelijken van de waarden van de ongebiuikte 
zegels zien we dat de Nederlandse zegels genoteerd zrjn 

In de Amerikaanse Collectors Club Philatelist nummer 
4 geeft Charles Nerdorf een zeer urtgebrerde beschirjving 
van alle plaatfouten van de 15 centimes Uitgifte 1917—23 
van Frans Marokko In hetzelfde nummer onder „Ongewoon 
gebruik van gewone zegels" een brief verzonden van 
Kewkiang via de USA naar Engeland voorzien van twee 
Chinese lokale postzegels en vier Amerikaanse zegels en 
vele interessante stempels, waardoor de brief op zijn reis 
van 3 oktober tot 23 november 1894 precies te volgen is 

Eeuwfeest van de Postzegelcatalogus 
In The Stamplover van augustus/september vinden wij 

onder „Stamp Centenaries' de herdenking van hel eeuw
feest van de Zwitserse en Braziliaanse postzegels in 1943 
Maar ook aan een ander eeuwfeest wordt aandacht besteed, 
namelijk dat van de postzegelcatalogus, al moeten wij de 
uit 1861 daterende lijst van twaalf pagina's zonder ilhi
stratie en zonder prijzen eigenlijk als een voorloper van 
onze huidige catalogi beschouwen Een exemplaar bevindt 
zich m de Crawford Library van het British Museum in 
Londen De uitgever was Berger  Levrault in Straatsburg, 
een van de eerste postzegelverzamelaars, wiens collectie in 
september 1861 673 zegels bevatte (in 1864 aangegroeid tot 
1857 stuks) BIJ het uitbreken van de FransDuitse ooi log 
van 1870—71 bezat hij 10 400 zegels en mankeerde hij er 
nog 50 Berger  Levrault overleefde zelf de oorlog en het 
beleg van Straatsburg, maar het is onbekend wat er met 
zijn postzegels gebeurd is Hij hulde zich in stilzwijgen en 
nam bij zijn dood m 1903 dit mysterie mee in zijn graf 

op N Fr 2,— per gulden nominaal, wat zou betekenen dat 
de werkelijke waarde van een Yvertfranc, als men althans 
bij cataloguswaarde van een werkelijke waarde als equi
valent mag spieken, neerkomt op zowat 50 cent Nederland
se Courant per Yvertfranc Doch de Zwitserse zegels zijn 
ook op 2,— Yvertfranc per Zwitsere franc nominaal, en de 
Zwitserse franc is volgens de laatste dagbladnoteiing 
slechts 83'/4 cent Nederlands Courant De Deutsche Mark 
die hier net tussen in staat in werkelijke waarde wordt 
echter door Yvert hoger genoteerd Kijkt u maar Bundes
repubhk 173/7 en WestBerhjn 132/35A Ruil van onge
biuikte zegels op basis Yvert lijkt me voor Nederlanders 
zo met erg voordelig Met Frankrijk zelf gaat het iets be
ter want daar zijn de zegels op anderhalf maal de nomi
nale waarde gecatalogiseerd zodat een nieuwe franc van 
bima 75 cent op anderhalf maal 50 cent Nedeilandse Cou
rant wel uitkomt 

Nog interessanter wordt de vergelijking als we eens bij 
niet meer in koers zijnde zegels naast elkaar gaan zetten 
de noteringen van Yvert, Zumstein en de wmkelprijs geno
teerd uit de etalages van enkele willekeurige Haagse post
zegelwmkels 

L a n d 

B u l g a r i j e 
B u l g a r i j e 
O o s t e n r i j k 
F r a n k r i j k 
H o n g a r i j e 
H o n g a r i j e 
L u x e m b u r g 
T s j e c h o s l o w a k i j e 
T s j e c h o s l o w a k i j e 

\ v e r t 
n u m m e r 

770/83 o n g e b r 
921/6 g e s t 
506/14 o n g e b i 
S76/80 o n g e b i 

1202/9 g e s t 
1287/94 g e s t 
300 5 o n g e b r 

1109 14 g e s t 
1115/20 g e s t 

y v e r t 
w a a i d e 

20 — 
3 — 

24 — 
16 — 
6 — 
6,— 

30,— 
4 — 
3,75 

Z u m s t e i n 
w a a r d e 

12,— 
150 

26 — 
16 — 
2,75 
2,80 

35 — 
1 — 
175 

w i n k e l 
p r u s 

12,59 
1,— 

13,50 
7,50 
2.56 
175 

' 6 — 
0 60 
0 6« 

We zien dus merkwaardigerwijze dat terwijl bij de West
europese zegels de waardering van Zumstein en Yvert vrij
wel parallel loopt en ook de winkelprijs wel zowat over
eenkomt met een werkelijke waarde van 40 a 50 cent per 
Yvertfranc, de Yvertnoteringen voor de Oosteuropese ze
gels ineens omhoog schieten en vooral bij de gestempelde 
plaatjesseries m geen verhouding staan tot de werkelijke 
waarde Zegels van deze landen aanschaffen of ruilen op 
Yveitbdsis wordt dus een zeer onvooidelige affaire Want 
in de praktijk hebben we de vergelijking waarvan hierbo
ven een gedeelte is afgedrukt nog voor heel wat meer se
ries gemaakt, steeds met een gelijksoortig resultaat FL. 
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BOEKENPLANK 
STANLEY GIBBONS' CATALOGUS, DEEL I, HET BRITSE 
GEMENEBEST, UITGAVE 1952, prijs 23/9 d. incl. port. 

Op 15 september verscheen deze catalogus, die voor ver
zamelaars van Groot-Brittannië en het Britse Gemenebest 
onmisbaar is. De prijzen zijn, waar nodig, herzien waarbij 
opvalt, dat het bij Engeland niet alleen de oude zegels zijn 
maar ook de hogere waarden van de Koningin Victoria, 
Edward en George V series, die de grootste stijging ver
tonen. 

Over het algemeen was het een „rustig" jaar. Het aan
tal nieuwe zegels bleef binnen de normale grenzen met uit
zondering echter van de opdrukken op zegels van Basoeto-
land, Beetsjoeanaland en Swaziland in de decimale munt
eenheden. 

Nieuw opgenomen werden Zuid-Kameroen, welk land 
spoedig met het voormalige Franse Kameroen zal samen
smelten en de Trucial States van Arabië. 

Verschillende afbeeldingen werden herzien. Door het uit
treden van Zuid-Afrika uit liet Gemenebest zou dit land fei
telijk in deel Hl ondergebracht moeten worden, doch ten 
gerieve van de verzamelaars van dit gebied, die in Enge
land zeer talrijk zijn, blijft het land in deel I. Het voor
deel hiervan is, dat dit deel ieder jaar uitkomt en Zuid-
Afrika derhalve jaarlijks bijgehouden kan worden. 

Om een splitsing te maken in Ghana tussen de oudere 
emissies en die uitgegeven door het Filatelistisch Agent
schap van dat land te New York, zijn alle zegels tot 1957 
opgenomen ond?r de Goudkust en de daarna verschenen 
series onder Ghana. 

De catalogus maakt een prima verzorgde en solide in
druk. H. 
BOREK CATALOGUS 1962. VERLAG RICHARD BOREK. 
BRAUNSCHWEIG. 

Deze zeer goed uitgevoerde beknopte catalogus is niet in 
één band samengevat, maar bestaat uit achttien losse deeltjes 
van zeer verschillende omvang. V7ij ontvingen van de Brief
marken-Katalog Europa: Belgien-Luxemburg, Deutschlr.nd, 
Frankreich-Monaco, Grossbritannien-Gibraltar-Ionische In-
seln-Irland-Malta, Italien-San Marino, Niederlande-Nieder
ländischen Kolonien, Österreich-Lombardei-Venetien, Öster
reichischen Post im Ausland. - K.u.K. Feldposten, - K.u.K. 
Militäi-post, - Bosnien-Herzegowina, Schweiz-Liechtenstein, 
Skandinavien (Dänemark, Grönland, Finnland, Island, Nor
wegen, Schweden), Spanien-Portugal. Tschechoslowakei-
Kroatien-Slovvakei. Van de Briefmarken-Katalog Übersee: 
Neue Staaten in Afrika (Syrie inbegrepen, maar Zuid-Afrika 
uitgezonderd), Australien-Neuseeland, Canada-Neufundland, 
Indien-Cypern-Kuwait-Malayische Föderation, West-Indische 
Föderation, Israël, Südafrikanische Union, Vereinigte Staaten 
von Amerika-Vereinte Nationen. 

De prijzen van deze handige boekjes lopen uiteen van 
DM 1,— (Israël) tot DM 3,25 (Deutschland). De gemiddelde 
prijs is ruim DM 2,—. De totale prijs bedraagt DM 39,25. 

MOSDEN ISRAEL CATALOGUE 1961 
Catalogue of the postage stamps of the Holy Land and 
Judaica. Editors E. H. Moshi, Louis S. Schuiman, Leon 
Waters. Moswal Publishing Co./Middle East Stamp Com
pany. Inc. 505 Fifth Avenue, New Yorli 17. N.Y. U.S.A. 

Deze catalogus van Israël is een keurige verschijning van 
324 bladzijden met een overvloed van illustraties en geheel 
op houtslijpvrij papier gedrukt. De prijs, die niet wordt ge
noemd, zal wel vrij hoog zijn. De samenstellers noemen 
deze uitgave in hun, loffelijk korte, inleiding een handboek. 
Men vindt er dan bij voorbeeld ook een hoofdstuk in over 
Joodse voormannen die geëerd zijn op postzegels in het 
buitenland, bijzondere briefomslagen, afstempelingen, getto-
en concentratiekamppost. Joods Nationaal Fondszegels en 
velerlei voorlopers in. De prijzen zijn uitgedrukt in Ameri
kaanse dollars. 
ZUMSTEIN Europa-Katalog 1962. 45. Auflage. Zumstein & 
Cie., Bern. Zwitserse franc 21,—. Alleenverkoop voor Neder
land: J. L. van Dieten, Anna Paulownastraat 58, Den Haag. 

Deze bekende catalogus, die alle postzegels van Europa, 
van de Europese postkantoren in het buitenland en van de 
voormalige Duitse koloniën bevat, beslaat 1.550 bladzijden 
met meer dan twintigduizend afbeeldingen en meer dan 
honderdtwintigduizend prijsaanduidingen. Het boekdeel is 

tot augustus 1961 bijgewerkt met de nieuwe uitgiften. De 
prijzen blijken over het algemeen weer te zijn gestegen. 
De oudste en oudere uitgiften in mindere mate dan de 
nieuwere die op het ogenblik in trek zijn. Opvallend is de 
opwaartse beweging in het verzamelgebied .,Europa". De 
Europa-zegel die Liechtenstein vorig jaar heeft uitgegeven 
is van Fr. 1,- op Fr. 45,- gesprongen. Voor de Neder
landse gebruiker is voor Fr. 1,- een woordenboekje te krij
gen, terwijl een los register op de catalogus Fr. 2,- extra 
kost. Wie meer van de zegels wil weten dan alleen de prijs 
kunnen wij deze catalogus aanbevelen. 

Müller-Katalog 1962 Schweiz/Liechtenstein, 31 Auflage 
Fr. 3.- Marken-Müller. Basel. Schweiz. 

De herziene uitgave van deze zeer goed verzorgde cata
logus vermeldt op 264 bladzijden van houtslijpvrij papier 
3.574 postzegels met 1.118 afbeeldingen en 10.858 prijsaan
duidingen. Het opvallenste kenmerk van deze Zwitserse uit
gave is de overzichtelijke indeling. Verder zijn er uitvoe
rige aanwijzingen voor vele mogelijkheden van speciali
satie. De prijzen, volgens de uitgever bijzonder scherp ge
calculeerd, zijn over het algemeen weer gestegen. Er wor
den twee verlagingen genoteerd tegen 4.278 verhogingen 
voor Zwitserland, en 745 voor Liechtenstein. In 1961 waren 
er voor Zwitserland 5.206 verhogingen en was er slechts 
een verlaging. Voor Liechtenstein bedroeg het aar tal ver
hogingen in 1961 490. 

AGENDA van 
Filatelistische gebeurtenissen 

Hst Nederlandse Postmuseum 

Zeestraat 82, Den Haag 
Exposities; 
- De kunst van de ontwerper. 
- Keur en Kleur. Schatten van Nederland en Overzeese 

Rijksdelen. 
- Beeldverzamelinq van Nederlandse postzegels. 
- De totstandkoming van postzegels in plaatdruk, boekdruk, 

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

Finland, Groenland, Ier land, Israël, Joegoslavië, Kerke
lijke Staat, Vaticaanstad, Monaco, Portugal, San Marino, 
Thule, Verenigde Naties, IJsland en Zwitserland. 

- De schrijtcultuur: schrijfmaterialen, de schrijfkunst, de brief. 
- Haagse postmerken. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 

- Hoe worden postzegels ontworpen? 

MAANDELIJKSE PRiJSVRAAÖ 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 

1961 
14-24 okt. 

15 okt. 

30, 31 okt. 

6-9 nov. 

11-19 nov. 

18, 19 nov. 

1962 

18, 19 nov. 

24 nov. 2 dec. 

Buenos Aires. Temex ' 6 1 . Inter
nationale thematische tentoon
stelling onder F.l P.-patronaat. 
Internationale Ruildag te Eupen 
(België) van de Interphi l . 

238ste veiling Rietdijk, 
Den Haag. 
389ste veil ing Van Dieten, 
Den Haag. 
Postzegeltentoonstelling van de 
Vereniging Bayer te Leverku
sen in het stedelijk museum, 
slot Morsbroich. 
Grote internationale ru i lc^q 
van de Vereniging Bayer re 
Leverkusen in het ontspanninqs-
gebouw van Bayer. 

Jeugdpostzegeltentoonstell ing, 
Castricum. 
Mecheien. Vi j fde nationale the
matische tentoonstelling van 
de Koninklijke Belgische Lands
bond en van de Vriendenkring 
6er Mechelse Postzegelverza
melaars. 

3.50 



MAAND 

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

EUROPA 
BULGARIJE 

aug '61 Vijfjarenplan in verkorte 
10 s. Koe door melkmeisje gemolken. tijd. 

DUITSLAND (WEST) 
189'61. Europazegels. 

10 p. groen en 40 p. blauw. Nederlands ont
werp. 

ls9'6l. Vervolg gebruiksserie. 
5 p. olijlRroen. Albertus Magnus. 

15 p. lichtblauw. Martin Luther. 
1 M. blauwviolet. Annette von DrosteHüls
hoff. 
De waarden 5 en 15 p. worden ook op met
fluorescerend papier gedrukt. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
189'61. Vervolg gebruiksserie. 

5 en 15 p. en 1 M. Zelfde afbeeldingen als 
voor WestDuitsland met extra Inschrift 
„Berlin". 

710'61. Vervolg gebruiksserie. 
Waarden 25 en 30 p. als WestDuitsland, maar 
met extra Inschrift: ,,Berlin". 

DUITSLAND (OOST) 
79'61. Vermoorde antifascisten. 

5 plus 5 p. Carlo Schönhaar. 
10 plus 5 p. Herbert Baum. 
20 plus 10 p. Liselotte Herrmann 
25 plus 10 p. Sophie Scholl en Hans Scholl. 
40 plus 20 p. Kilde Coppi en Hans Coppi. 

««*«««•«««*<««*«**«*««■ 

40i»,# 

j j J j 
miêéÊmém u n « tii «i iiimmitiOMnitMiiii^niii» 

210'6l. Weldadigheidsei'ie naar motieven 
uit sprookje ,.Hans en Grietje". 
7 plus 3 p. geel, groen, rood en zwart. 

10 plus 5 p. gi'oeii, rood, blauw en zwart. 
20 plus 10 p. rood groon, blauw en zwart. 
40 plus 20 p. blauw, rood, geel en zwart 

710'61. Vervolg gebruiks.^erie. 
25 p. oranje. Balthasar Neumann. 
30 p. donkergrijs. Immanuel Kant. 

2610'61. Honderd jaar Philipp Reis tele
foon. 
10 p. groen. Eerste telefoontoestel. 

DUITSLAND (OOST) 
De aangekondigde uitgifte van drie bloe

menzegels ter gelegenheid van de inter
nationale tuinbouwtentoonstelling in Erfurt 
is verschoven naar 139'61. 

FINLAND 
1610'61. Honderdvijftig jaar centraal 

bouwbureau. 
30 m. Symbool van openbare bouwwerken. 

1611'61. Eeuwfeest geboorte Arvid Järne
felt. 
30 m. Portret van deze Finse schrijver. 

• ]212'61. Hondervijftig jaar Bank van 
Finland. 
30 m. Afbeelding van deze bank. 

'; 
■ 

w 

0,15 
0,30 
0,45 

0,50 
0,65 
0,85 
1,00 

FRANKRIJK 
10'61. Toerismeser ie . 
NF blauw, violet en grijs. Saint Paul . 

blauw en groen. Arcachon, 
rood en groen. SuUysur

N F bruin, 
NF' blauw 

Loire. 
NF blauw 
NF groen 

groen en zwart . Cognac. 
blauv/ en roodbruin . Dinan. 

NF groen, rood on grijs Calais. 
NF blauw, bru in en groen. Médéa. 

«fciEiara KWt̂ Hi Ma>i 

HONGARIJE 
sept . '61 Vervolg por t re t t ense r ie . 

1,00 I'\ Sandor Lal inka, revolut ionair . 
De in he t augus tu snummer gemelde zegels 

t e r gelegenheid van de postzegel tentoonstel
l ing in Budapest , verschijnen nu ook als 
blokjes 1), elke zegel in blokje van vice met 
rand , getand en 2) dezelfde formering, maar 
nu ongetand in zeer taCjierlite oplage. 

IERLAND 
259'61. Vijft ienhonderdste sterfdag St. 

Pat r i ck . 
3 d. blauw en 8 d. l ich tpaars . Por t r e t van 
l e r l ands patroonhei l ige . 

ITALIË 
189^'61. Europazegels . 

30 1. rood en 70 1. groen. Neder lands on twerp . 

JOEGOSLAVIË 
l9'61. Conferent ie van Belgrado. 

15 d. bru inzwar t . Hoofden van vijf verschi l 
l ende huidskleur . 
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50 d. blauwgroen. Vergadergebouw In Bel
grado 

250d. Gelijk aan 15 d 
500 d. donkerblauw. Gelijk aan 50- d. 
Bovendien miniatuurvelletje. 

10-9-'61. Twaalfde internationale congres 
van Byzantijnse studies 
25 d. donkerbruin Portret van St Clement. 

NOORWEGEN 
10-10-'61. Honderdste geboortedag FiidtiOf 

Nansen. 
45 o rood en 90 o blauw. Portret van Nansen. 

OOSTENRIJK 
9-10-'61. Veertig jaar Butgenland. 

1,50 s. Landswapen van Burgenland 
20-10-'61. Hondeidvijftigsle gebooitedag 

Fianz Liszt. 
3,00 s. Portret van deze musicus 

POLEN 
18-8-'61. Zesde Europese kanokampioen

schappen. 
40 gr. Starten van twee éénpersoons kano's 
60 gr. Twee vlerpersoons kano's. 
2,50 zl. Peddel en Poolse vlag. 
Ook ongetand in beperkte uitgave 

««liijiinmvmsp«! 

vt,...'v».WiWWW« 

SOVJET-UNIE 
23-7-'61. Wereldieugdfoium in Moskou. 

6 k. Embleem van het ±oi urn en vignetten. 
25-7-'6l Veertigste verjaardag Mongoolse 

revolutie. 
4 k Wapen, gedenkteken en regeringsge

bouw 
25-7-61. Ze\entigste verjaardag van Vavi-

lov en Sokolov. 
4 k Portret van deze wetenschapsmensen 

25-7-'61 Eeuwfeest geboorte Vasja Pasia-
vela. 
4 k. Porti et van deze Geoigische dichter. 

3l-7-'6l Eeuwfeest eeiste editie van Est-
landse sage ,,Kalevipoeg". 
4 k Afbeelding held uit deze sage. 

31-7- 61. Vijfde internationale biochemisch 
congres 
6 k Symbolisch ontwerp. 

8-8-'6l Zevende vakvei bond-spelen. 
6 k donkeirood en lose Speeiweiper. 

8-8-'6l Tweehonderdste gebooitedag van 
A. D. Zaharov. 
4 k. zwart, bruin en blauw Poitret en ge

bouw 
8-8-'61 Twintigste veijaaidag veidediging 

van Brest (- Litovsk). 
4 k. Veelkleuiig Verdedigers bij baiiicaden. 

8-8-'61. Vijftiende veijaardag Internationa
le Studentenvereniging 
6 k. rood, blauw en lichtblauw. Embleem 

van de vereniging. 
8-8-'61. Veeitig laar Sovjet-postzegels. 

2 k. Postzegels met gebouw en industrie 
4 k Postzegels o\ei elektrificatie. 
6 k. Postzegels over „de strijd voor de 

vrede" 
10 k Postzegels over ,,vreedzaam gebruik 

van kernenergie". 
fi-8-'61 Astionaut H. S. Titov. 

4 k blauw en magenta De astronaut, rard-
bol en schema van vlucht. 

6 k. bruin, groen en oianje Raket en por
tret van Titov. 

15-9-'61 Hei uitgave van laatstgenoemde 
zegels, ongetand in beperkte oplage. 

15-9-'61 Driehonderdste verjaardag van 
Irkoetsk. 

4 k geel, zwart en violet Gezicht over de 
Angara-rivier. 

15-9-'61 Internationale biiefweek. 
4 k kastaniebruin en zwart Luchtpostbriet 

en symbolen van communicatie: trein, 
vliegtuig, schip. 

15-9-'61. Hoofdsteden van autonome repu
blieken 
4 k Gezicht op Leninstraat, Nahltsjevati, 

ASSR. 
]5-9-'61 Sovjet-monumenten. 

4 k kastanjebruin en zwart. Ruiterstand-
bceld van G. I Kotoviski in Kisjinev. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
18-9-'61 Landbouwprodukten. 

