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TE KOOP 
GEVRAAGD 
Verzamelingen 
Partijen 
betere losse 

Postzegels 

VOOR INTERESSAiyiE 
AANBIEDINGEN KOM 
IKU GA ARNE BEZOEKEN 

ALBUMS 
Nederland (O.G.) (excels.) ƒ 8,50 

Bondsalbum K H 8,50 
, , D A V O " album 15,— 

Groot instcekboek 
26 X 32 cm, 10 bladen, 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken ,, 11,— 
Alsv 20 bladen , 19,80 

Insteekboekies f 0,60, ƒ 0,90, 
f 1 ,—, ƒ 1,50, ƒ 2,—, ƒ 2,50, 
ƒ 3,50, f 4,90, ƒ 7,25 

Blanco albunis met 100 bladen m 
scliroelband f 5,50, f 7,50 en 
f 1 2 , -

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

Gravenstiant 24 — Anisttidam-C 
Telefoon 243940 — Giro 425549 

POSTZEGELHANDEL 

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

ZICHTZENDINCEN 

I van nagenoeg alle gew. Ian(den 
BILLIJKE PRIJZEN 
Collecties en partyen te koop gevraagd 

Momenteel zeer mooie zichtboekjes Ned.'ä 
O.G. — Duitsland enz. — Scandinavië — 
Eng. l<ol. — Zd. Am. Staten enz., enz. 

WACHT NIET LANGER! 
Nog 'n enkel baaltte en dan tï het weer voorbij Haast ui 

% K I L O 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 (twaalfeneenhalf-
duizend!) Alles wordt voor de hand afgewogen Vele vondsten' 
Zolang de voorraad ' t rekt en alleen bij vooruitbecalmg of rembourszending, 
slecht- f 37,50 franco 

J4 kilo FRANKRIJK (onafgeweekt) met vele Hennnermgszegels f 12,50 
1 kilo TSJECHOSLOWAKIJE (postverzegeld) „18,95 
'/j kilo NIEUW-ZEELAND met gedenkzegels .. 20,— 

Missie-ki lopakkettcn Neder land 
± 5.000 ona geweekte en ongesorteerde zegels zolang de voorraad 
strekt . . . . „ 9,95 
Porto extra rembours f 1,10, vooruitbetaling f 0,85. 
Va KILO P O L E N I Zeldzaam moot bi|na allemaal bijzondere grootformaat-
zegels vee hoge waar'den! 
ONAFGEWEEKT en ONGESORTEERD! Verpakt in de originele 
^^-kilodozen (1959-'60). Per pakket slechts 18,95 
Zolang de voorraad strekt' Franco 

A T T E N T I E 
voor deze twee aanbiedingen' 
30 verschillende zegel, van GHANA, mooie afstempetmg, 
meest complete series met hoge -htllingwaarden. (o a 1