20 h grijsgroen en paars. Suikerbiet. 
3D h. violet en geelbruin Klaver 
40 h bruin en oranje. Taiwe, 
60 h groen en geelbruin. Hop 
1.40 k. roodbruin en steenrood Mais. 
2,00 k. violetgrijs en blauw. Aardappel. 

25-9-'61 Zesentwii>tigste vergadering be
stuurders van het Rode Kruis. 
60 h Gebouwen, brug en Rode Kruis 

14-8-'6l Jaarbeurs in Brno 
30 h. Kaart Europa en embleem. 
60 h. Horizontale boormachine 
1,— k. Internationaal symposium van geleer

den. 

VATICAAN 
6-10-'61. Vijftiende eeuwfeest overlijden St. 

Patrick. 
10, 15. 40 en 150 1. 

IJSLAND 
6-10-'61. Vijftig jaar univeisiteit van IJs

land 
1,00 k biuin. Poitret Eenediirt Sveinsson. 
1,40 k. blauw. Porti et Biorn M. Olsen. 
10,00 k. groen. Gebouw universiteit. 
Bovendien blokje met drie zegels. 

HASKÓU ISLANDS 
UNIVERSITAS ISLANDIAE 

nmSs^SttWX»ilSnS S«liJS«5öl?&«es 

%.^'S^^i^^, -? x ^ * ï ^ ^ 

24-8-'61. Tweede ruimtevlucht van een Rus. 
40 gr. Portret van Titov en globe. 
60 gr. Globe met traject van ruimteschip ea 

vredesduif 

PORTUGAL 
WIJ geven nog een afbeelding van de in 

het vorige nummer gemelde Europa-zejels 

SAN MARINO 
5-9-'61 PostzegeltentoonsteUing m 'ju-iju 

30, 70 en 100 1. Burcht en eerste zegel van 
Sardinië met rondstempel ,,Rimini". 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

23-6-'61. Dag van de vrouw. 
50 p. en 175 p. Padvmdstei m unifoim 

7-8-'61. Vervolg gebruiksserie. 
3 en 10 a. Gezicht op meer en stad Band 
Amir 

23-8-'61. Drieenveertigste verjaardag on
afhankelijkheid 
50 en 175 p Poitiet Mohammed Nadit Shah 
Bovendien blokie met beide zegels, ongeland 
en ge .̂Tnd 

ARGENTINIË 
9-9-'61 Honderdvijftigste geboortedag van 

Domingo F. Sarmiento 
2 p Standbeeld van deze vader des vader

lands 
CAMBODJA 

Piojecten, tot stand gekomen met buiten
landse hulp 
2 k Elektrische centrale, Tsjechoslowaakse 

hulp 
3 k Het bouwen van een weg, hulp uit 

U S A 
4 k. Textielfabiiek, Chinese hulp. 

5 k. Ziekenhuis, hulp uit de Sovjet-Unie. 
6 k. Vliegveld, hulp uit Frankrijk. 

CANADA 
12-10-'61. Natuurlijke hulpbronnen. 

5 c. Twee handen die tandwiel vasthou
den in welks segmenten landbouw, vee
teelt, bosbouw, visserij zijn gesymboli
seerd 
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CHILI 
78'61. Eerste van nieuwe gebruikszegels. 

2 e. Vulkaan Choshuenco. 

Honderdvijftig j a a r Congres. 
2 en 5 c. Frontaanzicht Congresgebouw. 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
159'61. Vervolg oude Chinese kunst . 

2,00 $ Drinkkan van j ade . 
4,00 $ Geglazuurde wasbak . 
4,50 $ Chimeia van j ade . 

FILIPPIJNEN 
47'61. Vijftiende ver jaardag republiek. 

Opdruk „ IKA 1.5 Kaarawan Republ ikang 
Pilipinas Hulyo 4, 1961 op zegels Yvert 487, 
488. 

Wij g e v t n nog a ibce ldmgen van de zegels 
T.B.C.^beslrijding en het La Salie college. 

GHANA 
219'61. , ,National founders day" . 

3 d. Por t re t pres ident en wereldbol met 
olijftak. 

1 sh. 3 d. Por t re t en weefstof. 
5 sh. Por t re t . 

HONGKONG 
ll9'61. Vijftig j a a r universi te i t . 

$ 1. Wapen, jaar ta l len en monogram Ko
ningin Elizabeth 

O20, 0,30 en 0,50 d. Verdere gegevens onbe>
kend. 

PANAMA 
59'61. Hulpuitgifte. 

1,00 b. opdruk in rood op de zegel 0,25 b . 
van de serie Olympische Spelen in Rome. 

NICARAGUA 
238'61. Eerste centrale filatelistische bij

eenkomst . 
Zegel Yvert luchtpost 224 ove'gedrukt in 
rood met , ,Con\encion Filatelica Centro/ 
Amer ica Panama" San Salvador 27 Jul io 
I96I 

21J8bl. Eeuwtecbt geooui te Ki;,überto Ca
bezas. 
2 c. Por t re t van deze l andhervormer . 
40 c. Kaar t Atlantische I<u.st en nederze t t ing 

met berg. 
45 c. Kop van krant . 
"iü c. Houten gebouw en gioev^ mensen . 
2,00 c. Rol papier met l iandschrift van Ca

bezas. 
10,00 c. Landkaar t en l iouten woning. 

298'61. Regeling post tar ieven. 
5 c. Twee kranten . 

10 c. Twee brieven. 
15 c. Twee por t re t ten . 

NIEUWZEELAND 
Portoverhoging. 

2'/i d. op zegel 3 d. Yvert No. 331. 
NIGER 

Gebruikszegels. 
0.50 en 10 t. Zeekoe 

NIGEKIA 
l  l«ul . Eeiste ver jaardag onafhankeli jk

heid. 
3 d. Wapen van Nigeria. 
4 d. Kaar t met natuurl i jke hu lpbronnen . 
6 d. Nigeriaanse adelaar . 
1 sh. 3 d. Adelaars in de vlucht . 
2 sh. 6 d. Nationale vlag. 

PARAGUAY 
189'6I. Stichting van roomska thoüeke 

universi tei t . 
Gewone post: 0,15, 0,25, 0,75 en 1,00 g. Lucht 
post: 3,00, 12,45 en 36 g. Boek met s ter en 
randschrif t . 

SAOEDIARABIË 
168'62. Haven van Danmam. 

3, 6 en 8 p., schip, haven en kraan . 
SOMALIA 

289'61. Internat ionale tentoonstel l ing en 
Afrikaans filmfestival. 
0.2.> <! Schild pul en boog, piilhourier. 

INDONESIË 
159'61. Eerste volkstell ing in de l epu

bliek. 
75 s. Diverse facetten van deze telling. 
Kleur violet, ro togravure Per t je takan Keba
joran, tandmi; 12"! ■ 13'/:, ontwerper S. Soe
maisono. F.D.C. Karnedi . 
(Aanvullende gegevens volgens opgave van 
de heer Uylen te Eindhoven) . 

JAPAN 
159'61. Vervolg nat ionale parkenser ie . 

10 y. Onuma en Komagatake meer en berg. 
210'61. Vervolg bloemenser ie . 

10 y Rindo (Gentiana scabra) . 
810'61. Zestiende nat ionale at let iekKsm

pioen.«chappen. 
5 y. Rekstokspr inger . 
5 y. Roeister. 
810'61. In te rna t iona le briefweek. 

30 y. Tekening van meer en rots. 
KOREA (NOORD) 

Technische ontwikkel ing. 
1 j . Tractor met kraan . 
2 j . Zware lorrie. 
5 j . Hydraul ische pers. 

10 j . Zware pers. 

Vogelserie. 
2 j . Specht. 
5 j . Uil. 

10 j . Geelgors. 

Ontwikkelingsplan. 
10 j . Locomotief, schip, t rac tor en fabriek. 

LIBERIA 
89'61. Vijftiende ver jaardag UNESCO. 

25 c. gewone post. Studenten die onderwezen 
worden door UNESCOleerkracht . 

25 c. luchtpost . Onderwijs aan de universi te i t 
van Liberia. 

Bovendien blokje 'met zegel van 50 c. Studen
ten die onderwezen worden door UNESCO
kracht . 

LIBIË 
98'61. Dag van het leger. 

5 en 15 m. Uitkijktoren en gebroken ket t ing. 

MAROKKO 
308'61. Derde Panarab ische spelen in Ca

sablanca. 

89'61. Vijftiende ver jaardag UNESCO. 
25 c. gewone post. Studenten die onderwezen 

worden door UNESCOleerkracht . 
25 c. luchtpost . Onderwijs aan de universi te i t 

van Liberia. 
Bovendien blokje 'met zegel van 50 c. Studen
ten die onderwezen worden door UNESCO
kracht . 

LIBIË 
98'61. Dag van het leger. 

5 en 15 m. Uitkijktoren en gebroken ket t ing. 

MAROKKO 
308'61. Derde Panarab ische spelen in Ca

sablanca. 

i l '" <^i >'5 ^ '0 

Wl>5>S> mm I \f^{os£> s 
swufi 
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31lü"61. Toeiist ische propagandazegels . 
0,80 :̂  Pitan (Het groene meer) . 
1,00 $ Lotusvijver. 
2,00 $ Zonmaanmeer . 
3,20 $ Wulai waterva l . 

COLUMBIA 
178'61. Vijftig j a a r depa r t emen t Valle del 

Cauca. 
20 c. Eerste bladzijde boek van de geconfe

dereerde steden. 
35 c. Embleem univers i te i t El Valle. 
35 c. Vooraanzicht San Franciscokerk in 

Cali. 
1,30 p. Gezicht op Belles Artesschool in Cali. 
1,45 p. Gezicht op landbouwschool in Palmi

ra. 
10 c. (extra snelle post) Gezicht op de stad 

, . Cali. 

24a'61. Depar tement Noord Santander . 
20 c. Wapen en gezicht op Cucuta City. 
20 c. Wapens van Ocana en Pamplona. 
35 c. Gezicht op Cucuta . 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
289'61. Luchtpostser ie bloemen. 

Gemeld in ju l inummer , da tum van uitgifte 
nu definit ie! vastgesteld. 

CONGO (KATANGA) 
87'61. Vijftig j a a r in ternat ionale j aa r 

beurs in Elisabethville. 
50 c , 1, 2'/j, 3'/:, 5, 6'/Ï f. afbeelding niet be
kend. 

ll7'61. Eerste ver jaa rdag onafhankelijli
heid (afgescheiden van Congo). 
6'/! plus 5 f., 8 plus 5 f., 10 plus 5 f. Po i t r e t 
pies ident Tsjombe. 

l8'Cl. Luchtpostzegels ,,Air Katanga." . 
3'/: f. Locomotief en eers te tweedekker . 
6"s f. Straalvliegtuig van Air Katanga. 
8 f. Gelijk aan 3'/! f. 

10 1. Gelijk aan S'Jt L 

CONGO (LEOPOLDSTAD) 
306'61. Eerste ver jaardag republiek. 

10, 20, 40, 50 c , 1, l'/j en 2 fr. Pres iden t Kasa
voeboe in civiel. 3'/.', 5 en S'li f. President in 
mili tair uniform. 

DAHOMEY 
209'61. Eerste ver jaa rdag toelat ing to t de 

V.N. 
5 en 60 fr. gewone post en 200 fr. luchtpost . 
Embleem V.N. en vliegende vogels. Biiven
dien een blokje met deze drie /egels . 



•,45 s Po t t enbakkerswerk . 
1,00 s Houten kussen en kapje . 
1,80 s. Bee ldhouwweik . 

SOMALIKUST 
Nieuwe gebruiksser ie . 
2 f. Drakenbloedboom. 
4 f. Kl ipdas 

6 ±. Gioi-e bas taa idmakree l 
25 f. Woestijnvos 
40 1. Aasgier. 
50 f. Berggems. 

500 f. luchtpost . Karavaan kamelen bij 
Assal-meer . het 

THAILAND 
5-8-'61 Nieuwe gebruiksser ie . 

1,50, 2,00, 5,00, 10 00 b . Po r t r e t van de Koning. 

l - l l - '61 . Vi]ftig j aa r padvinderi j m Thai 
land . 
50 s. Wapen en groet. 

1,00 b . Groet en gebouw hoofdkwart ier . 
2,00 b . Koning in un i fo im en leden van pad'-

vinderi j . 

TOGO 
24-10-'61. Dag der V.N. 

20, 25, 30 en 85 f. De vier zegels vormen te 
zamen een k a a r t van Afrika. 

URUGUAY 
3-8-'61. In t e ramer ikaanse economische en 

cu l ture le bi jeenkomst in Pun ta Del Este 
Luchtpos t : 20, 45, 50 en 90 c , 1,00, 1,40, 2,00, 
3,00, 4,00 5,00 10.00 en 20,00 p . 

14-8-'61. Vervolg uitgifte conferentie in 
P u n t a Del Este. 
Gewone oost: 2, 5, 10, 20 en 50 c , 1, 2, 3, 4 en 
5 p . 

VERENIGDE 
ARABISCHE REPUBLIEK 

EGYPTE 
22-8-'61. Eenenveer t ig j a a r Misr-bank. 

10 m. Grote iabr ieks ins ta l la t ie . 

29-8-'61. Dag van de Marine. 
10 m. Stuurwie l , schip en vlag. 

SYRIË 
23-8-'61. Vijfde univers i ta i re jeugdfestival . 

15 en 35 p . Discuswerper , l ier en universi
te i tsgebouw. 
Ook een blokje m e t de zegel van 50 p. 

25-8-'61. Achts te in te rna t ionale tentoon
stel l ing van Damascus . 
17'/! en 50 p. Raam met tentoonstel l ingssym-
bool en wereldbol 

de oude zegels eers t opgebru ik t moes ten 
worden , verschenen deze zegels pas onlangs. 

4-9-'61. Vijftigste ver jaardag eerste ,,Vete
rans compensat ion law" in de s taat Wiscon
sin. 
4 c. Weegschaal me t fabriek en mensen en 

j a a r t a l 1911-1961. 

4-l0-'61. Eeuwfeest geboorte Freder ic Re
mington. 
4 c. F r agmen t uit schilderij ,,Het rooksig

n a a l " van deze schilder. 

10-10-'61. Vijftig j aa r republ iek China. 
4 c. b lauw. P o r t r e t Dr. Sun Yat Sen. 

VIETNAM (NOORD-) 
21-8-'61. Nat ionale bespai ingen 

3 xu . en 12 xu . Vrouw en kind, fabrieken op 
de ach te rg rond . 

21-8-'61. Geologisch onderzoek. 
2 en 12 xu. Groep onderzoekers op berg. 

ZUIDPOOLGEBIED (AUSTRALISCH) 
18-10-'61. Vijftigste ver jaardag eerste expe

di t ie . 
5 d P o r t r e t van de leider der expedi t ie . 

\ E K E N I G D E STATEN VAN AMERIKA 
Het blijkt da t reeds in 159 strafportzegels zijn 
ui tgegeven in de w a a r d e n : Vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 30 en 50 c. en 1 en 5 dollar. Doordat 

Voor h e t ve r s t r ekken van inl ichtingen en/of 
afbeeldingen, d a n k e n wij naas t de verschi l 
lende postadminis t ra t ies , de heren H. v d. 
Rest in Bangkok, P . R T. Deel in Haar lem, 
G. F. Dekkers in Medemblik, C. Tammlnga 
in Leeuwarden en W. Ch. Bont in Chrjst-
church , Nieuw-Zeeland. 

Voor in l icht ingen en/of I l lustraties — speci
aal van Spanje, he t Vaticaan, Midden- en 
Zu idamer ikaanse landen en Aziatische lan
den — die de actual i te i t van deze rub r i ek 
k u n n e n vergro ten , houden wij ons van h a r t e 
aanbevolen . 

Nagekomen Bondsnieuws 
F.I.P.-congres in Boedapest 

Op 20 augustus vroeg de vertegenwoordiger van de Bond 
bij de Hongaarse legatie een visum aan voor een reis naar 
Buedapest om aldaar het F.I.P.-congres bij te wonen, dat 
gehouden zou worden van 1 tot en met 3 oktober. Ondanks 
herhaalde maning en ondanks de hulp van de Hongaarse 
Bond was dit visum op 30 september nog niet verleend. Het 
gevolg was dat geen Nederlandse vertegenwoordiger het 
F.I.P.-congres in de Hongaarse hoofdstad heeft kunnen bij
wonen. 

de secretaris 

Boekenplank 
Benco Israël Catalogus 1962, samengesteld door B. H. Cohen, 
uitgegeven door A. van Amelsvoort te Tilburg. Prijs ƒ 2,—. 

Klein maar fijn, zo kan men deze beknopte catalogus van 
Israel, die voor het vijfde achtereenvolgende jaar is ver
schenen, kenschetsen. De inhoud vermeldt: zegels met en 
zonder aanhangsel (tab), eerstedagenveloppen, verklaring der 
teksten (onder meer uit het Oude Testament) op de aanhang
sels Hebreeuws alfabet en nummertafel der buitenlandse 
catalogi (Yvert, Michel, Scott, Mosden, Simon). Het verzamel-

gebied Israel blijkt zich in een toenemende populariteit te 
verheugen, hetgeen ook tot uitdrukking komt in de stijgen
de prijzen. Voor zegels met „full tab" moet men twintig per
cent meer rekenen. De inhoud is vrijwel gelijk verdeeld tus
sen tekst en afbeeldingen, waarvan de kwaliteit bij deze 
wijze van drukken sterk afhankelijk is van de geschiktheid 
van het zegelbeeld voor clichering. 

ZUMSTEIN-Spezialkatalog Schweiz/Liechtenstein XVI Auf
lage Schw. Fr. lO.-(broschiert) Schw. Fr. 12,- (gebunden 
mit Registereinsehnitt. Verkoop voor Nederland: J. L. van 
Dieten, 's-Gravenhage. 

De zestiende druk van deze uitvoerige en overzichtelijke 
ingedeelde catalogus, die geheel herzien is, toont op 615 
bladzijden 1800 afbeeldingen en uitgebreide beschrijvingen 
van alle postzegels van Zwitserland, Campione d'Italia en 
Liechtenstein. Men vindt nauwkeurige toelichtingen op en 
prijzen van de afzonderlijke zegels, paren, blokken van vier, 
zeldzame afstempelingen, plaatfouten, retouches en andere 
afwijkingen (met sterk vergrote afbeeldingen) en, als 
nieuwtje, de Pro Juventute- en Pro Patria-uitgiften met 
bedrukte randstukken. Ook de prijzen zijn herzien en uit het 
verloop blijkt dat de opwaartse beweging zich heeft voortge
zet. Opvallend is dat deze algemene stijging zich, onder de 
invloed van het toenemende speciaalverzamelen, ook mee
deelt aan de zeldzame en interessante afwijkingen. Voor 
speciaalverzamelaars is deze uitgave een begerenswaardig 
bezit. 
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Verkort versEag van de vergadering van 
het Bondsbestuur, gehouden 8 juli 1961 

Op onze aanvraag heeft de N.C.R.V. zich bereid verklaard 
met ons te willen bespreken in hoeverre een filatelistische 
rubriek voor de televisie kan worden verzorgd. De andere 
omroepverenigingen hebben niet gereageerd. 

Voor de tentoonstelling „Curiosa", waarbij de P.V. „De 
Vliegende Hollander" een leidende rol heeft, zal ƒ 25,—-
werden beschikbaar gesteld. Van de F.I.P. zijn concepten 
voor een reglement voor jeugdtentoonstellingen ontvangen. 
Bij de Stichting van het Jeugdwerk is ook een concept in 
studie. Om de vraag te beantwoorden hoe wij voor tentoon
stellingen aan kaders komen, zal via het Maandblad een 
enquête worden gehouden om tot inventarisatie van kader
materiaal te komen. 

De heer Dekker te Amsterdam heeft voorgesteld lijsten 
te maken van die zegels van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen (ook van vroegere overzeese gebieden) waarvan 
vervalsingen bekend zijn. Het Bondsbestuur vindt dit voor
stel uit.stekend en de Bondskeuringsdienst zal zich mei de 
keurmeesters verstaan om tot het opstellen van een dergelijke 
lijst te komen. Voor perfectionisme zal moeten worden op
gepast: deze lijsten zullen in de loop van de tijd moeten 
groeien. 

Over diverse gemeenschappelijke belangen zal met de 
handelaren contact worden opgenomen. 

Vele onderwerpen als richtlijnen voor de organisatie van 
de Bondsdagen, regionale vergaderingen, klapper over de 
vervalsingen, het handboek, enzovoort, worden besproken. 
Zeer belangrijk ook is de toekomstige indeling van de 
Bondsdagen. Deze zal namelijk veranderd moeten worden 
alleen al omdat door invoering van de vrije zaterdag ont
vangsten ten stadhuize op zaterdag niet moer mogelijk 
zullen zijn. Buitendien is de belangstelling op de zondag zo 
gering, dat het weinig zin heeft voor deze dag nog iets 
officieel te organi.seren. 

In het verkort verslag van de Bondsbestuursvorgadcring 
van 1 juni, gepubliceerd in het augustusnummer van het 
Maandblad wordt er mededeling van gedaan dat een con
cept — richtlijnen voor het organiseren van Bondsdagen — is 
gemaakt. Op verzoek van de Rotterdamsche Philatelisten 
Vereeniging verklaren wij gaarne dat dit besluit geen kri
tiek op de Rotterdamse Filatelisten-dagen inhoudt. 

De secretaris 

Teievisieuitzendingen op fiiatelistisch gebied 
Wij hebben ons met de N.C.R.V. in verbinding gesteld 

met het doel te komen tot televisieuitzendingen op fiiatelis
tisch gebied. Er zijn vijf omroepverenigingen, die afgespro
ken hebben dat de vereniging die het eerst een bepaald 
onderwerp entameert op dat onderwerp een „claim" heeft, 
wat zeggen wil dat de andere verenigingen voorlopig van 
dat onderwerp zullen afblijven. En zo heeft de N.C.R.V. 
nu een „claim" op genoemd onderwerp. 

Bij de N.C.R.V. bestaat grote belangstelling voor het on
derwerp. Men denkt bij die uitzendingen echter zeker niet 
uitsluitend aan pure filatelie, maar aan aanleidingen, waar
in diverse facetten van een land aan de hand van postze
gels worden belicht. De uitzendingen moeten zo algemeen 

mogelijk zijn, verder boeiend, dynamisch, populair weten
schappelijk, liefst humoristisch, sterk visueel en dus voor
al niet te veel gepraat. 

De moeilijkheid is de geschikte inleider te vinden. Deze 
inleider moet zorgen voor de tekst na de idee naar voren 
te hebben gebracht. Daarna volgt een bespreking met de 
regisseur, de repetitie en tenslotte de presentatie. Mede
gedeeld werd dat de repetitie zo vermoeiend is dat aange
raden wordt een inleider niet ouder dan zestig jaar te ne
men. 

Gedacht is aan acht uitzendingen per jaar. ledere uit
zending zal vijftien minuten duren. Een presentatie wordt 
ons inziens uitstekend betaald. Maar onze indruk is zeker 
dat wel velen zich geroepen zullen voelen maar dat er maar 
weinigen kunnen worden uitverkoren. 

Onze vraag is nu: wie wil zich voor deze uitzendingen be
schikbaar stellen? Aanmeldingen aan het adres van de secre
taris. Binnen Kalkhaven 23 te Dordrecht. 

Men stelt zich voor 1 januari 1962 met de uitzendingen 
te beginnen. 

Eerste secretaris 

Oproep 
De strijd tegen de vervalsingen 

Tijdens de jongste Bondsdagen is uitvoerig van gedachten 
gewisseld over de wijze waarop met succes zou kunnen 
\v'Oi'den opgetreden tegen het vóórkomen van vervalsingen 
van gewone, niet zeldzame zegels. Het is immers bekend, 
dut ook m rondzendboekjes nog een te groot aantal valse 
zegels voorkomt. 

Het Bondsbestuur wil de inzenders daarvan geen verwijt 
maken; de goede trouw onder de verzamelaars wordt ge
lukkig vrijwel algemeen betracht. Het is eerder de onkunde, 
vooral onder de minder ver gevorderde verzamelaars, die 
hiervan de oorzaak is. 

Het is in het algemeen vrij lastig zonder twijfel vast te 
stellen of een zegel echt is. Het is eenvoudiger met zeker
heid te zeggen, dat een zegel vals is. v/annoor het bepaalde 
kenmerken vertoont. Het is nu de bedoeling van het Bonds
bestuur een handig losbladig boekje samen te doen stellen, 
waarin de kenmerken van valsheid van de veel voorkomen
de zegels worden verzameld, zodat een ieder op eenvou
dige wijze valse zegels zal kunnen herkennen. 

Het Bondsbestuur prijst zich gelukkig de heer G. H. J. 
van Tongeren, Stompekamperweg 9 te Ede, bereid te heb
ben gevonden de uitgave van dit werkje voor te bereiden. 

Hierbij is echter veler medewerking nodig. Daarom wordt 
een ieder verzocht, die in staat is in een korte kernach
tige omschrijving de kenmerken van een of meer valse 
zegels te geven, deze aan de heer Van Tongeren toe te 
zenden. 

Nogmaals, het gaat niet om de zeer zeldzame zegels, doch 
om de zegels, die in rondzendboekjes voorkomen. 

Enkele voorbeelden van zulk een omschrijving volgen 
hier: 
NEDERLAND, 1896, „hangend haar". 

2V2 gulden rood en blauw. Slechte druk. Stempel „'t 
LOG". 
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OOSTENRIJK 1910. jubileumuitgifte. 
De valse zegels hebben tanding 12; de echte zijn ge
tand 121/2. 

TURKIJE, 1892, opdruk „IMPRIME". 
Opdruk op 20 paras lilarood is vals; de echte opdruk 
komt uitsluitend voor op de 20 paras roze. 

In vele gevallen zal met een korte omschrijving kunnen 
worden volstaan. Aan allen, die hun medewerking willen 
verlenen, bij voorbaat onze dank. Alle correspondentie 
over deze aangelegenheid te richten aan de heer Van 
Tongeren. 

Het Bondsbestuur. 

Kaders voor tentoonstellingen 
Op ons verzoek, gedaan in het augustusnummer van het 

maandblad, ons te willen opgeven over welk kadermateri
aal de verenigingen de beschikking hebben, kwam geen 
enkele melding binnen. Wij herhalen daarom ons verzoek 
en zouden er sterk op willen aandringen in ons aller belang 
toch te antwoorden, wanneer uw vereniging over kaders 
beschikt. 

De oproep luidde als volgt: 
Steeds weer blijkt hoe moeilijk het is de kaders voor ten

toonstellingen bijeen te krijgen. Herhaaldelijk is de vraag 
gesteld of het op het gebied van de Bond ligt kadermateri
aal te kopen en dit haar leden tegen de laagst mogelijke 
vergoeding ter beschikking te stellen. 

Het Bondsbestuur zou, alvorens deze vraag te beant
woorden, een inventarisatie van het bij onze leden aanwe
zige kadermateriaal willen doorvoeren. 

Wij verzoeken bij dezen de secretarissen van de vereni
gingen, die kadermateriaal bezitten hiervan aan de Bonds
secretaris mededeling te doen. Nuttig zou het zijn wanneer 
u de maten en liefst ook een schets zou insturen. Hoeveel 
bezit uw vereniging? Welk materiaal is gebruikt? En boven
al; hoe zijn uw ervaringen met de in uw bezit zijnde ka
ders? Elke informatie is ons welkom met het oog op een 
eventueel aan te maken (te ontwerpen) nieuwe construc
tie. Mogen wij in dezen op uw volledige medewerking reke
nen? Wij zijn u er zeer erkentelijk voor. 

E. J. de Veer 
Binnen Kalkhavcn 23, 
Dordrecht. 
Eerste secretaris 

Surinaamse „Ruimtevaart"- postzegels 
Dordrecht, 17 september 1961 

Ir. E. J. de Veer, 
Binnen Kalkhaven 23 

Hoogedelgestrenge Heer 
Mr. J. A. Brandon, 
Directeur van Financië« 
Departement van Financiën 
Paramaribo. 
Onderwerp: uitgifte van Surinaamse postzegels. 
Hoogedelgestrenge Heer, 

Het Bestuur van de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen ziet zich genoopt u op de hoogte te brengen 
van de verontwaardiging die in verzamelaarskringen is 

gerezen ten aanzien van de uitgifte van de zogenaamde 
ruimtezegels. 

De voorraad aan de loketten in Suriname is zo gering 
geweest, dat deze binnen een enkel uur was uitgeput (de 
rest had de firma Lehmann!). Daarna is een tweede op
laag verschenen, van de eerste oplaag in kleui en tanding 
verschillend, ook via de contractant aan de handel ver
kocht. 

Door het aanbrengen van een randversiering op de vel
letjes kon iedere ingewijde weten, dat vele verzamelaars 
niet losse exemplaren zouden gaan verzamelen maar hele 
velletjes waardoor de oplage niet twaalf maal het aantal 
velletjes (12 x 29500) maar veel en veel minder is geweest. 

Het is u bekend, dat wij het afsluiten van het contract 
met de firma Lehmann in hoge mate hebben betreurd 
omdat wij wisten, dat de goede naam van Suriname hier
door in diskrediet zou komen. Door deze ruimtezegeluit-
gifte heeft de reputatie een grote schade geleden en talloos 
zijn de mededelingen van hen die het verzamelen van Su
riname willen opgeven. 

Met klem moeten wij er dan ook bij u op aandringen 
de emissie-activiteit weer als vroeger in normale banen te 
leiden. Uitsluitend daardoor zult u de goede zijden van 
Suriname bekend maken en sympathie voor uw land kun
nen wekken. Met dit doel voor ogen staan wij als Neder
landers, door een eeuwenoude band van vriendschap met 
u verbonden, volkomen aan uw zijde en wij begrijpen ten 
volle, dat u daartoe ook het middel van de postzegel
uitgifte wilt gebruiken. 

Inderdaad kan dit middel effectief zijn, maar dan moet 
de zegel sympathie wekken en niet zoals nu wrevel. De 
zegel moet in zoveel mogelijk handen komen en niet gro
tendeels in handen komen van een groep speculanten. 

Dit kan worden bereikt door: 
1. dit ongelukkige contract met de firma niet te verlengen; 
2. zolang dit contract loopt het aantal nieuwe uitgiften zo 

beperkt mogelijk te houden; 
3. grote oplagen, zodat de zegels door ieder belangstellende 

tegen een normale prijs kunnen worden gekocht. 
In dit verband zouden wij u willen vragen een derde 

zeer grote oplaag van de ruimtezegels uit te geven en wel 
precies als de eerste oplaag opdat de speculanten een les 
wordt gegeven. De reputatie van Suriname, die door deze 
uitgifte zo geleden heeft, zou er wel bij varen en de ver
zamelaarswereld zou er u zeer erkentelijk voor zijn. 

Wanneer dit zo verder zou gaan is heus de tijd niet ver 
meer, dat evenals thans de zegels van Ghana, de 
Surinamezegels door de verzamelaars zullen worden ge
boycot. 

Deze zaak gaat ons niet alleen als filatelist maar ook als 
Nederlander, die van Suriname houdt en het allerbeste voor 
dit met ons bevriende land wenst en hoopt, zeer aan het 
hart. 

Met een dringend verzoek in dezen achter ons te staan, 
verblijven wij, 

met gevoelens van onze oprechte hoogachting, 
NEDERLANDSE BOND VAN 
FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

Voorzitter 
(Drs. W. J. Bijleveld) 

Secretaris 
(Ir. E. J. de Veer) 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: D. Huiting, Arnhemseweg 249, 
Apeldoorn. Tel. (06760) 1 53 26. Leden
administratie: J. G. Th. Wind, Celebes-
straat 33, Vlaardingen. Tel. (01898) 
34 26. 

Afdelingssecreiariaten: Zie augustus- en 
s ep t embernummer . 

Aanmeldingen (per l-7-'61): 2381 J. Ben-
nink, Witte de Withs t raa t 24, Alphen a d. 
Rijn; 1860 D. v. den Berg, Middellaan 29, 
Apeldoorn; 2044 F. W. Boom, Adm. v. Gent
s t raa t 75, Ut iech t ; 2371 W. M. Eikelboom, 
Vin_gboonshof 23, Leiden; 2387 K. Eisinga, 
J ach t l aan 49, Apeldoorn; 2307 R. A. J. 
Fraa i , Baral twijk 22, Curapao; 2011 Mr. F. 
F. N. van Gent, Caracasbaaiweg 342, Cur-
racao; 2061 Ir. A. Hevnsms . Lautfers t raa t 
6 A, Curagao; 2215 A. Hoog, Anemoonst raa t 
5 c, Katwijk a.d. Ryn; 2222 Dr. H. A. Im-
holf, Verploegh Chasséplein 6 a, Vlaardin
gen; 2005 p . F. de Jong, J eke r s t r aa t 63-1, 
Ams te rdam-Z ; 1954 R. A. Lieveld, Guabaweg 

19, Curagao; 1907 W. Lingmont , Bei ken-
laant je 6a, Laren (N.H.); 2226 Mej . J . v. d. 
Moer, Quickbornlaan 13, Epe; 2126 P . H. M. 
de Nijs, Dr. Schaepmans t raa l 37, Wate rm-
^en; 2283 G. Ottens, Hoot ts t raat 17ü, 
Alphen a.d. Rjjn; 1336 A. J . Pezie, Del-
dene i s t r aa t 300, Hengelo (O.); 2312 W. 
Puper , Wit te de Withs t raat 24, Alphen a.d. 
Rijn; ^ 2380 Mevr. C. Schipperheyn-Boode, 
Nico Bovenweg 8, Oosterbeek; 2372 J. A. 
Stolwerk, Burg . v. d. Feltzweg 39, Twello: 
1859 Mevr. C. J . M. Teunissen-Jansen, 
Tulpstr . iat 6, Alphen a.d. Rijn; 1920 J. Tol, 
Edammerweg 3, Volendam; 2236 Mev^. 
J . C. Twigt-Breedveld, v. d. Dum v. Maas
damlaan 66, Vlaardingen; 2255 W. in 't Veld. 
Mai in ie r skazerne Süffisant, Curasao 

Afvoeren: 1466 M. Dekker , Peru; 1370 C. 
G. Leeuw, New Yersey, 1955 J . Jansen, 
Hydra ; 93 Mr, C. J . v. Schelle, Ottawa; 
924 L. J . H. Koch, Santos ; 584 Ir. H. Som
mer, Teheran ; 2363 J . M. de Koning, Pa
ramar ibo ; 1477 J. Ui t tenbogaard, Bode
graven; 5 B A, Konings, Sorong; 351 J v, 
Unen, Deventer . 

Afvoeren wegens wanbetaling: 2155 H. H. 

W. Bennmk, Amste rdam; 1571 Th. H. Pol
derman, Voorburg; 2016 C. W. M. Stl ieeman, 
Barchem. 
2. 
POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr.se Mevr. A. Cramerus-van den Wil
denberg, Wethouder Romboutsstraat 62, 
Breda. 

Nieuwe leden: 578 Ferd. Joh. Hendriks , 
Breda (Eur. NOR). 

Kandidaat-leden: R. Moun t s , Teter ingen-
s t raat 8, Breda; J . Repko, Baerdijk 142, 
Oisterwijk. 

Oyerleden; 320 J . A. P. Klein Wentink, 
Breda. 

Mededeling: Met Ingang van 1 september 
3I. zijn de prijzen van de rondzendboekjes 
gewijzigd. De kleine boekjes zijn voor taan 
25 et. en de grote 40 et. Ze worden u dan 
franco toegezonden. 

Vergadering' Eei'stvolgende ledenverga
dering op maandag 23 oktober a.s. te 8 uuf 
n.m. in de Graanbeurs 

Jeugbijeenkomst: zondag 5 november In 
de Graanbeur s . 
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s 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS , HOLLANDIA ' Secr 
A D Aeijelts, Tolakkerw/eg 82 Hol-
landsche Radmg Tel (02957) 489 

Ledenvergadei ing op vii jdag 27 oktober 
1961 te 2015 uur in hotel Krasnapolsky , 
Warmoess t iaa t Amstei dam-C De veiling 
wo id t gehouden van 19 30-20 15 u u r 

Kandidaat leden 687 A P M A G u m -
mon p / a C G H van P a m p u s Nieuwen-
dijk 140 Amsterdam-C 689 C Nieuwenhuy-
sen Malleweg 137 Amstei dam-W 690 B H 
J Schumann Maasstraat 107 Amstei dam Z 

4 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 

VEREENIGING Secr H G van de 
Westenngh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Ut iecht -1 

Ledenvergadering Op dinsdag 31 oktober 
n m 8 uui in Tivoli 

Jaarveis lag Penningmees te i 
Jaa i verslag Dn eeteui l ondzendmgen 
Verslag Veiificatiecommissie 
Vei kiezing Lid idem 
Landenwedsrijd Oud I ta l iaanse Staten 
Belangrijke veiling 
Verloting Yvert-Catalogus 1961 
Nieuwe leden W G Bais Vechtplant oen 

104 Ut iecht (E) H A van Es Wilhelmina-
weg 1 Maaissen (E) P J Scheepeis , 
Meentweg 34 De Meei n (E) 

Bedankt als hd Ds A G H Kioneman 
Ut iecht J Vermeulen Ut rech t 
N B De heei M T Teune Dn Rondzen-
dmgen vei zoekt geen boekjes af te geven 
of te halen aan zijn voi ige adres Wit te-
viouwensingel doch ui ts lui tend aan Kou
wei plantsoen 37 Tuindorp-Oost 

5 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING Secr N D Boevink H 
Gerhard laan 15, Rijswijk (Z H ) Leden
administrat ie G M van Ast, Pr ins 
Mauri ts laan 156 Den Haag 

Kandidaat-hd Mi A F M P i o n k Ti-
mois t i aa t 123 s -Giavenhage 

Vergadering De eers tvolgende ve igade-
rmg zal wolden gehouden op donde idag 26 
oktobei 1961 in Cafe Rest De K io on Spul 
8 10 s Giavenhage 

6 
INTERNATIONALE VERENIGING 

,PHILATELICA" Secr D O Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, ' s -Gravenhage , 
tel 393838, Beheerder Cent raa l Leden-
register N F Hedeman Valkenbos-
kade 86 s-Gravenhage tel 390857 

Algernene ledenveigadering De algemene 
ledenveigadei ing (Najaaisveigader ing) /a l 
wolden gehouden op zaterdag 18 novembei 
1961 te 10 30 uur te UTRECHT in een dei 
zalen van Hotel Cafe-Restaurant SMITS, 
Viedenbu ig 

Agenda 1 Opening 2 Notulen Vooi -
j aa r sve igade img 1961 3 Ingekomen s tuk
ken en mededel ingen 4 Mededel ingen ovc t 
he t Maandblad 5 Begio t ing 1962 penning
meestei (zie bijlaï,e van schii jven no i / 
61 dd 23 februai i 1961) 6 Begiot ing 1962 
rondzendveikeei 7 Begio t ing 1962 niei \ \ -
tjesdienst B Rondzendvei keei 9 Veik ie -
zing leden kascommissies 10 Benoeming 
afgevaardigden naai de B o n d s v e i g a d e i m g 
van april 1962 in A i n h e m Na de pau /e 11 
Filatelistisch hnlfuuit je te ve izo igen dooi 
de afdeling Emmen 12 Veilot ing 13 Veilmg 
14 Filatelistisch praa t je 15 Plaa tsbepa
ling volgende ve igade t ing 16 Rondviaag 
17 Sluiting (ciica 17 uui) 

AJdelmgssecretariaten en hijeenkomsien 
Zie augustus- en s ep t embernummer 
LANGEDIJK (Lk) bi jeenkomst 2 novem
bei 

Ovei leden Gv 83 H van B u u i e n Den 
Haag Nk 2998 M J van Heijenooit 
Nooidwijk Gv 4194 F H Tenhaeff Sche-
venmgen 

BedanJcen Ut 139o M Vink Ut iech t ld 
2818 J H van de Kop Nunspeet ld 3860 
L A Th A de Wintei Eindhoven Gv 
4468 C J Lissenberg Den Haag ld 4085 
W F Schoei Leeuwa iden ld 4149 H de 
Goederen Kzn Linschoten 

Onbekend adres Le 4714 C J v d Be ig 
Lisse 

Bedanken intrekken Am 3300 R v d 
Velde (oud no 2515) Rosendaals t raa t 8hs 
Amsterdam 

Kandidaat leden Am 3237 F Heida Rus-
t enburge i s t i aa t 410, Ams te rdam, Am 4747 

J Kuit, p / a Jac V Lenneps t raa t 259 win
kel Amste idam-W Gv 2371 H A van den 
Beig v Bleiswijkstraat 181 Den Haag-3 
Gv 2626 J H M J de B i u y n Melis S toke-
laan 1960 Den Haag-14 Gv 2700 J Chi is -
t iaans Hongarenbuig 60 Den Haag-2 Gv 
2733 P A van Deuisen Is ingst iaat 121 Den 
Haag-6 Gv JL 110 M L F Duquesnoy 
(20 9-43) Onyxhois t 36 Den Haag-2 Gv 
JL 177 W A P A Koedam (21 4-51) Hoef-
bladlaan 36 Den Haag-13 Gv 847 G M 
van Leem Leyweg 806 Den Haag-14 Gv 
2760 F J C Paesie Vreeswijkstraat D31, 
Den Haag-9 Gv JL 120 W M J Vintges, 
(1-8-44) Zeest iaat 65-E Den Haag-4 Gv 
4755 A Koopman Ke iks t i aa t 3 Nes op Ame
land Gv 3083 Joh Hef f ei ich Ceci l ias t iaat 
19 Meei veldhoven ( N B ) Gv J L 184 J 
Schop (19-6-47) Paulus Po t t e i s t i a a t 35-B, 
Schiedam Kw J L 181 G de Best (6 2-48), 
Buige isd i jks t raa t 5 Katwijk Kw 4751 G N 
Boonekamp Adm de Ruyte i l aan 2 Kat 
wijk Kw 4752 F Mos Zeeweg 51 Katwijk 
Kw JL 183 J Paauw (8-3 48) Waalgat 28 
Katwijk Kw 4753 C J Taat Zeeweg 107 
Katwijk Ml 4749 B van dei Meulen Ei ica-
laan 19 II Hoogeveen Nk 817 N Kuyt 
Golfbaan 12 Nooidwijk Ob 4754 P A 
Kioesen Oostst iaat 20 Oud Beyer land Sd 
3370 J J Kloet Wests t iaat 19 Haams tede 
(Zld) Ut 3443 Dl W Berendsen St rpuss-
laan 11 Bilthoven Ut 3576 Mevi G van 
Gielen le Biandenbuige i weg 66 Bil thoven 
Ut 3670 H H Hanssen (pei 1-8-61) Bi lde i -
di jkstraat 30 Ut iecht u t 3838 Mevi G 
H W van Kooten Hessenweg 174 De Bilt 
(Uti ) Ut 3912 Mevi F G Lamfeis -de 
Lange Utiechtseweg 229 De Bilt (U t r ) 
Ut 4222 P Metz Se imgs t i aa t 52 De Bil t 
(U t r ) Ut 4268 Th J H Musegaas Aeolus-
-weg 99 De Bilt )Uti ) Ut 4454 H Rein-
de is Tolhuislaan 1 Den Doldei Ut 4742 
Mevi C M J E Reurslag-de Kle ick Sa-
t u m u s l a a n 7 Bilthoven Ut 4743 H A van 
Rijn Haydnlaan i6 Bilthoven Ut J L 185 
Mej E Schans (25-5-44) Aeolusweg 53 De 
Bilt (Uti ) Ut 4744 Zustei M A Visser 
Jasmi jns t iaa t 84 De Bilt (Ut r ) Ut 4745 
Mej C M Vos Boomst iaat 12 bis U t i ech t 
Ut 4746 C A Wevman van E ime iens t i a a t 
2 Ut iecht Vn 2326 J Mal IJS Pres Roose-
velt laan 9b Vlissingen Vn 4750 J F van 
Wezel Paul Kiuger s t i aa t 96 Vlissingen 
Ze 4748 G J Slebelt Hanekamp 110 Zwol
le 

Kandidaat-huts(/eirootiid Gv 1009 Mevi 
M S L Schouten-Baak L v Mee ide r -
vooi 554 Den Haag-8 

Veiander ing van afdeling Gs 70 L 
Po lde iman de Manst iaa t 3 A inmuiden nu 
Atd WALCHEREN / e 788 J C Theben 
TeiviUe Cioeselaan 393-bis A Ut iech t n u 
Afd UTRECHT Vo 3272 N J Viouwe , 

Immeljeshoeve Nwe Weste iweg B 117, 
Den Burg (Texel) nu INDIVIDUEEL ld 
4199 H K Holstege Fianciscus Claessen-
s t i aa t 15 Amstei dam nu Afd AMSTER
DAM 

Recti/ icatie Gv 3532 de naam was nie t 
Mevi M J E Galjaaid maa r Gol jaa id 
Nu gewijzigd in Gv 3532 Mevr M J E 
Higchelman-de Joode Tannhause i s t raa t 38, 
Den Haag-13 

7 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr G C Tops, 
Stadhoudersweg 89-B Rot te rdam-4 

Nieutve leden 1676 C Th Bakker B r u y n -
s t raa t 30 A Rotterdam-7 1692 J B a k k e i , 
H a a i l e m m e i s t i a a t 141 2B Rot te idam-4 
1693 J van Bi enkelen Westzeedijk 19, 
Rot te idam-2 1694 R w L Echtei 

p / a Meent 75 E Rot te idam-1 1695 J van 
Es Poldei laan 9 A Rotteidam-25 1696 
G J van Galen Giaswincke ls t iaa t 45 B 
Rotterdam-8 1697 I h van Galen v d 
B iugghens t i aa t 10 Delft 1698 I L Gerwig, 
Aleidisst iaat 70 B Rot te idam-3 1699 W 
van dei Hoeven Hec to i s t i aa t 50 Rot-
t ee rdam 13 1700 A HoUeman Agniese-
s t i aa t 30 B Rot te idam-1 1701 M Hoorn
weg s-Giavesandestraat 32 B Schiedam 
1702 M van den Hooven P i e s P a t e i s t i a a t 
19 Hellevoetbluis 1704 J H Huijsdens 
Soetendaalses t iaat 35 C Rotterdam-11 
1705 J K iaak Vei boomstraat 13 B Ro t t e i -
dam-21 1706 C R KioU l e n n i s s t r a a t 27, 
Rotterdam-25 1707 J J M Landsbe igen 
Wilgenlei 188 Rotteidam-12 1708 C Luyen-
dijk Adm de Ruyte rs t i aa t 110 Oud-Beijer-
land 1709 D van dei Meei B a k k e r s t i a a t 
18 B Rotterdam-21 1710 M Migeotte 
Place du Genei al Meisei Biussel-3 België 
1711 A Mmke Ciooswijkseweg 161 A Rot
t e rdam- ! 1712 J A Pete ise C ioonenburgh 
49 Oud Beijeiland 1713 Di H J Piso 
s-Gravenwetei ing 36 Rotteidam-16 1714 

P M Quakkels teyn, Schiedamseweg 36, 

Vlaai dingen 1715 J Schipper Gr v Eg-
mondst raa t 43 Oud Beijerland 1716 Me] 
W S Smits Jul ianasingel 7 C Vlaai din
gen 1717 E Szt iom, Mathenesserp lem 40, 
Rotterdam-6 1718 J L Tempelaars IJssel-
dijk 3 Rotterdam-17 1719 J H Ve i -
meer Baaisweg 665 Hoogvliet 1720 M 
Verolme Boergoensevliet 69 A Ro t t e idam-
21 1721 A Visser Ribess t raat 43 Oud-
Beijerland 

Geroyeerd (wegens wanbeta l ing cont r i 
butie) 167 C P Hemmes Rot te idam 23 291 
B M Wajer Hoogvliet 748 H Gl immeiveen , 
Rotte)dam-20 873 A t Har t Rot terdam-3 
1117 J Boot Rot te rdam 6 1278 N Veiroen, 
Rot te idam-7 1446 M P Wennekes Hoog
vliet 1505 L M Liekens Rottet dam 21 178 
J J Eekma Ro t t e idam- l l 

Bedankt 580 Th H Buying Ro t t e idam-
25 1008 A A van Akelijen Ro t t e idam 11 
1126 L van Rijswijk Rot terdam-7 1261 Jh i 
A G Bickei Sl iediecht 

Ledenvergadering maandag 30 oktober , 
20 UUI Zalencent ium Delftse s t i aa t 33 
Rot te idam Gewone agenda Bezichtiging 
van de vei lmgkavels za te idag 28 oktobei 
15—16 UUI clublokaal Noordsingel 101, Rot-
t e idam 

Oveiige vergaderingen in 1961 m a a n 
dagen 27/11 en 18/12 alle in he t Zalen
cent rum 

Afdeling Bibliotheek Gelegenheid tot le
nen en mleveien za te idag 15 30—16 30 uur , 
clublokaal Noordsingel 101 

Afdeling aankoop Coi iespondent ie aan 
de heei J Bos Van dei Horststiaat 11 Rot
ter dam-i Betal ingen op g i io 574915 t n v 
Rot te id Phi latel is ten-Vereeniging Atd Aan
koop Rot te idam 4 

8 
PHILATELISTENVERENIGING 

„AMERSFOORT Secr J A M S 
Joppe, Groen van Pr ins te i e r l aan 28, 
Amersfoort Tel 5067 

Ledenbijeenkomst 24 oktober a s m Café 
Van Ouds de Wapenioem Utrechtse-

s t i aa t 49 Ameisfooi t Aanvang 20 uur zaal 
open 19 30 uur Ondei ande i e wo id t behan
deld wijziging huishoudeli jk reglement 
Tevens lezmg dooi de heei De Jagei ovei 

Opdrukken Verder gelegenheid tot deel
name aan het kienspel en onderl ing i uilen 

Bedankt G v Hof ten Amersfooi t 

9 
AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
, D E PHILATELIST Secr P W 
Wap, Haar lemmermeers t rda t 87-1, Am
s te rdam-W tel 12 51 03 

De bijeenkomsten in de maand novem-
br 1961 worden als naa r gewoonte gehou
den in Kiasnapolsky om 20 00 uui De 
Ledenvergadering op dinsdag 7 november 
en de Ruilavond op dinsdag 21 novembei 
Zaal open om 19 30 uur 

Nieuwe leden Alle m het Maandblad van 
augustus en septembei 1961 gepubl iceeide 
kandidaa t leden zijn als lid aangenomen 
Kandidaat-leden G van Tooi Oude 
Rijksst iaatweg 14 Loenei sloot R v d 
Weide Borge i s t i aa t 270-111 Amsterdam-W 

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

Bijeenkomste?! 25 oktobei 8 en 22 no
vember 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 11 11 

Nieuw lid (pei 1 9 61) F X J Vei hof
stad Van Heuven Goedhar t l aan 616 Am
stelveen H U Stu iver Zuiderpad 75, 
Z O Beemster 

Bedankt (per 1-9-61) J B A Holdert , 
Amstelveen H J v Benschop Baarn , 
J F de Pierre Haa i l em (per 1-10-61) P 
C Hemelaar Amste rdam J A Manning, 
Amstelveen 

12 
PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM, Afd Filatelie. 
Secr C H Zaalberg, Esmorei ts t raa t 
51-111, Amste rdam-W 2 
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Alle bijeenkomsten en vergaderingen wor
den als gewoonlijk gehouden in het Ontspan
ningsgebouw aan de Oostenburgergracht. 

Overleden: C. H. vollrath, Heemstede. 
Nieuw lid: W. Hof, Kamillestraat 27, 

Amsterdam-N. 
Afgevoerd: (wegens vertrek) G. W. 

Swaan; J. Ruyter; A. Zielschot; allen te 
Utrecht. 
13. 
VERENIGING „ROBAVER". Afd. Fila
telie. Secr.-penn.: J. P. de Best, Hooge-
weg 69-III, Amsterdam-O. (Water
graafsmeer). Tel. 5 96 40. 

Vaste datum der bijeenkomsten iedere 15e 
van de maand, tenzij deze op zaterdag of 
zondag valt, dan op de eerst daarop volgen
de werkdag. 

Nieuwe leden: D. v. d. Oort, Jan Zwa
nenburghof 17-1, Amsterdam-W2; A. J. M. 
van El]l, Martinus Nijhoffstraat 23 hs, Arr^-
sterdam-W; Mevr. E. W. Tabellng-Bleijie, 
van Breestraat 187 hs, Amsterdam-Z; T. 
Lohmann, Ward Bingleystraat 21 hs, Am
sterdam-W (oud lid). 

Rectificatie: In het septembernummer 
werd onder bedankt abusievelijk gemeld W. 
M. de Best, Haarlem. Dit moet zijn M. W. 
V. d. Koog, Heemstede. 
14. 

ONTSPANNINGSVERENIGfNG 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK, 

Afd. Filatelie. Secr.: W. F. H. Hoetjer, 
Slotermeerlaan 167-11, Amsterdam-16. 

Nieuwe leden: Mevr. J. Scheffel-Stammis, 
Admiralengracht 224 hs, Amsterdam-15; L. 
Dalman, Wormerveerstraat 6 hs, Amster-
dam-3; G. Krijnen, Graaf Wichmanstraat 
128, Hilversum. 

Afgevoerd: (wegens vertrek) J. Groen-
huizen, Amsterdam. 
15. 
PHILATELISTISCHE VERENIGING 
N.D.S.M. Amsterdam. Secr.: T. G. 
Boon, Lepelaarstraai 22, Landsmeer. 

Nieuwe leden: 84 J. M. Eilers, Ane-
monenstraat 50, Purmerend; 93 N. v. Eijsel-
dijk, Haarlemmerstraat 95-11, Amsterdam-
W; A. Rijnders, St. Antoniebreestraat 31, 
Amsterdam. 

Bedankt: 29 F. H. v, Straaten. 
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. 

Bijeenkomst van de afdelingen: (indien 
niet anders vermeld, aanvang 20 uur). 
(Secretariaten: Zie augustusnummer jl.) 

Afd. Apeldoorn: maandag 13 november in 
Hotel De Passage, Arnhemseweg hoek Cho-
pinlaan.Apeldoorn. 

Afd. Arnhem: woensdag 1 november in 
het Volksuniversiteitsgebouw, Rijnstraat 42, 
Arnhem. 
Ruilavonden: vrijdag 20 oktober en 17 no
vember in het A.B.C.-koffiehuis, Trans te 
Arnhem. (Aanvang 19.30 uur). 

Afd. Barneveld en O.: woensdag 8 novem
ber ten huize van de heer G. J. Schueler, 
Amersfoortsestraat 16, Barneveld. 

Afd. Doetinchem en O.: vrijdag 3 novem
ber in Hotel Groeskamp, Stationsplein, (aan
vang 19.30 uur). 

Afd. Ede-Wageningen: woensdag 15 no
vember in Gebouw De Reehorst, Ede. Vei
ling door de heer Janssen uit Berg en Dal. 
Inzending van kavels door de leden mogelijk 
en gewenst. 

Afd. Lobith: donderdag 26 oktober in Ho
tel Wanders te Elten (ruilavond), donder
dag 9 november in Hotel Stokman te Lo
bith (vergadering). 

Afd. Nijmegen: vrijdag 3 november in Ho
tel De Roemer, Hertogstraat 1, Nijmegen. 

Afd. Oosterbeek en O.: maandag 13 no
vember in Hotel Concordia, Utrechtseweg, 
Oosterbeek. 

Afd. Velp: zaterdag 28 oktober in Het 
Centrum, Rosendaalselaan 8, Velp. (aanvang 
19.45 uur). 

Afd. Winterswijk en O.: maandag 6 no
vember in Hotel De Klomp, Winterswijk. 

Afd. Zutphen: maandag 6 november in het 
C. J. M. V.-gebouw, Paardewal, Zutphen. 

Nieuwe leden: 
Afd. Arnhem: 1459 G. J. M. Jansen, Voe-

tiuslaan 34 II, Arnhem; 1460 G. Th. Scho )Es, 
Pastoor Voorbijstraat 1, Duiven (Gld); 1461 

J. Horsting, van Blankenburgstraat 3, Arn
hem. 

Afd. Doetinchem en O.: 1476 G. F. M. 
Kleinhans, Dljksestraat 39, Didam. 

Afd. Ede-Wagenlngen: 1425 E. L. P. A. M. 
Hoogeveen, v. d. Heydenlaan 6, Ede; 1426 
Mevr. H. J. V. d. Sleevc«i-Dolk, Dorpsstraat 
39, Lunteren. 

Afd. Lobith: 378 R. H. van Helden, Wil
genstraat 19, Lobith; 401 Mevr. C. H. van 
Rijn-Winter, 's-GravenwaardsediJk 4, Lo-
bith-Tolkamer. 

Afd. Nijmegen: 1334 R. Agema, Simon 
Ste vinstraat 89, Nijmegen; 1335 J. A. 
Geurts, Tuinstraat 43, Nijmegen. 

Afd. Zutphen: 1282 A. Simonis, Slindewa-
terstraat 31, Zutphen. 

Overleden: 2 N. Cozzl (afd. Arnhem); 352 
J. Seriier (afd. Apeldoorn). 

Overgeschreven naar andere afdeling: 205 
B. H. Prinsen van afd. Buitenleden naar afd. 
Winterswijk en O. 

Mededelingen: 
Algemene vergadering 

Zoals reeds in het Maandblad van septem
ber werd vermeld wordt de Algemene Ver
gadering op zaterdag 28 oktober in Café-
Restaurant Riche-National, Nieuwe Plein 56 
te Arnhem gehouden. (Aanvang 15 uur). 
Voor nadere bijzonderheden wordt naar het 
Mededelingenblad verwezen. 

Opzegging lidmaatschap 
Gewezen op artikel 6, sub Ib van de sta

tuten, waarbij is bepaald, dat opzegging 
van het lidmaatschap met ingang van het 
op 1 januari 1962 aanvangende nieuwe ver-
enigmgsjaar dient te geschieden vóór 1 de
cember 1961 en wel schriftelijk bij de afde
lingssecretarissen. De namen en adressen 
van dezen zijn in het augustusnummer ver
meld. Buitenleden moeten bij de heer H. 
Hoiting, V. Lochnerstraat 13, Drostambt El-
ten, opzeggen. De leden, die hun lidmaat
schap wensen te beëindigen, worden ver
zocht het in hun bezit zijnde stempel in te 
leveren. Zoals bekend zal zijn wordt hier
voor ƒ 1,— gerestitueerd, mits het stempel 
in goede staat verkeert. 

18. 
PHILATELISTENVERENIGING 

„BAARN". Secr.: F. N. Vrouwenfel-
der. Parkstraat 11a, Baarn. 

Bijeenkomsten: iedere 3e maandag van de 
maand in Hotel „Promenade" te Baarn. 

Nieuwe leden: Mevr. R. Wesselo, 48 Sur-
biton Avenue, Auckland Park, Johannes
burg; Mevr. A. M. E. Landzaat, Birchleigh 
House, 15 de Villierstraat, Johannesburg; 
Dr. P. Keiler, „Rovuna", Grove Walk, 
Claremont (Cape Prov.). 

Bedankt: J. J. Bosman, Johannesburg; 
Mevr. I. Betzier, Pretoria. 
19. 
POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT". Secr.: A. de Jong, 
Glymesstraat 16, Bergen op Zoom. 

Nieuwe leden: 183 W. F. Smits, Officiers
hotel, Legerplaats Ossendrecht; 184 Mr. 
E. R. Haighton, Ericalaan 71, Bergen op 
Zoom; 185 W. S. E. Luyks, Voorstraat 62, 
Nieuw Vossemeer. 
20. 
De KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Wnd. secr. J. W. Schachtschabel, Stra-
tingplantsoen 46zw., Velsen-Noord, post: 
Beverwijk. 

Ruilavonden zijn vastgesteld op 16 en 30 
oktober en 13 november as in het Witte 
Kruisgebouw aan de Baanstraat te Bever
wijk. Aanvang 7.30 uur n.m. 

Nieuw lid: (per 1-10-61) 149 C. L. Alders, 
De Visscherstraat 15, Beverwijk. 

POSTZEGELVERENIGING „BRUNS-
SUM-HOENSBROEK". Secr.: P. v. .d 
Scheer, Hommerterweg 33, Amsten-
rade (L.). 

Nieuwe leden: A. v. Loon, Passartweg 12, 
Heerlen; T. Walendowskl, Herenweg 271, 
Heerlerhelde; J. Hoogen, Langenberglaan 
26, Brunssum. 
22. 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „DE VERZA
MELAAR", Bussum. Secr.: H. W. Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden, tel. I 68 70. 

Vergadering: ledere 2e maandag van de 
maand in Café-Rest. „De Harmonie", Brink
laan 112, Bussum. Aanvang 8 uur n.m. Ech
ter niet in de maanden juli en augustus. 

Ruilbeurs: ledere zaterdagmiddag bij het 
postkantoor voor alle Gooise filatelisten. 

Kandidaat-leden: W. H. Prenzlauer, Pr. 
Fred. Hendriklaan 19, Naarden; W. A. v. d. 
Noordaa, Jac. Catslaan 4, Bussum. 
23. 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.; Ir. 
G. T. L. Leistra, v. Almondestr. 174, 
Delft. 

Nieuwe leden: (per 1-9-61) 305 A. P. 
Lagendijk, Hugo de Grootstraat 284; 321 
H. L. Sap, Abtswoudseweg, Salonwagen H 
19742, terrein Spoorijzer; beiden te Delft. 

Bedankt: 189 MeJ. I. v. Zadelhoff; 72 S. 
Vonk; belden te DeUtr. 
25. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
A. de Wit, Willemstraat 50, Dordrecht. 

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

Jeugdclub: Zelfde dag en plaats, van 19-
20 uur. 
26. 
DORDTSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING „DE POSTJAGER". Secr.: 
A. L. Blonk, Willem de Rijkestraat 39, 
Dordrecht. 

Ledenvergadering: vrijdag 10 november 
a.s. m gebouw „Americain", Groenmarkt 
53, Dordrecht. Aanvang 19.30 uur. 

Conaetawond: vrijdag 27 oktober a.s. zelf
de plaats en tijd. 

Nieuw lid: G. van Rinsum, Valkstraat 32, 
Dordrecht. 
27. 
PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J . J. H. A. Dolhain, P e 
t rus Donderss t raa t 100, Eindhoven. Tel. 
1 08 15. 

Vergadering: Elke eerste woensdag van 
de maan, waarvan convocatie wordt toege
zonden. 
28. 
PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING. Secr.: F. C. Kuijken, Lupinalaan 
7, Son (N.Br.). 

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

Nieuwe leden: 355 J. F. M. de Beer; 356 
A. de Ruyter; beiden te Oss; 206 W. Tres
oor, Valkenswaard; 207 J. B, Dinges, Eind
hoven. 

Kandidaat-leden: 3. W. Gelsing, Iepen-
laan 43; J. L. Krijne, Hugo de Grootplein 
36; W. A. Delescen, Kleine Berg 50-A; allen 
te Eindhoven. 

Bedankt: (per 1-9-61) 199 A. H. L. J. Op-
rinsen, Eindhoven. 
29. 
ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr.-Penn.: W. E. J. 
Aeijelts Averink, Min. Treubstraat 18, 
Enschede. 

Vergadering: elke 3e vrijdag van de 
maand in lokaal Coöperatie, Oliemolensin-
gel 50, Enschede. 

Nieuwe leden: A. Hessels, G. J. v. Heek
straat 338; G. van der Kolk, Vinkenstraat 
2; J. H Sehipholt, Fazantenstraat 367; allen 
te Enschede. 

Bedankt: MeJ. H. P. Penning, Esehede. 
30. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST", 
Geleen. Secr.: J . Kentgens, Bollenstr. 
7, Geleen. 

Afd. Geleen: 
Vergadering: zondag 5 november a.s. in 

,,'t Roadhoes", Nieuwe Markt, Geleen. 
Nieuwe leden: H. M. F. Muytjens, Rijks-

weg-Z.134A; H. Steine, Henry Hermans
laan 452; beiden te Geleen. 

Bedankt: L. Wauben, Geleen. 
Afd. Sittard: 
Vergadering: Wederom in „Schtadt Zit-

terd". Markt te Sittard. Datum en agenda 
worden per convocatie bekendgemaakt. 

Afd. Kerkrade: 
Vergadering: 2e zaterdag in de maand in 

het Patronaatsgebouw te Bleijerheide. 
Agenda wordt per convocatie bekend ge
maakt. 
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Afd Vaals Vergadering wordt per convo
catie bekendgemaakt 

Nieuw lid H Verhulst, Maastrichterlaan 
44, Vaals 

Bedanlct H Senden Bocholtz 

33 
POSTZEGELCLUB „DE KRING", 

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

Bijeenkomsten maandag 6 en 20 novem
ber a s m de kleine kantine van Gemeente
werken Huijgenspark te s-Gravenhage 

Weer ingeschreven 122 L. G Brandwljk, 
Burg Patijnlaan 57, Den Haag 

Rectificaties 70 G S van Veenendaal 
moet zijn J S van Veenendaal, 183 L C 
Plugge moet zijn Jan van Houtstraat 64, Den 
Haag 
34 

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

Nieuwe leden 52 C van der Lecq, Kigge-
laarstraat 14, 87 J H Ch van der Kamp, 
Mesdagstraat 17, 95 W Wolters, Zwaardve-
gersgaarde 54, 99 J J M Schutte, Hendrina-
land 119 101 E R A de Bree, Mauve
straat 10 allen Den Haag 

Bedankt Mej M C Toet 
Ruilavonden dinsdag 17 oktober, woens

dag 22 november, donderdag 14 december, 
1961 vrijdag 26 januari, maandag 19 febru
ari, dinsdag 20 maart, woensdag 18 april, 
donderdag 24 mei en vrijdag 22 juni 1962, 
alle in de kleine koffiekamer Bataafse, Ca-
rel van Bylandtlaan 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 

Nieuw lid Het kandidaat-lid gemeld in 
maandblad nr 5 

Afgevoerd Nr 30 Mevr A E Dozy-Des-
quin 64 W K H Schimmelmann, 348 
M Reit 406 J Dijkstra, 499 L v d Tuuk 

Geroyeerd 317 R P Schaverbeek 318 
Th J Dijkstra en 502 J Bootsman 

Correctte In de staat maandblad nr 6 
verzoeke de volgende correctie aan te bren
gen 
Het gironummer van het sectiehoofd sectie-
n r 6 is S95262 
Het gironummer van de penningmeester van 
de Philatelisten Vereniging „Gronmgen' 
is 852383 

Vergaderingen Phil Ver „Groningen", 
3e maandag m Rest ,,Boschhuis ' te Gro
ningen 

Afd „Hoogezand", 2e dinsdag m Hotel 
, Struvé te Sappemeer 

Afd „Winschoten", 3e vrijdag In Hotel 
,,Smid te Winschoten 
36 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem Secr M 
W V d Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede 

Kandidaat-Ieden 266 E p Klipp, Zaanen-
laan 165, Haarlem, 283 W de Nie, Fred v 
Eedenplein 10, Heemstede, 290 Mevr G W 
Enklaar-v d Pol, Fred Hendriklaan 45, 
Haarlem 307 A Nederhand, Bonckenburch-
straat 9, Heemskerk 

Bedankt (per l-9-'61) 228 E C v d 
Woord, Heemstede 690 W de Bie, Hoofd
dorp, 700 P Anker, IJmuiden 

Geroyeerd (wegens wanbetaling) 482 A v 
d Doel 152 C G Harms 140 C v d Klauw, 
118 Th de Pater 

Algemene vergadering vrijdagavond, 8 
uur, 27 oktober a s m de aula A H Ger-
hardschool, Zijlvest 25 A, ingang poort 
Raaks Haarlem 
37 
POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN" Secr C van Dishoeck, Lint-
jensstraat 21, Heerlen 

Bijeenkomsten De eerstvolgende bijeen
komst zal plaatsvinden op dinsdag 7 novem
ber e k m de zaal van Hotel Robertz, Sta
tionsstraat te Heerlen Gelegenheid tot 
ruil vanaf 7 uur 

Kandidaat-leden J Clement Oude Brun-
sumerweg 169 F Hendriks, Lintjensstraat 

23 belden te Heerlen 
Nieuw lid 125 J J Rondags, Heerlen 

38 
POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
te Den Helder Secr A P Vlam, Van 
Galenstraat 70, Den Helder Tel (02230) 
42 00 

Vergadering woensdag 18 oktober a s te 
19 30 uur in café Postbrug, Koningsplein, te 
Den Helder 

Afgevoerd F Th C Voogt, Den Helder 
39 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND" Secr P J 
V d List, Plesmanlaan 1, Helmond. 

Nieuw lid (per 1-9-61) Th Llchteveld, 
Kerksraat 14, Deurne 
40 
's-HERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr Mr H J Bernsen, 
Aartshertogenlaan 275, Den Bosch 

Ledenvergadering woensdag 18 oktober 
a s 20 uur, In Hotel , Central" Markt, Den 
Bosch 

Nieuw lid J V A Tlllaard, Vught 
Kandidaat-leden Mevr A Osseman-

Scholten Rozenstraat 31, Oss L F A 
M Wedemeijer, Hoogstraat 99, Berlicum 
( N B ) , C G H Boer, Maatsestraat 51, 
Uden H J A van der Lee, Boterstraat 
35, Oss, L'abbé N C van Camphout, 2, Rue 
Saint-Ambroise, Paris Xle 
42 

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

Eerstvolgende vergadering op woensdag 
2» oktober 1961 m Café Rest Zomerzorg 
te Leiden Aanvang s avonds te 8 uur pre
cies Gewone agenda verder lezing van het 
N F C door de heer Schäfer over de zegels 
van Duitsland na 1945 (met dia s) 

Nieuwe leden 266 B J Proper, 
Oegstgeest 267 R J A van Oyen Voor
schoten 268 Chr Zweistra Leiden 

Kandidaat-leden 271 P van der Zwart 
Hoofdstraat 90 Leiderdorp 103 P v Maren 
Margrietenstraat 25 148 Mei C A de Mik 
Tan ^ an Govenkade 10 belden Lelden 104 
H A Hendriksen M P Splischerlaan 126 
L°irterdo''r) 149 N Chr W Kluiteis H Rijn-
dnk ?8 7op.terwoude (p Leiderdorp) 

Mededeling De leden wordt verzocht nota 
te nemen van de adreswijziging van de ad
ministrateur der rondzenddienst de heer J 
Spijker die thans woont Verdistraat 133 te 
Leiden 

Jeugdafdeling elke 2e donderdag van de 
maand in Huize Over 't Hoff ' Gerecht 10 
Leiden Volgende vergadering woensdag 
22 november a s Na de vergaderingen ge
legenheid tot ruilen 
43 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
ZUID-LIMBURG" Secr W G J 

Hack, Wolfstraat 10, Maastricht 
Kandidaat-leden A M A Bellefroid 

Anemonenstraat 2 P Daemen Recht
straat 33 A Zwarts, Wilgenlaan 14 allen 
Maastricht 

Eerstvolgende bijeenkomsen ledenverga
dering 20 november (met veiling) beurs
avond 6 november a s Beide om 20 uur 
in Rest In de Gouwe Poort ',Vrijthol 50, 
Maastricht 
44 
POSTZEGELVERENIGING „GROOT 
VELDHOVEN" Wnd secr M Suther
land, Draaiboomstraat 32, Meerveld
hoven 

Iedere 2e maandag van de maand rufJ-
avond m het Buurthuis Den E kker 
46 
ROTTERDAMSE ONTSPANNINGS
VERENIGING SHELL, Afd Filatelie 
Secr A Keemmk, Sweelmckstr 209-b, 
Vlaardingen 

Overleden 61 J J Stigter Vlaardingen 
Nieuwe leden 61 G Visser Saffraan-

straat 132, Hoogvliet, 122 Mej N L Wes-
terhoff Burg v Walsumlaan 23, Vlaardin
gen 220 D W Bot, Pompstraat 12a Rotter
dam, 221 G H Borsje, Riouwlaan 61, 
Vlaardingen 
47 
POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN

DAAL" Wnd secr J C Jochems, Hob-
bemastraat 4, Roosendaal 

Nieuwe leden L v Kooten, Edlsonstraat 
14, R D de Lang, Nispensestraat 21, beiden 
te Roosendaal 

Vergadering iedere derde woensdag van 
de maand in Hotel Lockefeer, aanvang 20 
uur 
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. 

Kandidaat-leden H Sanders, Lessestraat 
41, Heemskerk (post Beverwijk), A J. 
Arens, Oostelnderweg 5, Velsen-Zuid (post 
IJmuiden) 

Bedankt 38 J E Nijssen, Santpoort 
Bijeenkomsten Deze worden gehouden In 

de vergaderzaal van ,,Huize Spaarnberg", 
Wustelaan 79 te Santpoort, op de 2e en 4e 
donderdag van iedere maand, aanvang 20 00 
uur 
50 
PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd Filatelie Secr.: A. 
V d Bosch, Noordvestsingel 59, Schie
dam 

Nieuwe leden J Henzel, Doezastraat 11-C, 
Rotterdam, H v Dort, Egelantierstraat 16, 
Den Haag J A Brobbel, Fulllovestraat 3 c; 
H F Koevermans, Vlaardlngerdijk 331 a, 
belden Schiedam 
52 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG" Secr . H. 
A M Meeuwsen, Melis Stokestraat 45, 
T i lburg 

Vergadering iedere Ie woensdag van de 
maand m de grote bovenzaal van Huize 
Remmers, Heuvel 28, Tilburg 
54 
POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr esse Mevrouw W van der Worp, 
Starrenburglaan 70, Wassenaar 

Vergadering iedere 2e donderdag van de 
maand in café-rest „De Deyl , hoek Kerk-
dam en Rijksstraatweg 
55 
POSTZEGEL VERENIGING IJMUI
DEN & OMSTREKEN Wnd-secr J 
Groen, Velserduinweg 8, IJmuiden 

Ruilavonden vrijdag 27 oktober, 10 en 24 
november, 8 en 22 december 1961 

Mededeling De heer H W Zaadhof heeft 
bedankt als secretaris 
69 
POSTZEGELVERENIGING „VEEN-
DAM& OMSTREKEN" Secr Ir J. D. 
Neuteboom, E E Stolperlaan 24, Veen
dam 

Btjeenfconisten woensdag 18 oktober en 
13 november a s m sociëteit Veenlust Aan
vang 8 uur n m 

Kandtdaat-Ieden W J Levlnk, School
straat 1 F W B van Smaalen, Buiten-
woelkade 5, beiden Veendam, Chr de Groot, 
Hofstraat 1, Winschoten, J G Schuur, Dr 
Tjabbesstraat 48, Veendam, H ten Have, 
Hereweg 267, Meeden J H Minholt, Post-
straat 26, Stadskanaal 
72 
POSTZEGELVERENIGING „VREDE-
STEIN" Secr C N van der Zalm, 
Trompstraat 10, Loosduinen 

Vergaderavond dinsdag 14 november, 
ruilavond dinsdag 28 november a s belde 
in de kantoorkantine Vredesteln, Haagweg 
128, te Loosduinen 

Rectt/icattes J R de Best moet zijn J P 
de Best, F J Huyens moet zijn F J Nuy-
ens. Van Wijk moet zyn J J van Wijk 
73 
M O N R O E - P E R S O N E E L S V E R E N I 
G I N G Afd Fi la te l ie , A m s t e r d a m Secr . : 
J I A H a r t k a m p , P l a n t a g e P a r k l a a n 
7 hs, A m s t e r d a m 

Nieuw lid A G Oomen, Jac v Lennep-
straat 334-1, Amsterdam 
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Verzoek aan onze adverteerders 
Mei het oog op het tijdig samenstellen van 
het Ned Maandblad voor Philatelie is het nood
zakelijk, dat de kopij voor te plaatsen annonces 
uiterlijk de Ie van de maand in ons bezit is. 
Alleen dan kunnen wij plaatsing in het nummer 
van diezelfde maand garanderen 

GROTE VERZAMELING BUITEN EUROPA 
met veel doubletten, volgens Yvert 1961 totaal ruim Frs.100 000,—, 
wordt v/egens gevorderde leeftijd van de eigenaar in gedeelten 
aangeboden, lands- of gebiedsgewijs naar keus Het klassieke deel 
IS het best vertegenwoordigd Ook ingezondenjmancol i jsten'wor-
den behandeld Geïnteresseerden gelieven te schrijven onder no 
PH 977 aan Boom-Ruygrok N V , Haarlem 

/ / F A V O R I E T 
poststukkenalbum 

voor 90 covers f 16, — 

in luxeband f 22 ,50 

de mooiste die er zijn! 

Uitgeverij ^.FAVORIET" 
Kleverlaan 97, BLOEMENDAAL Tel 02500-56154. G i ro 553801 

f / 

VERENIGDE NATIES 
Geheel complete uitgave postfris inclusief beide 

blokken ƒ 215,— 
P. F. BENDER — Viergrenzenweg 36 — VAALS (L.) 

Wederverkopers! 
Onze zichtzendingen bevatten ook steeds de laatste 
nieuwtjes, in korte 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 di t gebied leverbaar 

Postzegelhandel LETCO N.V. 
Keizersgracht 762 (bij Utrechtsestraat) Amsterdam C 
Tel 62220 Giro 250035 

BLOKKEN V O O R U? • = postfris 
Afghanist Spor t 'ei«" ƒ 11,10, Argentinië 10» ƒ 3,70, 11»/" ƒ 3 , — , 12/13» ƒ 2,40, 
Australië 1 ƒ 7,50, Brazilië 2» ƒ 3 ,—, id Brasilia« ƒ 5,40, Cambodga 14/15» 
ƒ 8,10, China 5/4 ' ó l * ƒ 5,70, Columbia 5» ƒ 2,50, 15» ƒ 3,20, 18* ƒ 2,85, 
Costa Rica 2 ƒ 3,60, Cuba, 14» ƒ 16,80, Dom Rep 7» get + onget Centr 
Goudzegel ƒ 50,—, 22* ƒ 30,— , Eg Var 11* ƒ 2,— , Frans Kol 24 ex Tent 
'37 compl » ƒ 12,—; Guatemala 2* ƒ 4 ,—, H a i t i 8» ƒ 8,40, 7* ƒ 20,—, 13» 
ƒ 55,—, 15» ƒ 6,—, Israel 2* ƒ 2,65. 3* ƒ 6,— , Japan 15» ƒ 1,65, e n z , enz 
Llban 15 jr U n o * ƒ 2,65, 12» ƒ 28,50, Liberia 14* ƒ 2,70, 17* ƒ 9,60, Mab 
1* ƒ 3,50, Nicaraqua 93/4» ƒ 10,80, 95* ƒ 27,— , Panama 6* ƒ 7,20, Paraquay 
5» ƒ 4,20, Peru 2» ƒ 15,— , Ph i l ipp inen 4» ƒ 11,30, Somalia 1» ƒ 4,50, Sp 
Marokko 1» ƒ 1,75, 2* ƒ 1,75, Sudan herd , blad Nubie ƒ 3,20, Syrie 14» 
ƒ 3,40, 15» ƒ 2,— , Togo 2-3-4» get + onget ƒ 30,— , Z Korea 9» ƒ 6,— , enz 
Postzegelhandel „ ' T C R A Y E N E S T " — Asserstraat 7 — G I E T E N (Dr ) 
Tel (05926) 279 Giro 946238 

MEDEDELING 
Om onnodigp correspondentie te vermijden vestigen wq ei 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 

Direct geld voor verzamelinqen, partijen, massagoed 
en kilowaar Bij aanbiedmq massawaar 
qaarne opgave van soort én hoeveelheid. 

postzegelhandel G. v. d. EYNDE 
Petnstraat 8 UTRECHT (Ooq In Al) 
telefoon 3 10 82 

FDC-aanbied 
1 Suriname 

1938 weidadigh 
1949 UPU 

1 1953 Inh voorst 7w 
1955 verzet 
1959 statuut 
1960 vliegveld 

1 vlucht, 

vruchten 

Lp 1954 Lindbergh 
Ned . Antil len 
1943 kon fam 
1949 ojeda 

UPU 
1953 w^atersnood 
1957 Powell 

volksgez 
toeristen 
voetbal 
hotel 

1958 V h Kind 

ing 
f 15,— 
„ 16,— 
„ 30,— 
„ 10,— 
„ 4,— 
„ 5,75 
„ 3,50 
„ 2,40 
„ 8,— 
„ 1,55 
„ 6,25 
„ 6,— 

„ 8,50 
„ 6,— 
„ 8,50 
„ 3,— 
,. 3,— 
„ 2 25 
„ 3,95 
„ 7,75 
„ 2,40 
.. 4,75 

radio 
rode kr 

1959 monumenten 
waterdistr 

1960 niewindt 
Lp1944Juliana 
Indonesië 
1951 Uno 
1954 V h Kind 
1955 Jamboree 
1956 blinden 

asia-afr 
rode kr 

1957 V h Kind 

1961 Vluchtelingen: 
Rep Guine opdr 
(2 wrd met 2 kleuren) 

vorige aanb met meer geldig 

f 1 95 
4,75 

. 5,95 
, 1,10 
, 2,35 
, 2.25 
, 75,— 

, 3 75 
, 2,95 
■ 2,85 
, 2,75 
, 2,75 
, 2,75 
, 2,50 
. 1.95 

, 55,— 

POSTZEGELHANDEL 
„PHILATO" 

G Wentzel, Smedenstraat 126, Deven 1 
ter, tel 06700/7867, giro 917809 
Aanb vrijbl 

1 
DER SAMMLERDIENST, hét Duitse filatelistische tijdschrift  verschijnt om de 
14 dagen gem omvang 76 pagina's fotopagina 's op kunstdrukpapier  abonne 
mentspnjs ƒ 7,90 per half jaar franco Vraagt gratis proefnummers 
Woordadver tent ics opschnf twoorden 45 cent, tekstwoorden 18 cent 
Vertegenwoordiging voor Nederland 
P C van Andel Postbus 54, Katwijk aan Zee, giro 51 69 28 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andr ies Vierl inghstraat 9 - Amsterdam - Tel.151858 (b.g.g 123123) 

B e t a a l goede prijs. 

O o k grote objecten t e g e n contante beta l ing. 

Bezoek U gaarne thuis 

A T T E N T I E : AL O N Z E E U R O P A 1961 BESTELLERS on tv . hun FDC's en/of 
zegels, ter voork van vergiss en ter por tobesp na half okt (als L I E C H T E N 
STEIN ook binnen is) in 1 aanget pakje C A T A L O G I Yvert , Michel, Zumst 
1962 etc Enkele p r ima kpl Yverts 1961 ƒ 16,— N O G 1962 der N V P H 
ƒ 3 ,— Zonnebl V Europa '61 2e d ruk ƒ 1,30 Indon '62 ƒ 1,50 Spec 
aanb FDC's WERELDVL JAAR Duitsland ƒ 1,50 België ƒ 3,50 (blok 
ƒ 10,75) Frankr ƒ 0,95 Italië ƒ 1,95 Luxemb ƒ 2,10 Monaco ƒ 1,10 
Ned ƒ 1,25, idem Amsterdam Beurs st ƒ 1,25 N o o r w ƒ 2,90 Oostcnr 
ƒ 1,45 Zweden ƒ 1 95 Zwitserl ƒ 1,— (idem U N O ƒ 7,50) Turkije 
ƒ 2,10 Vaticaan (op 2 FDC's) ƒ 12,50 Brazilië ƒ 2,10 Ceylon ƒ 1,95 
Indonesië ƒ 5,95 Israel ƒ 4,95 Por to extra De meeste ook postfris Alles 
Ie klas zonder adres 
T . H A R T E V E L D ' s F D C SERVICE - KERSTROOSSTR. 9c - R O T T E R D A M - 1 2 
TEL. 184200 G I R O 507407 



Postzegelveiling R. P O S T F , V[A 
Singel 276 Amsterdam-C. Telefoon 24 97 49 

162e 

Catalogus gratis op 

aanvraag verkrijgbaar. 

veiiiwêg 

28 oktober 1961 
Wij mochten 

onder meer ontvangen 

een prachtige 

WERELD-COLLECTIE, 

welke door ons 

in landenkavels 

in deze veiling 

werd opgenomen. 

Verder vele betere series 

en zegels, FDC's etc. 

• 

Inzendingen voor de 163e veiling kunnen nog tof 

7 november a.s. plaatsvinden. 



Wederom gingen wij een stapje verder in het vervolmaken van onze 

ZlCHTZl 
Wij betalen nu ook de retour-portokosten 

Al woont u in het meest afgelegen gedeelte yan ons land, g krijgt G 

ZELFBEDIËI¥I]\t; 
Overal en op elk gebied verrijzen de zelfbedienings
zaken uit de grond. Toen wij, nu meer dan 25 jaar 
geleden, met onze zichtzendingen begonnen, ston
den de grote mogelijkheden van „zelfbediening" 
ons reeds klaar en duidelijk voor ogen. 

De zichtzending is immers wel de meest geper
fectioneerde vorm der zelfbediening. U behoeft er 
niet eens meer voor naar de winkel te gaan. Thuis, 
in de gezellige sfeer van uw huiskamer, kunt u 
thans, al wikkend en wegend, juist die exemplaren 
uitzoeken, welke u het best bevallen. Omdat u ook 
uw verzameling kunt raadplegen, koopt u geen 
exemplaren die u al heeft en bovendien kunt u elk 
zegel dat voor aanschaffing in aanmerking komt, 
goed en rustig bekijken, zodat u geen kat in de 
zak koopt. 

Ongetwijfeld is het hieraan te danken, dat onze 
zichtzendingen een omvang bereikten, die wij nau
welijks hadden durven hopen. 

Het spreekwoord zegt, dat het moeilijk is twee>;7«;^5'j. 
heren tegelijk te dienen. W\j verkeren in de geluk-'̂ CSl-,";' \ 
kige omstandigheid dit wel te kunnen doen. 

De PASBEGINNENDE verzamelaar zal namelijk 
aan onze zendingen even veel vreugde beleven als 
de MEEST VERGEVORDERDE verzamelaar, één 
en ander met inachtneming van de normen, waar
aan mensen en zaken nu eenmaal in het dagelijks 
leven gebonden zijn. 

Een van üw normen zal zijn het budget, dat u 
voor uw liefhebberij ter beschikking wilt stellen. 
De onze is, dat het te besteden bedrag minimaal 
ƒ 15,— per zending moet kunnen bedragen, daar 
deze werkwijze anders onmogelijk lonend te maken 
is. Natuurlijk kunt u zelf bepalen of u de zendingen 
lx per maand of per 2, 3 of 6 maanden wilt ont
vangen. 

Onlangs brachten wij vele nieuwe zendingen van 
Nederland & O.G. in omloop, in velerlei variaties. 
De mooiste boekjes van: 
NEDERLAND 

hadden een zegelinhoud van ca ƒ 8.000,— 
NED. INDIË 

hadden een zegelinhoud van ca „ 4.500,— 
CURAQAO 

hadden een zegelinhoud van ca „ 3.500,— 
SURINAME 

hadden een zegelinhoud van ca , 4.500,— 
Geen weldenkend verzamelaar zal ons van koele 
zakelijkheid beschuldigen als wij zeggen, dat het 
ons onmogelijk is een dergelijke omvangrijke ver
zameling te sturen, als u van plan bent ƒ 15,— 
te besteden. 

Niet dat wij u voor de besteding van zo'n bedrag 
niet dankbaar zouden zijn, maar het heeft dan 
uiteraard geen doel u een dergelijke kostbare col
lectie voor te leggen. 

Geeft u ons uw verzamelgebjed 
zo volledig mogelijk op-VÏ-^ygi 
Vermelden a.u.b. beginnend,'" 
gevorderd of vergevorderd. 

POSTZEC 

VAN DIJYI\ 
Rotterdam - Berkelselaan 92b - TB 



tDIIVGEN 

E WINKEL AAN HUIS 
>nder dat dit u één cent kost 

Wij hebben echter tientallen zendingen van ._ 

NEDERLAND - NED. INDIË 
CURACAO en SURINAME 
in omloop waarvan de zegelinhoud ƒ 400,— ä 
ƒ 500,— bedraagt en waarvan de samenstelling on
derling verschilt. Daarin zult u vast wel f 15,— of 
meer Itunnen besteden en, bij een periodielte toe
zending, krijgt u op zo'n manier, met uitzondering 
van de duurste zegels, een vrijwel complete ver
zameling van Nederland & O.G. onder ogen, zowel 
gebruikt als ongebruikt. 

Bent u al een VERGEVORDERD verzamelaar, dan 
behoeft u toch ook weer GEEN CROESES te zijn 
om van de hier eerder aangehaalde waardevolle 
zendingen gebruik te kunnen maken. Deze zendin
gen kunnen immers in verschillende onderdelen 
worden gesplitst en . . . VAN ONZE SOEPELHEID 
OM TE PROBEREN AAN UW WENSEN TE VOL
DOEN kunt u zich verzekerd houden. 

yk u zult dan op den duur verlangend gaan uitzien 
V het praktische kistje, dat de post u keurig thuis 
■ngt en waarin de gefrankeerde retouremballage al 
iwezig is. 

ANDEL 

VERHACiiE 
of 0180048209  Giro 234272 

Uit de vele honderden tevredenheidsbetui

gingen willen wij ons beperken tot die van de 
heer K., accountant te H., n.l.: 

Waarheid in reclame 
is blijkbaar uw stelregel 

EUROPA 
Ook hier willen wij proberen u met cijfers enig 
inzicht te geven van hetgeen u kunt verwachten. 

Land Begininhoud ca. 
BELGIË 
F R A N K R I J K 
ZWITSERLAND 
LUXEMBURG 
DUITSLAND 
SAARGEBIED 
ENGELAND 
NOORWEGEN 
ZWEDEN 
DENEMARKEN 
FINLAND 
I JSLAND 
VATICAAN 
MONACO 

/ 4.000,— 
, 4.500,— 
, 6.000,— 
, 2.000,— 
, 2.000.— 
, 1.500,— 
, 2.500,— 
, 1.600,— 
, 2.000,— 
, 1.600,— 
, 1.500,— 
, 1.100,— 
, 1.000,— 
, 1.100,— 

Insiders kunnen hieruit wel zien, dat deze landen 
lang niet compleet zijn, maar dat er toch, zelfs 
voor de meest vergevorderde verzamelaar een ge
rede kans bestaat er iets in te vinden. 
Wij deden slechts een greep, want ook van de hier
boven niet vermelde landen, zoals: 
Kaïtorlos.s lluiLslanil. Ilnn^larijc, Ital ië , 
Albanii', llu.vland, vnx. 
zijn mooie boekjes beschikbaar. 

F R A X S K K O L O I V I Ë N 
i: IV Z IJ I »  A i>l E K I K A 
Mooie boekjes, weliswaar minder kostbaar dan de 
Engelse koloniën, maar toch mooie zendingen. 

|]Xf;E:LA]%» & K O L O X I K X 
Deze vormen onze 2e specialiteit. Verzamelaars 
daarvan, die nog nooit met de boeltjes Eng. Kol. 
kennis maakten, hebben werkelijk iet.s gemist. Er 
is daarin regelmatig voor een bedrag in omloop 
van 

2 5 a 3 0 UIJIXKJM» <;iTL»i:X 
Doordat er aan de ene kant boekjes afvallen, aan 
de andere kant weer boekjes bijkomen, varieert de 
sortering daarvan doorlopend. 
U zult geen lelijke of beschadigde, hoog genoteer
de zegels aantreffen, welke dan zogenaamd laag 
zijn geprijsd, maar in feite heel duur zijn. Alles is 
met zorg samengesteld en geclassificeerd. De ze
gels van George VI en Q. Elisabeth worden af
zonderlijk van het oudere gedeelte opgeplakt. Ook 
hier zijn de zegels zoveel mogelijk ongebruikt en 
gebruikt aanwezig. 



JDEAL" GOMSTROOKJES 
PRIMA!! 

V R A A G U W H A N D E L A A R ! 

Voor de handel: Noviomagum  2e Walstr. 17  Nijmegen 

ZICHTZENDINGEN 
van. Nederland en Overzeese Rijksdelen 

liggen voor u ter verzending gereed. 

Om u de onkosten van de porto te besparen, wordt 
door ons de heen en retourzending gefranl<eerd. 

Gezien de hoge onkosten van verzending gaarne 
uitname per zichtzending minimaal f 10.— 

Surinameprijslijst met vele series en losse 
zegels gratis op aanvraag. 

VOORDELIGE AANBIEDING CURACAO * = ongeb 

103 
138/140 
158/163 
164/167 
200/205 
206/208* 
234/238* 
234/238 

Ulkt 

0,75 
1,35 
1,95 
1,30 
6 , — 
3,25 

10,50 
10,75 

239/243* 
239/243 
244* 
246* 
247* 
248/252* 
248/252 
253/254* 

1 4 , — 
1 4 , — 
0,85 

0,95 
1.10 

1 4 . — 
14.75 

1.90 

255,256* 
265/268* 
271/274* 
293/296* 
298/302* 
Lp 17 
Lp 18/25 
Lp 41/44 

1,75 
3,85 
2,75 
2,45 
3,50 
7 , — 

8 0 , — 
28 — 

Bestel l ing boven f 5 .— p o r t v r i j 5° „ k o r t i n g bij aankoop boven ' 25 — 
H e t bestelde w o r d t U op zicht gezonden, zonder v e r p l i c h t m g t o t kopen 

Postzegelhandei J. VAN MASTRIGT 
Willem Buytev^echstraat 222b  ROTTERDAM6 
Telefoon 01058722  Giro 661478 

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, w/aarbij men er 
dan wel bij moet bedenken, dat het hier in 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 briefkaart)e aan: 

A. P. van Ooijen 
Vondelstraat 75, Den Haag  Tel. 631306. 

Belangrijk nieuws voor 

PASBEGINNENDE EN IETS GEVORDERDE 

VERZAMELAARS van 

NEDERLAND en O.G. 
De ervar ing leerde, dat beginnende verzamelaars graag een z ichtzending on t 

vangen waar in ge l i j k t i j d ig alle of althans 2 of 3 van onze r i jksdelen zi jn ver tegen

v /oo rd igd . 
D o o r de kostbaarheid van onze boekjes v/as d i t t o t nu t oe v r i j w e l onmoge l i j k . 
W I J zochten en vonden echter een oplossing 
Meer assistentie maakte het mogel i j k al d i rec t bij het begin van het n ieuwe sei

zoen een groo t aantal boekjes e x t r a in o m l o o p te brengen 
Deze bean twoorden geheel aan datgene wat voo r bovengenoemde categor ie 
verzamelaars aan t rekke l i j k is 
Zegels van t ienta l len of honderden guldens zu l t u er nie t in v inden maar wel 
vele aant rekke l i j ke zege't jes, hier en daar gemêleerd met een zegei of serie t o t 
ca no.— 
W i ] weten het nog van vroeger , vele jaren geleden, toen wi j zelf nog k o r t ver

zamelden, hoe gauw men zich in zi jn enthousiasme l iet ver le iden o m een b i j zon

der begeerd zegel toch maar te kopen , ook al kon de kwa l i t e i t niet helemaal 
d o o r de beugel 
D i t IS h er onmoge l i j k , want alle zegels zijn van voor t re f fe l i j ke kwa l i t e i t . 
Elders in d i t blad v i n d t u nog onze zeer u i tvoer ige adver tent ie Leest u die a.u b. 
oo'< even U bent dan geheel op de hoogte . 
H e t doel van deze afzonder l i j ke adver ten t ie is een ext ra poging die g ro te groep 
van verzamelaars te bere iken , die nog noo i t een z ichtzending on tv ing en daar

d o o r de aanslui t ing miste met de meest aant rekke l i j ke manier van aankoop en 
u i t b r e i d i n g 

POSTZEGELHANDEI 

Van Duyn & Verhage 
ROTTERDAMBerkelselaan 92b  Tel. 48209 

POSTZEGELHANDEI 

W.H. EECEN 
BRINKLAAN 55C  BUSSUM 
TELEFOON 16288, GIRO 451627 

ZICHTZENDINGEN 

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. — Zd . A m . Staten enz., enz. 

FIRST DAY 
N e d e r l a n d 
1950 K e r k e n 3 0 , — 

K i n d 2 0 , — 
1951 Phihpskaar t 13,50 
1952 Riebecck 

Culennborg 13,50 
M i j n w e r k e r . „ 5.— 
Z o m e r 
(b loemen) . . „ 7,50 
1U0 laar P.T.T 
K i n d . . . . 

1953 Bloemen . . . 
Rode Kru is . 

1954 Z o m e r 
Boni fa t ius . . 
Plesman . . . . 
Sta tuu t 

. „ 2,75 

• >, *.— 
■ ,. 7,50 
. „ 2,50 
. .1 4 . — 
■ » 2.50 
. „ 2.25 
. „ 1.50 
■ ,. 1.25 

1 

COVERS 
1955 Kanke r 

K i n d 
1956 R e m b r a n d t . . 

O l y m p i a d e . , 
Europa 
K i n d 

1957 Z o m e r 
De Ruy te r . . 
De Ruy te r 
Vl iss ingen . . . 
Rode Kru i s , . 
K i n d 

1958 Z o m e r 
Europa 
K m d 

1959 N a v o 
Z o m e r 
Europa . . . . 

v e r k o o p c o n d i t i e s . Lever ing alleen bi i v o o r u i t b e t a l i n g . O r 
f 1 5 , — p o r t v r i j . H e t is gewenst een rese rveo rde r op t e ge 
J. Mebus, N.Z . V o o r b u r g w a l 248, A m s t e r d a m Postg i ro 

1 a / / 6 / . ü e v 1915. 

. » 2 , — 

. „ 2,50 

. „ 4,50 

. ,. 2.75 

. „ 12,50 

. „ 2,75 

. ,. 2,75 
■ ,, 1,25 

. „ 1,50 

. „ 2,25 

. » 2 , — 

. , 2,25 

. ., 1,25 

. „ 1,50 

. „ 1,25 

. ■■ 3 , — 

. „ 3,50 

ders boven 
ren. 
33045. Te l . 

1959 K.L.M 
Phi la te i is ten

beurs . . . 
K'nd 

1960 Vluch te l ingen 
Phi la te l is ten

beurs 
Z o m e r 
Vo lksgezond

heid 
Europa 
K i n d 
Phi l .beurs 

1961 Z o m e r 
Europa 
Phil beurs 
Idem carnet . . . 
Idem carnet 
P T T . . . 

N I E U W G U I N E A 
1956 Lepra 
1957 K i n d e r z o r g . . . . 
1958 Rode Kru is . . 
1959 Bloemen 
1960 Vluch te l ingen 

, 1 . — 

„ 3 — 
, 1,50 

„ 1,50 

„ 3,50 
,. 2,25 

„ 1,15 
„ 1,50 
,. 1,50 
„ 2 75 
„ 2 , — 
„ 1 , — 
„ 1.50 
„ 2,50 

,. 5 ,— 

,. * .50 
„ 3 , — 
.. 3 . — 
,. 3 , — 
., 0,50 

1960 Vl inders 
1961 N Guinearaad 

Kevers . . . . 

NED A N T I L L E N 
1943 Eilanden . . . . 

Kon f ami l i e . . 
1947 N i w i n . . . . 
1949 Oieda 

V^ere ldpost . . . 
1952 Zeeman 
1953 W a t e r s n o o d . . 
1954 A r u b a 

Statuut 
1955 Bloemen 

Kon bezoek . . 
1957 Baden Powel l . 

Ellanden . . 
Voetba l 
Toer i s ten ho te l 
Geof. laar 

1958 Vogels 
Radio 
Rode Kru is . . . 

1959 M o n u m e n t e n . 
V\^aterdist i l lat ie 

„ 3 , — 
„ 1,75 
„ 2,20 

„ 4,50 
„ 7 , — 
„ 7,50 
„ 6,50 
„ 8 , — 
„ 2 0 , — 
„ 3 ,— 
„ 3,75 
., 4,50 
,. 22,50 
„ 6 , — 
„ 3,50 
„ 5,— 
„ 7,50 
„ 2,50 
„ 2,50 
 <.50 
,. 1.75 
„ 4,50 
„ «,— 
„ 1,25 

1959 Statuut 
Snip

h e r d e n k m g . . . 
1960 N i e w i n d t . . . . 

Dag v arbeid 
Kanker 

S U R I N A M E 
1940 Vo lks typen . . 
1948 50 jaar regeren 
1949 W e r e l d p o s t , . 
1954 Jeugdwerk . . . 
1955 (317320) . . . . 

(321322) 
1955 Kon b e z o e k . . 
1956 (325) 
1958 Thaha . . . . 
1959 20 c nr 335 . . 
1960 Vo lkskuns t . . 

Dr iehoeken . . 
Vluch te l i ngen 
Statuut 

V r u c h t e n . . . . 
Jambore t te . . 

„ 2,25 

„ 4 , — 
,. 2,25 
,. 1,25 

., 4 , — 

„ 7,50 
■■ 7,50 
„ 12,50 
„ 2 0 , — 
„ 8,50 
„ 1 0 , — 
„ 3 , 

„ 3,50 
„ 4 , — 
,. 3,50 
,. 4,50 
„ 5,50 
,. 3 , — 
„ 2 , — 
„ 6,50 
., 1,50 
., 3,75 



Aanbieding Verenigde Staten van Amerika 
Alle zegels zijn ongebruikt, vol gum. Beslist 1e kwaliteit. 
Nummers Yvert en Tellier 1962. Betaling met order, post

wissel of giro 599867. Frankering onder f 10,— extra (37 cent). 
Prijzen zijn vrijblijvend. Voorraad beperkt. 

528 0,30 
529 0,30 
530 0,45 
531 0,30 

1932 
316 0,70 
317 0,85 

1933 
318 
320 
321 
323 
324 
325 
326 
326A 
327 

0,80 
0,30 
0,45 
2,10 
1,95 
0,75 
0,40 
1,20 
0,60 

1934 

P a r k e n s e r i e 
getand 
328/337A 

1 2 , — 
ongetand 
328/337B 

15 ,— 

1935 
338 0,45 
339 0,35 
340 0,35 
341 0,35 

342 
347 
348 
349 
350 

0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,28 

1936/37 
L e g e r e n 
V l o o t s e r i e 
351/360 4 , 

per serie 

1937/38 
361 0,35 
362 
363 
364 
365 
366 
367 

1 10 
0,45 
0,45 
0,45 
0,40 
0,35 

1938 
400 0,75 
401 0,70 
402 0,65 
403 O 70 

1939 
404 0,35 
405 0,35 

406 0,70 
407 0,75 
408 0,70 
409 0,35 
410 0,35 

1940 
411 1,25 
412 1,60 

1940/41 
F a m o u s 
A m e r i c a n s 
s e r i e 
35 stuks 
413/447 

35 ,— 

1940 
448 
449 
450 
451 
452 
453 

0,65 
0,65 
0,65 
0,18 
0,20 
0,40 

1941/42 
454 0,70 
455 0,65 
456 0,35 
457 1,60 
458 0,28 

1944 
V l a g g e n 

s e r i e 
13 stuks 
compleet 
459/471 6,50 

472 
473 
474 
475 
476 
477 

19« 
0,18 
0,18 
0,35 
0,30 
0,30 
0,30 

1945 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 

0,35 
0,45 
0,28 
0,30 
0,15 
0,21 
0,28 
0,40 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,28 

1946/47 
492/502 
28 c per stuk 
503 0,45 

504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 

1948 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0 55 
0,28 
0,28 
0,30 
0,30 
0,30 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,45 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,55 
0,35 
0,30 
0,30 

1949 
1950 
1951 
1952 

alle zegels 
28 c per s tuk 
met u t zon 

der ing van 
537 0,30 
546 0,35 
558 0 35 
559 0 70 

1953 
572 0,55 
alle andere 
nummers 28 
c per s tuk 

1954 
580 0 28 
581 0,24 
582 0,65 
583 0,28 
584 0,28 
585 0,28 
586 0,28 
587 0,07 
588 0,14 

1955 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
607 
608 

0,28 
0,28 
0,65 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 

1956 

609 
610 
611 
612 
612A 
612B 
613 
614 
615 
617 
618 
619 
620 
621 
622 

0,28 
0,28 
0,35 
0.35 
0,35 
0,35 
0,28 
0,70 
0,75 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 

1957 
Al le no's van 
1957 26 c met 

589 
590 
587A 
588A 
589A 

0,28 
0,30 
0,12 
0,14 
0,28 

u'tz van no s 
630 0,28 
634 0,65 

636 
637 
638 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 

1958 
0,26 
0,65 
0.26 
0 26 
0,26 
0,26 
0,26 
0 26 
0,30 
0,60 
0 35 
0,35 
0,30 
0,60 
0 28 
0,28 
0 28 
0,28 
0,28 

1959 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 

0,14 
0,21 
0,28 
0,28 
0,30 
0 60 
0,24 
0,35 

666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 

0,35 
0,28 
0,65 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,30 
0,60 
0,28 

1960/61 

C r e d o 

z e g e l s 

678A, B, C, 
D, E, 30 
s tuk 

c per 

1960/61 

A l l e no's van

af no 683, 
28 c met ui tz 
van no's 
679 
680 
681 

0,35 
0 35 
0,30 

682 
687 
702 
703 
705 
706 
709 
710 
O o k c 
komer 
zegels 

0,60 1 
0 1 2 
0,30 
0,60 
0,30 
0,60 
0,30 
0,60 

e nage

1961 
ver

kr i jgbaar 
tegen 
pri |s 

matige 
Specify 

by naam en 
postv^aarde 

A i r M a i l s 
26 
27 
28 
31 
33 
34 

0,60 
0,70 
1,10 
3 , — 
0,45 
0,50 1 

0,70 
1.15 
1,80 
0,65 
0,60 
0,90 
1,25 
2 , — 
0,55 
6,75 
0,60 
0,35 
0,40 
0,45 
0,55 
0,55 
0,60 
0,60 
1,10 
0,55 
0,75 
1,10 
2,10 
1,75 

B l o c s e n f e u i l e t s 
1933 I A 1 7 . — 

2 1 9 . — 
(slechts 1 voor rad ig ) 

1936 6 4,40 
1937 7 1,25 
1947 8 1,65 
1956 9 2 , — 

JACK H. de JONG 
Van Blaaderenweg 36 ■ 
Te le foon 022083592 

BERGEN ( N H ) 

G i r o 599867 

'n VEILIGE BELEGGING ZOEKEN.... ? 
Profiteer dan van onze bijzondere aanbieding v a n l ieden ! ! 

A I S R A Ë L 76 verschi l lende zegels, uits l cpl series alles post f r is met fu l l 
tabs v/aarbij o a Yv Nrs 37/42B 50/52, 78/85, 92/96, 109/18, enz enz f 4 0 , — 
B I N D O N E S I Ë ( R e p ) 168 zegels plus 4 b lokken uitsl cpl series, alles 
postfr is zonder plakkers Y v e r t Nrs 1 20/23, 24/28 42/46, 72, 82/87, 92/96, 
112/15 ,119/31 ,136/232 bl 1/4 Yv N frs ± 7 6 , — . „ 22,50 
C E G Y P T E (Ver A r Rep ) 70 versch postfr zegels, uitsl cpl series, Yv. 
Nrs 418/68, 472/76, I tp 80/84, Dienst 65/66 Yv N frs ± 6 6 , — „ 25 ,— 
D E G Y P T E (Be i Gazastr ip) 16 versch pfr zegels, Yv Nrs 61 /71 , 72, 74, 
76/77 Yv N frs 2 4 , — „ 8 ,— 
E S Y R I Ë (Ver A r R e p ) 70 versch zegels plus 2 b lokken , alles pfr Yv N r s 
98,101 /09 ,111 /12 , 114/41, U p 134,137/49 152/66, blocs 14 en 15 Yv N frs ± 
110 ,— „ 4 5 , — 
F N E D E R L A N D OFF F D Covers 38 verschi l lende covers in p r i m a staat, 
N e d Cat N r s 4 5 (Phi l K r t ) 7, 7 afst Culemb , 8/10, 10 I tep, 1 1 , 13, 14, 15, 
17 20, 22 25/48 N c d Cat ± f 2 2 5 , — „ 160,— 
G N E D E R L . N W . G U I N E A F D covers 12 verschi l lende covers in pr ima 
staat, waarbi l 1955 Rode Kru is (1 maand te vroeg gest ) 1959 K r o o n d u i v e n , 
1960 40 et Kon Juliana en face, enz enz „ 7 5 , — 
Van de l e t te rs A C D, E en F z i jn slechts 5 stel len van de l e t t e r B ci rca 50 ste l len en 
van de l e t t e r G slechts 4 ste l len voor rad ig 
L e v e r i n g a a n ons o n b e k e n d e p e r s o n e n u i t s l . b i j v o o r u i t b e t a l i n g o p p o s t g i r o 

193156. 

WIJ V R A G E N T E K O O P T E G E N H O G E PRIJZEN Z E L D Z A M E FDcovers van 
Neder land & Ov Rijksdelen (Geen spec Vluchten) 

W I J betalen bv voo r Neder land 1906 T B C op br ie f mee 1edagv u i tg i f teafst f 1 5 0 , — , 
1907 De Rui j te r idem f 4 5 , — , 1950 Z o m e r op off FDcover f 3 7 , 5 0 

N e d N w Guinea 1953 Wate rsnood op FDcover f 35 — 1955 Rode Kru is op R K r 1e 
dag cover f 10 ,—, 1959 Ster rengeberg te afst Sibil 10 apr i l plus off expedt t ies tempel 
f 17,50 

N e d An t i l l en 1948 K i n d afst 3 nov f 2 5 , — , 1951 K i n d afst 1 6 | u l i f 17,50,1941 Bernha rd 

fonds afst 11 dec f 100 ,— 

Tevens zoeken v/ij vri jvnel alle soor ten br ieven met 1edagvanui tg i f testempels van het 
voormal ige N e d Indie ui t de per iode 19151942 

S t u u r t u ons eens per kerende post hetgeen u verkopen v/ i l t , met de d o o r u ver langde 
p r i j z e n ' W I J an twoo rden onmidde l l i j k en u zu l t verbaasd staan ove r de coulante a fw ikke 

l ing, want WIJ Zijn echt niet te bleu o m een hogere pri js te betalen dan u ons vraagt i n 

d ien WIJ iets gebru iken kunnen Vele tevredenheidsbetu ig ingen getu igen hiervan 
O o k voor col lect ies en par t i jen van g ro te re omvang zijn wi j v l o t t e kopers en w i j geven 
aan bemiddelaars gaarne een rede l i jke commissie wanneer een t ransact ie t o t stand k o m t 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
„ H e t Postorderhu ls v o o r de Postzegelverzamelaar" 

Te! (020)190023 Frobels t raat 5 III 
Postg i ro 193156 Bankiers A r n Giiissen's Bank N V 

Z i e t ook onze adver ten t ie elders in d i t blad 

A m s t e r d a m  W S 
G e m . G i r o 01732 

2B8e Postzc^elveilin^ 
30 en 31 oktober a.s. 

te Den Haag in Hotel „Central" 

Onder de hamer komen: 
196 kavels Nederland en O.R. ENGROS 
172 „ RESTANTVERZAMELINGEN 

NEDERLAND en O.R. 
THEMATISCHE ZEGELS 
w.o. Europamotief 

Olympiade 1960 
Wereldvluchtelingenjaar 1960 

Europa en Overzee 

603 
56 

328 

Vraagt p.o. toezending van de veilingcatalogus, 

J. K. Rietdijk n.v.  Den Haa^ 
Telefoon 070117020  Lange Poten 15A 

Goede en goedkope rondzendingen 
van bi jna elk land voo r 

radig Pracht kwa l i t e i t 

r i j ke verscheidenheid en 
ui tgepr i jsd voor 

N e d e r l a n d e n K o l . 6 0  7 5 % N e d . S p e c . C a t . 

D u i t s l a n d e n G e b . 2 0  4 0 % M i c h e l . 

Res t v a n d e w e r e l d 3060 c e n t p . Y v e r t F r s 

Max imum afname 1 0 , — K o r t i n g bij afname boven 25,— 5 % en boven 100 ,— 1 0 % 

By bestelling gaarne opgave refer en welk land gebruikt of ongebruikt gewenst wordt . 

T F O L K I N G E S T R A A T 35, 

V E j O L U l i L E j i ^ GRONINGEN, TELEF. 31577 

/GLOBUS D u i t s l a n d • N e t t o  C a t a l o g u s 1 9 6 2 . Pr i j s f 2,

tevens O o s t e n r i j k 1,50, Z w i t s e r l a n d 1,50, Scandinavië f 2,50 
Verk r i i gbaa r bi j uw handelaar of toezend ing u i t s l u i t end na 
s t o r t i n g plus 20 cent p o r t op pos tg i ro 512461 t n v 

Postzegelgroothandel W. F. HEIMANN 
Tele foon 792640 Parnassusweg 24 hs 

I m p o r t e u r H A W I D  k l e m s t r o k e r 

A m s t e r d a m  Z u i d 2 



Verzamelt u Engelse koloniën? 
We staan pas aan het begin van de opbouw 
van ons rondzendverkeer. Ons uitgebreide 
programma kent u reeds uit onze adverten
ties. Onze voorraad is in de loop van vele 
jaren bijeengegaard. Enorm veel werk, ook 
op heel ander gebied dan postzegels, maakt 
het ons onmogelijk alles vlot verkoopklaar te 
krijgen in de keurige, rijk gesorteerde boekjes, 
die zovelen reeds regelmatig ontvangen. 
Eén van de gebieden waarmede wij grote 
vertraging hebben, zijn de Engelse koloniën. 
Hiervan sturen wij een paar honderd boekjes 
rond, die hoofdzakelijk op basis Yvert 1958' 
'59/'60 op uiterst redelijke verzamelaarsprij-
zen voor verenigingen werden klaargemaakt; 
uiterlijk niet mooi, die oude boekjes, maar 
het gaat om wat er in zit. 
Probeert het eens, en behoudt het goede! 

Rondzendverkeer 

FRED. H. WILLEMS 
Noordenbergsingel 15, DEVENTER, Tel. (06700) 2800 
of 7033. 

te koop 
gevraagd: 

Europazegels 1961 

van 

PORTUGAL 

TURKIJE 

IJSLAND 

Gaarne aanbiedrngen mef opgave van 

hoeveelheid en vraagpri|s aan; 

D. N. SANTrFORT 
Groningen 

Gr. Kr. Elleboog 14 - Tel 05900-27768. 

NEDERLAND 
Aanbieding van enige zeldzame en interessante 
zegels die in de meeste verzamelingen ontbreken 

Bij aankoop boven 10 gid. 10 % korting. 

No. 356e Tralieblok van 4 stuks ƒ 3 0 0 , -
No. 356e Tralieblok van 6 stuks „ 375,— 
No. 356e Tralieblok van 8 stuks „ 600,— 
Het aantal blokken bestaat hoogstens uit 40 
stuks Postfris 
Een blok van 4 is dus zeer zeldzaam. Een 
blok van 6 is bijzonder zeldzaam omdat dit 
onvoordelig afgescheurd is en er dan ook 
maar een paar van bestaan. 
De catalogusprijs van ƒ 300,— voor een blok 
van 4, acht ik dan ook veel te laag. 
(B.v. Port no. 15, type II van Suriname op
laag 40 stuks is genoteerd op ƒ 2500,—) 
Daar ik nog maar weinig van deze blokken 
bezit is deze aanbieding tot 30 november 
geldig, daarna v/ordt de prijs met 30 % 
verhoogd als er nog voorradig mochten zijn. 
Ook dan zou de prijs nog zeer laag wezen. 

FOUTDRUK PORTZEGEL 
3 ent in plaats van cent. De paar laatste 
exemplaren bied ik aan-
No. 48*a f 

Postfris in blok van 9 ex. ƒ 225,— 
Idem in blok van 10 ex. „215 ,— 
Idem in blok van 6 ex. „210 ,— 

Los exemplaar „ 200,— 
Prijs na 30 november 20 % hoger. 
Het totale aantal van deze foutdrukken welke 

in mi|n bezit zijn geweest bedroeg 70 blok
ken van 9, 5 blokken van 4, 5 strippen van 
3, 8 blokken van 6, 3 blokken van 10, 31 
losse examplaren, 6 hele vellen, van deze 
laatste zijn er 5 verbrand bij het bombarde
ment alsmede 3100 Tentoonstellingsseries in 
complete velletjes. 
Het totaal aantal foutdrukken schat ik op 
150 stuks. 
Al mijn exemplaren zijn met mijn oude ga-
rantiestempeltje voorzien. 
Verder bied ik aan: 
No. 171* A f postfris blok van 4 

Idem met onder en 
boven streepje in plaats T 

No. 137 f Gestempeld prachtblok 
No. 137 f Postfris los ex. 
No. 336 f Mooi gestempeld 
Afwijkende roltanding 
No. 51a 25ct Hoogst zeldzaam 

ƒ 2 6 , -

26,-
75 , -
30,-
6,50 

DIENSTZEGELS 
No. 2 f Armenwet 

prachtig gest. blok 

ƒ 2 1 0 , -

14,-

Cour Perm.: de Justice Int. 
No. 11 Zonder de laatste letter 

van alle 5 de regels 
No. 39* 30 et postfris nw. waarde 

BRANDKASTZEGELS 
No. 1-7* 15 c t . -7y2 gId. 

CURAgAO 
No. 3 f Luchtpost 

prachtig gest. ex.. 

NEDERL. INDIË 
No. 353* b f Zonder I van 

Indonesië 
No. 355* Idem 
No. 356 Idem 

DIENSTZEGELS 
Dienst kopstaand 

No. 9* f V2 cent 
No. 10* f 1 cent 
No. 1 1 * f 2 cent 
No. 18* f 121/2 cent 
No. 19*af 15 cent 
No. 24* f 30 cent 
No. 24 f 30 cent 
No. 25* f 50 cent 
No. 27 >■ f 21/2 gulden 
Alle met mijn garantiestempeltje voorzien. 

BRANDKASTZEGELS 
No. 1-7 15 ct . -7y2 gulden ƒ 8 5 , -
Bij aankoop boven ƒ 10,— 10 % korting. 

ƒ 75 , -

„ 30,-

ƒ 120,-

ƒ 1 1 0 , -

17,50 
22,50 
1 7 , -

3 2 , -
1,40 
1,25 

1 4 , -
1 6 , -

1 2 0 , -
7 8 , -
1 6 , -
8 0 , -

HENDRIK V A N DER LOO's postzegelhandel 
Philatelistisch bureau. Juliana van Stolberglaan 192, telefoon (070) 85 0190 . (voorheen 
Herengracht 8 a) DEN HAAG Giro 24392. Bezoek aan huis liefst na telefonische afspraak. 
Grote keuze in zegels der gehele wereld niet na 1956. Te bereiken van station Holl. Spoor: 
lijn 17 en van Staatssp.: 6 en 17. 



TC)PPRI)ZEN voor bundel- en kilowaar van Nederland en overige landen 
— rtstparuien engros — rcstverzamel'iijjen Nederland en O R — j;root-
forniaatzcgels Nederland kopen wij ock op papier ä f 12,— per kilo — 
snelle afwikkeling — vraag prijsopga\e welke wii omgaand zenden na 
ontvanfi<ii w n uw duideliik j-especificeerde opgave \an aantallen nrs etc 

„ N O V I O M A G U M " POSTZEGLLS ENGROS 
2e Walstraai 17 - Nijmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

I I ^ R A E L - V E R Z A M E L A A R S ! 
Let op uw zaak koop ui ts lu i tend bij dé Z A A K van VERTROUWEN 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
Frobelstraat 5 III Tel (020)190023 AMSTERDAM-WEST 3, postgiro 193156 Gem Giro 
0-1732 Bankiers Arn Gilissen s Bank N V Amsterdam 
Lid en mede-oprichter Ver. Nederland Israel Philatelie, lid British Association ol 
Palestine-Israel Philatelist, lid Philatelic Traders Society (P T S ), medev/erker aan 
de BENCO Israelcatafogus, enz. enz 
Ter kennismaking bieden v î) voordelig aan zolang de voorraad strekt postfris met 
ful l tab zonder p lakker : 

Yvert 
4 
16 
21/26 
31 
37/42B 
43/44 
50/52 
53 
54/56 
58/61 
62/63 
64 
66 
72/75 
76/77 

Benco 
4 
15 
21/26 
31 
35/46 
50/51 
56/58 
59 
60/62 
64/67 
68/69 
70 
72 
78/81 
82/83 

4,— 
9,— 

18,50 
3,75 
2,75 
8,— 
1,25 

42,50 
4,75 
6,50 
2,50 
2,75 
1 , — 
1,50 
1,50 

Yvert 
78 
79 
80/81 
82 
83 
84 
85 
92/95 
96 
97,108 
109 
110 
111 
112 
113/15 

Benco 
84 
85 
86/87 
88 
89 
90 
91 
98/101 
102 
103/14 
116 
115 
117 
118 
119/21 

0,60 
0,15 
0,90 
1 ,— 
0,90 
0,70 
0,80 
1,45 
0,50 
4,50 
1 ,— 
1 , — 
0,50 
1 ,— 
0,65 

Yvert 
116/18 
119 
120 
121/23 

Benco 
122/24 
126 
125 
127/29 

128/32A103A'111A 
133 
139 
140 
141/44 
150 
151 
164/73 
160/62 
163 
164/73 

130 
136 
137 
138/41 
147 
148 
161/70 
157/59 
160 
161/70 

2,50 
0,60 
1,15 
1,50 
8,50 
1,50 
1,25 
0,60 
1,75 
0,75 
0,45 
4,— 
1,25 
1,10 
4,— 

Deze speciale aanbieding is slechts geldig t o t 15 nov 1961. 
Een goede voorl icht ing is een besparing van veel ergernis - wendt u dus al t i jd 
t o t een ver t rouwd adres koopt bij 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
„ H E T POSTORDERHUIS V O O R DE POSTZEGELVERZAMELAARS" 
Gebruik de Benco Israefcatalogus 1962 - het vademecum voor de Neder

landse Israel-verzamelaar 
Prijs 2 gulden + 8 et port 

Leveringsvoorv/aarden Onder f" 15,— verhoogd met 50 et verzendkosten Aan ons 
onbekende personen uitsluitend levering tegen vooruitbetaling 

Zie ook onze advertentie elders m dit blad 

* =ï ongcstempeld (No cat 
België 
Nr 
21 
41 
52 
67 
122 
149* 
157» 
Verzorging 

idem 
Nr 

27,50 158* 
4,75 159* 
4,65 160* 
3,75 161* 
5,90 177* 
6,50 258/66* 
3,75 267/72* 

Manco's Europa 

Postzegelhandel , J 
Bergselaan 225b — 

Yvert) 

4,50 
5,50 

10,— 
20,— 
23,75 
20,— 
7,50 

idem 
Nr 
291A* 
292A» 
293/8* 
301* 
308/14* 
326/32* 
342/50* 

C. Renzen" 
Rotterdam 

3,75 
6 75 

10,— 
10 — 
11,— 
18,50 

160,— 

Ir 

— 

idem 
Nr 
351/2» 
356/62» 
383» 
390/3» 
513/18» 
1/4» 
5» 

30,— 
23,— 
35,— 
12,— 
11,— 
3,50 

17,50 

koop - Verkoop 
Giro 481779 

JAC. ENGELKAMP biedt aan: 
Suriname Ruimtevaart Y 
en A Shepard 
1 serie ong eerste druk 
Serie in velleties van 12 zegels 
eerste druk ong 
1 serie tv^eede druk ong 
serie m velletjes van 12 zegels 
tweede druk ong 
Suriname nrs 4 ong 
nrs 5 ong Konin;^ 5 cent 
nrs 7 ong Koning 12% cent 
nrs 8 ong Konmg 15 cent 
nrs 12 ong Koning 40 cent 
nrs 32a gebr gekeurd 
nrs 39 de 50 cent op 1 gid ong 
nrs 40 de 50 cent op 2% gId 
ong 
nrs 56 de 1 gId gebr 
nrs 57 de Zy^ gId ong 

Gagarin 

1 6,— 

„ 72.— 
., 4,— 

„ 48,— 
„ 7,— 
„ 7,— 
„ 8,50 
„ 8,50 
., 15,— 
„ 200,— 
„ 13,— 

„ 67,50 
„ 14,— 
„ 35,— 

nrs 58a Tëte-bëche ong 
nrs 62 Kroontjes 15 cent 
gebr 
1923 Jubileum serie ong. 
compl 
nrs 118/126 serie ong 
Weid 1928 serie ong 
Weid 1929 serie ong 
Weid 1931 serie ong 
Sluierserie compl ong 
nrs 197-199 serie ong 
nrs 229-243 serie ong 
nrs 280-283 serie ong 
nrs 309-311 stadion ong 
vhegpost nrs 18 de 5 gId ong 
vliegpost nrs 19 de lOgld ong 
vigp nrs 20-22 ong serie 
vigp nrs 24-26 ong serie 
Port serie nrs 36-46 ong 

P O S T Z E G E L H A N D E L JAC. ENGELK 
SPUISTRAAT 301, AMSTERDAM- TELEFOON 30998-GIRO 

1 22,50 

, 40,— 

, 100,— 
, 18,— 
, 8,50 
, 10,— 
. 9,— 
, 29,— 
, 21 ,— 
, 65.— 
, 11 ,— 
, 25,— 
, 310,— 
, 65,— 
, 25 — 
- 32 50 
, 55,— 

AMP 
312696 

W ü vragen steeds t e koop goede collecties van ieder 
land, speciaal Nederland en O R en Europalanden. 

Elke koop wordt direct betaald. Bel of schrijf ons 
als U denkt wat te kunnen opruimen 
POSTZEGELHANDEL H. VAN LIESHOUT 
Vaartweg 25, Hilversum. Telefoon 0 29 50-4 84 28 

MissEUR0PA1961 
Wel gekozen, doch nog niet op 
een postzegel afgebeeld. 
Wel afgebeeld zijn zeldzame 
zegels der Gehele Wereld in de 
foto-bijlage van onze catalogus 
der 239e postzegelveiling, die op 
aanvraag gaarne toegezonden 
wordt! Maar schrijft U ons dan 
per omgaande, de oplaag is niet 
onbeperkt! 

J. K. RIETDIJK N.V. - DEN HAAG 
Telefoon 070-117020 
Lange Poten 15A 

GEVRAAGD: 

JONGE MEDEWERKER (STER) 
bij voorkeur met enige filatelistische 

kennis en wonend in Groningen of 

onngeving 

D. N. SANTIFORT 
Postzegelhandel, Gr. Kr. Elleboog 14, Groningen. 

Steltzer-veilingen 

JL Meer dan 85 veilingen 
vonden tot nu toe 
plaats 

Te allen tijde inkoop 
van v/aardevolle 
verzamelingen. 

IN FRANKFURT/M. 

Rudolf Steltzer, 
Frankfurt/M. 

Gr. Friedberger-
strosse 3 2 

Sedert vele iaren bekend om zorgvuld ige 

beschri|ving en eerste klas materiaal In

levering waardevol le losse zegels, series 

en verzamelingen te allen ti jde mogeli jk. 

Gratis catalogussen voor serieuze gega

digden 



Mededeling 
Zoals u elders in dit blad kunt lezen, heb ik mijn zaak N. Z. 
Voorburgwal 322 te Amsterdam, overgedragen aan de heer 

W. F. Meijer 
Deze zal de zaak voortzetten onder de naam N.V. INTER
NATIONALE POSTZEGELHANDEL AMSTERDAM, 
kortweg „Interposta". 
Sinds jaren was er behoefte aan een postzegelWINKEL in 
Nederialid, want tot voor enige jaren was het zó, dat men in 
ons kleine land een postzegelhandel beschouwde als een 
„winkeltje", dat wat nieuwtjes, een kleine of grote stock 
Nederland, en een klein voorraadje van de omliggende landen 
had. Engelse en Franse koloniën, zelfstandige buiten-Europese 
staten en incourante Europese landen waren meestal niet 
voorradig. Het gevolg daarvan was, dat een verzamelaar van: 
China, Ethiopië, Zuid-Amerika, o f . . . (vult u zelf maar in) 
geen lust meer had om een postzegelwinkel binnen te gaan, 
om postzegels van deze of andere gebieden te vragen. 
Het is ook niet leuk steeds maar te horen: „Daar hebben wij 
niets van in voorraad", of „dat wordt zó weinig gevraagd", 
enz., enz. 
Menig enthousiast verzamelaar schrikt er al van terug aan 
zo'n weinig gevraagd land te beginnen; hij, die tóch - ondanks 
het hardnekkig nee-geschud van de postzegelhandel - een 
aardige verzameling van zo'n land had opgebouwd, moest er 
op een gegeven moment mee ophouden, omdat er iets spo
radisch, dan wel in het geheel niet bijkwam. 
Jaren geleden bemerkte ik deze leemte, en stelde mij tot 
doel hierin verandering te brengen. Met voldoening stel ik 
vast hierin te zijn geslaagd, aangezien duizenden verzame
laars uit binnen- en buitenland, bij mij postzegels van elk 
land ter wereld kwamen kopen, zowel de goedkoopste als 
de duurste. 
Wetende dus, dat mijn opzet gelukt is, en in het besef, dat de 
heer Meijer (N.V. Interposta) de zaak op dezelfde voet 
voortzet, zal ik mij thans op andere filatelistische paden 
begeven. 

Hoogachtend, 

G. STURMS 

phil. expert. 
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13 november a.s. 
komt de nieuwe 
serie kinderzegels 
uit. Wanneer u ons 
tijdig ƒ 1,50 gireert 
(op postrekening 
nr. 59.12.72) zenden 
wij u de eerste-
dagenveloppe toe. 

Hierdoor berichten wij u de Postzegelhandel van de heer G. Sturms, te hebben overgeno
men, terwijl wij deze onder bovenstaande naam voortzetten. 
Wij kunnen niet. zoals een New-Yorker dat doet, adverteren, dat wij 99% van alle zegels van 
de wereld in voorraad hebben, maar — in de korte tijd, dat wij hier achter de toonbank 
staan — mochten wij al meer dan eens horen, dat „een dergelijke" collectie nergens 
anders aangetroffen wordt. Dit schenkt ons het vertrouwen, dat wij u in zeer véél ge
vallen van dienst kunnen zijn, hetzij met zegels, hetzij met adviezen. 
Ditmaal vragen wij uw speciale aandacht voor de aanbiedingen Griekenland en Portugal, 
zoals hierna gespecificeerd. Verder bezitten wij een vrijwel complete verzameling Neder
land en O.G. (de 22'/2 cent en de IVi gld. „Bezit Buiten" zijn daaruit echter al verkocht); 
enkele minder kostbare collecties Nederland en O.G., Duitse Koloniën, Engeland, Zwitser
land en een kleine sportverzameling. Alles mooie objecten voor het verder-verzamelen. 
Voor uw aanvragen, manco-lijsten, etc. houden wij ons gaarne aanbevolen, en wij hopen 
u spoedig van dienst te mogen zijn. 

Met filatelistische groeten, „Interposta" N.V. 
W. F. Meijer, dir. 

ing: Griekenland - Kreta - Portugal 
No. volgens Yvert 1962 
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KLEINE A N N O N C E S 
»UlKERZAKJhS, 100 versch, uu mijn 
éoubi ƒ 2,12 Franco na storting op 
giro 95 73 64 \an W Duitman, Ncedc 

V E R E N I G D EUROPA 1961, compl te 
koop gevr (postfns) Biie\cn inci op
gave van pi aan H Vissei, Bildcidijl^-
kade 40 1, Amsteidam Tel 87191 

S P O R ~ ( N o s . YVERT en TELLIER). 
Finland 282 «6 J 2,25, Hongarije 1046-49 
LP 130-31 y 6 50 ld LP 173-80 ƒ 6,75, 
Tu ikeye LP ^5 36 / 2,25, Koiea 224 
J 0,50, ld blok ƒ 4,50, Libanon 134 35 
LP 150 51 J 5,50, Brasil LP 64 65 
jf 4 , _ ^ Israel 34 ƒ 13,50, S Marino 
LP 106 J 3,— Postfns zonder plakker 
C OpscholtLiis, Beigselaan 81, Rot ter
dam Postgiio 471225 

Püstzegelver „Hilveisum en Omst ieken" 
zoekt voor haar rondzcndmt,en BOEK
JES N E D E R L A N D EN O R ook Wcst-
1 iiropa Eigen boekjes toet,estaan Piovisie 
lOVo van de \crkochtc zegels Omloop-
tijd okt tüt aug Tussentijdse voorschot
ten mogelijk Volledige inlichtingen en 
zendingen aan de rondzendleidei C. 
Breebaart, Multatulilaan 6, HiKeisum 

Rondzcndclub , De Veluwe' bezit enige 
GOEDE VERZAMELINGEN N O G . 
niet vele lastige zegels, series, poi ten, 
r o k a n d m g , alsmede bijzonder mooi Ncd -
indic in pr ima kwaliteit Tevens zijn er 
boekles met Scandinavië, Baltische Sta
ten, Frankiijk in voorraad Brieven met 
rtfeienties, c q uw manco's (gebi en 
ongcbr ) aan J v d Berge, Hoender-
p i i kweg 15, Apeldoorn 

Te koop gevraagd speciale V L U C H T E N , 
(vlicgbrievcn) zend briefkaart W J 
Lcnting, V d Watenngelaan 154 Voor
burg Tel ^25793 

T e koop gCMaagd POSTFRISSE SERIES 
VAN N E D EN O.Z.G , liefst kwan
tum of verzameling P Bei keiaar, Doe-
lenstr 114 Delft 

Vï KILO BUITENLAND ƒ 6,—, door
zichtige zakjes 6,5 x 10,5 per 500 ƒ 4 25. 
H Nieuwland, Zwianshals 65 Rot ter 
dam Giro 580773 

Vï KILO BUITENLANDSE ZEGELS. 
Wel afgeweekt maar ongesorteerd' Enorm 
veel landen, alles door e lkaai ' ± 12 500 
exempl {tv\aalf en een half duizend') 
Alles wordt voor de hand afgewogen 
Zolang de vooiiaad strekt en alleen bij 
vooi uitbetaling of lembouiszending SI 
ƒ 37,50 fianco Enkele 1 1 kilopaketten 
zijn beschikbaar voor ƒ 75 — franco 
{± 25 000 e x ) ' H Fioiam, Bcatnxlaan 
9, Den Haag Postgno 41511 t n v I J 
Mark 

Aangeboden SURINAME RUIMTE
V A A R T Ie DRUK, velletjes compl 
ƒ 90 — per serie, ongebr ƒ 9,— 2e 
druk V elletjes compl / "^5,— per serie 
ongebruikt J 4,50 Giro 653385 R 
Massink, Guido Gezellestraat 8, Tilburg 

G O U D E N M U N T E N uit verzameling. 
10 Gulden Willem III f 50,—, Wilhel-
m i m 1898 ƒ 90,—, Vijfje 1912 ƒ 50,— 
Dukaten 1814 ƒ 50,—, 1841 (munt-
mcesterwerken lelie) ƒ 110,—, 1927 
ƒ 50 — I Wieringa Illegaliteitslaan 
112, Gioningen 

VER N A T EN EUROPAZEGELS en 
■\oorlopers doubletten te koop postfns 
zonder plakkei J Bouwmeester Gerard 
Schol tcnstr 101 Rotterdam 

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, 
Daguerrestiaat 84 Den Haag 

BIG MAIL MET H O N D E R D E N AAN
BIEDINGEN EN BUITENLANDSE 
POSTZEGELCLUBADRESSEN ƒ 1,—. 
C J H ter Riet, Getfertsingel 112, 
Enschede Giro 86 68 31 

Particulier biedt welverzorgde zichtzcn-
dingen van N E D E R L A N D EN O.G. aan 
Billijke prijzen P Kroezen, Wethouder 
Goyaertsstraat 14, Tilburg 

Bod gevraagd op EUROPA 1956, 6 lan
den cpl postfr , z pi . H Timmerman, 
H . 139, Staphorst 

Paiticulier heelt ENG. KOL. Aanvraag 
J Reij, Pr Beinhaidlaan 40, Ede 

BIJ abonnement ie leveren nieuwe ui t 
ri t ten GELEGLNHEIDSZEGELS \ a n 
België, Luxembuig Zvvitsei land en V a-
tieaan Alle uitgittcn 1961 nog vooira-
dig, zie annonce in augustusnui imei G 
G Tijsteiman, van Kinsbei gensti aat 46, 
Haarlem Giro 325946 

„Phi la tehca" , afd Zwolle vraagt BOEK
JES V R O N D Z VERKEER in haar af
deling Looptijd 6 ^ 7 mnd Verenigings-
prov lO'/u Comm Rondz J J v 
Lindt v Erk Jzn, Nieuwe Deventerweg 
76, Zwollerkerspel 

RUIL G E Z O C H T met Nedeil verzame
laar (Ncdeiland en oveiz gebieden) W 
Osteimann, Spork b , Bocholt i W -
Duitsland 

Aangeb zeer uitgebi SPOR fVERZ. 
ongebr en f d c , zeer hoge cat w , te
vens vcrz f d e N O G en coli Ver 
Naties P Haveman, Geertr Hofkesl 4, 
Velp (Gld ) Tel 3147 

De eerstvolgende 10 GELEGENHEIDS-
STEMPELS VAN N E D E R L A N D op env 
(geen f d c ) ontvangt u rechtstreeks aan 
uw adres, na storting van J 1,75 op 
giro 330228 t n v M Kerseboom, Su-
iinamelaan 95a, Amersfoort 

R O D E KRUIS Gezocht oude envelappen 
en blief kaai ten van het Nederlandse R o 
de Kruis, ook van de Nedeilandse Ver
eniging tot het verlenen van hulp aan 
zieke en gewonde krijgslieden in tijd van 
OOI log C Ricardo, Oostduinlaan 85, 
Den Haag 

VLIEGTUIGSTROOIBILJETTEN uit de 
oorlog, brieven of kaarten met militaire 
poststempels {v eldpost), oorlogspost, 
krijgsgevangenenpost, kamppost, nood-
post, \ ei ongeluk te post gezocht Koop 
of lull voor wat u zoekt K Viehoff, 
Mijnbüuwstr 9, Delft 

MICHEL OVERZFE, UITG '59 1 E 
KOOP GEVR Bi met pnjs Arn v 
Dantzich Zaanenhan 161 Haai leni 

Gev raagd partijtjes van EMISSIE 1899-
1921 (bontkriag) o a kleut \ amt ies af-
stempelingen tandingen enz Gespecifi 
ceerde aanbiedingen aan D Westerhof, 
Faurestr 16, Beigen op Zoom 

Te koop aangeboden COMPL VERZ 
ISRAËL, veel gebiuikt en ongebruikt 
met tab A Haalman, Markt 28 Gc-
leen 

Te koop angcbodcn ALLE KINDER
SERIES N E D E R L A N D 31 series van 1924 
t/m 1958 Alle toeslagzegels Nederland 
40 series van 1923 t/m 1955 alleen 244/ 
24/ gestempeld de rest ongestempeld met 
plakker cat waarde N V P H '62 ƒ 354 15, 
totaal voor f 215 — Tevens bod ge
vraagd op Ned no 1 met stempel 
's-Gravenhagc '/j franco pracht exem
plaar Tevens dn ei se series Sur , Cur , 
Ned Ant (Ned 60"/o) ongestempeld 
met plakker 65Vo cat N V P H 1962 Br 
te zenden aan Hr B Blans, Mosoel-
straat 37b, Hoogvliet Gi io 33 56 23 

Bod ge\ 1 aagd op 10 complete jaargan
gen MAANDBLAD VOOR PHILATE
LIE (1951 t/m 1960), inclusief jubileum
nummer D de Vlies Waalstraat 53 I, 
Amsterdam 2 

POSTZEGELHANDEL T . ARKEMA 
van Ballegooijsmgel 43, Rot terdam, te! 
42117 , , H e t " adres voor uw zegels van 
Duitsland, België, Frankrijk en Neder
land Ook zegels in voorraad van 
Egypte, Israel, Vatikaan, I tahe, Monaco, 
Zwitserland, Luxemburg, Saarland, Ame
rika, Ghana en Europazegels Bezoekt 
onze winkel in de Provenierstraat 9b, 
tel 45062 te Rot te idam 

Te koop gevraagd N E D E R L A N D nos. 
422, 423/427, 449/453, elk kwantum k 
contant M Verhulst , Honingerdijk 32, 
Rot terdam 

Te koop gevraagd BERLIJN, gebruikt 
1 mark Stephan, ongebr klok KL Imks, 
5 en 20 PF. KL. rechts 5 PF Zoek 
ook Zusammendrucke H de Groot , 
Gust . de Smetstr 15, Eindhoven. 

VERZAMELAAR RUIMT ZIJN D O U 
BLETTEN O P ' 150 verschillende Ned 
(mooie samenstelling) ƒ 6,50 1000 vel
schillende gehele wereld (mooie samen
stelling) / 10 50 1000 verschillende ge
hele wereld (extra samenstelling) 
ƒ 16 50 100 verschillende gehele wereld 
(uitsluitend groot formaat motiefzcgels) 
ƒ 7,50 Toezending franco aangetekend 
na storting op mijn postrekening no 
103 38 35 H W Meisei, Hoofdstraat 
29, Eijgelshoven 

Te koop gcviaagd LUCHTPOSTSTUK
KEN met propeller aankomststempels, 
alsmede luchtpost naar Rotterdam 1920-
1940 Tevens gevraagd oude Noorse brie
ven en postwaardestukken met en zon
der zegel tot en met 1945 C v d Zij
den, Kaakstraat 152, Eindhoven 

TE KOOP Nederland nr 709 12 op 10 
cent, pfr z pi type I en II horiz sa-
menh ƒ 7 50, veitic samenh ƒ 9,—, 
blok van aeht met 4 ex t II (4 h o n 
zont paren) ƒ 30,—, blok v-ïn twaalf 
met 3 ex t II (2 vertic en 1 horiz 
paar) ƒ 26,75 Te koop PAKISTAN pfr 
z pi geheel compl t/m 1-10-1961 (207 
versch ) ƒ 260—, id met alle tandingen 
(234 versch / 490,— Yvert nr 89 licht 
gest ƒ 3 75, ld met Service opdr 
ƒ 6 — Vaueteiten (kopst , dubb , ver
schoven er ged opdr ) der decimaal 
overdr ƒ 2 25 ƒ 25,— H Stiuwe, 
Grunenelaan 31, Oegstgeest 

GEVRAAGD. Jap Malakka '43 nr 11, 
Jap 2 jr bezet Ind nrs 13/14, Jap 
Sumatra '43 nr 1 Wie heeft zegels 
Rep Indonesia '45 '49 (Zonnebloem ca
talogus) beschikbaar^ Opg J P Taze-
iaar, Emmaltan 7 Nijmegen 

Ik koop EUROPAZEGELS met net rond-
stempel 12 c ä ƒ O 60 p 100, 30 c 
k f 0,15, enz J Bijlsma Zutphcn, 
Schimmelp laan 3 

AANGEBODEN. 

Postzegels, sluitzegels 
ken bierviltjes, 
suikerzakjes in 
pi en tbnef kaarten 
post) 
G J. VERGEER 
23a, Rotterdnm-3 

, lucifers 
sigarenband)es 
ruil voor 
(geen ruiling 

Ie Middellan 

lier- 1 
en 1 

3ude 1 
per 1 

dstr 1 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 
Verzamelingen ] 
Partijen \ Postzegels 
betere losse ) 

VOOB IJSlERESSAmE 
AANBIEDINGEN KOM 
IKÜGAARNE BEZOEKEN 

R O N D Z E N D I N G E N VERENIGD 
EUROPA. Dooi een zeer grote sortering 
van de zegels v an dit verzamelgebied, 
ben in in staat u hiervan op aanvraag 
een zichtzending te doen toekomen, 
waarbij men er dan wel btj moet be
denken, dat het hier in hoofdzaak de 
neetopers en de voorlopers betreft, b \ 
Entente Lateraan en de diverse Oostcuro 
pese Sportseries Gebiuikt en ongebruikt 
Heb ook rondzendingen Tan FDC' t . 
Even een brietkaai ije aan i\ i \ an 
Ooijen, Vondelstraat 75, Den Haag Tel 
63 13 06. 

TE K O O P : Zomerzegels 1954, 5ct , post
fns , ƒ 8,— per 100 Zomerzegei 1960, 
bloemensene, prima kwaliteit, rond-
stempel, ƒ 85,— per 100 Zomerzegei 
1961, vogelsene, prima kwaliteit, rond-
stempel, ƒ 80,— per 100 Ned Antillen 
1958, Rode Kruis, postfns, J 195,— per 
100 Berlijn, rood, postfns, te verwaar 
lozen plakresten, / 185,— per serie 
Berlijn, U P U , postfns, te verwaar
lozen plakresten, ƒ 115,— per sene 
Europa 1957, postfns, ƒ 95,— Luxem
burg, 1957, postfns, ƒ 75,—, f d c 
ƒ 75 — België jeugd, ƒ 60,— per se 
lie België, H a r t van Europa, ƒ 10,— 
per sei ie Noorden, Zwanen, ƒ 35,— 
per sene H A M van Engelen 
Tuinstraat 5, Someren 

Z O E K T U LATIJNS AMERIKA, 
FRANSE KOL. , Duitsland en geb 
Triest A, Spanje oud of zeer uitgebreid 
de burgeroorlogpenode van Spanje 
Oost Europa of wat al met meer ' Vraag 
dan onze rondzendingen eens aan Rond 
zendverkeer Fied H 'Ä'iilems, Noorden 
ber^smgel 15, Deventer, tel (02800) /033 

VERENIGD EUROPA EN V O O R I O -
PERS NEDERLAND EN OVERZEE 
Div postfr en gest series, voordelig 
aangeboden uit mijn doubletten Vraagt 
prijsopgave bij J Jorissen, Ringbaan 
Noord 470 te Tilburg 

HOOGSTE BOD 
(min f 250 —) 

GEVRAAGD 
op Ned Indie Lp nr 12 met 1 
dubbele opdruk (afb Maandblad | 
juii 1961) Tot dusverre slechts 1 
3 e \ bekend Bi onder nr PH 1 
976, aan Boom-Ruygrok N V 
Haarlem 1 

ALBUMS 
Nederland (O G ) (excels ) ƒ 8,50 

Bondsalbum K 11 8,50 
, , D A V O " album „ 15 — 

Groot insteeekboek 
26 X 32 cm, 10 bladen, 
ieder blad aan 2 zi)deo 
12 stroken , 11,— 
Alsv 20 bladen , 19,80 

Insteekboekjes ƒ 0,60, ƒ 0,90, 
ƒ 1,— ƒ 1,50, ƒ 2 , - . ƒ 2,50 
f 3,50 ƒ 4,90, f 7,25 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband ƒ 5 50 ƒ 7,50 en 

ƒ l a -

IH A G A 'S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C 
Telefoon 243940 - Giro 425549 

V r a a g t onze UNIEKE 

EUROPA-o//erfe 
met bekende en onbekende spécialités de notre maison. 

RENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus U 3 - HILVERSUM 

Oude catalogi tegen aantrekkelijke prijzen voorradig. 
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U hoeft niet 
naar Den Haag 

te komen 

Postzegelveilingen sinds 1893 

om deel te nemen aan de grootste veiling 
die wij ooit gehouden hebben. 
Ruim de helft van elke velling die wij houden gaat naar 
kopers die niet persoonlijk aanwezig zijn. Die zelfs vér in 
het buitenland wonen. Onze uitvoerige beschrijvingen, onze 
garantie, de talloze foto's en het orderlijstje in de catalogus 
maken het U mogelijk te bieden op zegels die U helemaal 
niet gezien heeft Krijgt U de catalogus niet regelmatig, 
vraagt de komende 389e (!) dan nu direct even aan. U zult met 
weten wat U ziet ! En hier volgt wat deze veiling met een 
getaxeerde waarde van f 300.000,— bevat : 

6 november, middag : 
Zeldzame zegels en series van de Gehele Wereld w.o. belangrijk 
Denemarken en Duitsland en Gebieden. 

6 november, avond : 
Prachtige Landenverzamelingen, voorts boekjes, doosjes, brieven enz. 

7 november, middag : 
Zeldzame zegels en series van de Gehele Wereld w.o. speciaal Engeland 
en Kol., Frankrijk en Kol., Italië en Gebieden. 

7 november, avond : 
340 prachtige Landenverzamelingen. 

8 november, middag : 
Zeldzame zegels en series Gehele Wereld, speciaal S. Marino, Saarland, 
Zweden, Zwitserland, Oostenrijk. 

8 november, avond : 
Wereldcollectie 1840—1940, verdeeld in 255 bijna complete ianden
collecties ! 

9 november, middag : 
550 kavels betere zegels en series van Nederland en O.R., w.o. 
grote rariteiten ! 

9 november, avond : 
410 kavels ENGROS Nederland en O.R. 

Bovendien betaalt U bij ons maar 12'/2% opgeld! 

J. L. VAN DIETEN 
A N N A P A U L O W N A S T R A A T 58  D E N H A A G  TEL. 07032.59.32 
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Rokin 58 

Telefoon 30261242380 

Amsterdam* 
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DE NEDERLANDSCHE 

POSTZEGELVEILING 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend 

Regelmatig grote internationaal 
gericlite veilingen 

Voor onze DECEMBERVEILING sluit de inzend

termijn begin november. 

Inlevering van grote objecten gaarne spoedigst, met Ivet 
oog op een voor een doeltreffende verkoop vereiste 
tijdige behandeling en voorbereiding. 

I N K O O P V A N P O S T Z E G E L S 
Wilt U v^erkelijk een maximum
prijs voor wiN collectie of partij 
postzegels dan is postzegelhandel 

HOBBY HOUSE 
de aangewezen weg 

Voor grotere offertes vri|blijvend bezoek door geheel Nederland 

INKOOP 

VERKOOP 

TAXATIE 

Behandeling 
van o a manco

lijsten veiling

opdrachcen in 
binnen en 
buitenland. 

Een van de vele mooie 
scuUken uit onze voorraad 

HOBBY HOUSE 
GRAVENSTRAAT 26AMSTERDAM 

Vri jwel alles van Nederland en O.R. direct leverbaar voor 70 ä 
80 % • Ook Eng. kol. ± 40 % Yvert. Oostenrijk, Duitsland ± 35 % 
Michêl etc. ' 

Specjaie aanbieding:' 
Suriname Ruimtevaart 1e en 2e druk 

serie van 4 f 9,50, 4 vellen f 105,— 
Europa 1961 IJsland f 15,—. Vele andere tegen dagprijs. Betaling 
per giro no. 106312 

Brengt ons een bezoek! 

LUCIFERSMERKEN VOOR VERZAMELAARS 

Speciale 
aanbiedingen 

Bclgie, ICO vet schillende 
India, 60C verschillende 
W Duitsland, 600 versch. 
China, 100 verschillende 
Wereld, 1000 verschillende 
Japan, 100 verschillende 
Nederland, Atria wapens 82 st 
Nedeiland, 100 verschil! Reel, merk 
Nederland, 360 versch Drankbestr. 
Rood China, 300 verschillende, be

perkt leverbaar 
Zwitserland samenstelling, 400 ver

schillende, waarvan ong 200 
complete series 

Rusland, 100 versch in compl. s. 
Rusland, 800 versch in compl s. 
Zweden, 100 \erschillende 
loegoslavie Domino, 140 versch. 
EXTRA AANBIEDING 
Hongauje , 10 \ersch compl se 

ƒ 0,60 
4,50 
6,— 
1,50 
7,50 
0,75 
4,— 
1,— 
3,75 

5,— 

10,— 
1,25 

10,— 
1,25 
3,75 

2,25 

ALBUMS 
Eenvoudig album voor 500 merken ƒ 1,50 
Prachtig luxe-album, geschikt voor 2000 merken 
(schroefband, 100 bid., bedrukt met vakjes in di
verse formaten), slechts „ 8,— 

BIJ aankoop van ƒ 10,— aan merken ontvangt u lOVo kor
ting. 

Vraagt gratis onze prijslijst en catalogus. 

Franco toezending na ontvangst van het bed.rag op giro 
130203 t.n.v. B. Woudstra. Desgewenst onder rembours, 
hiervoor wordt echter door de P.T.T. ƒ 0,50 extra in reke
ning gebracht. 

EERSTE NEDERLANDSE LUCIFERSMERKENHANDEL 
Detaildepot B Woudstra, Amstelkade 116, AMSTERDAM 
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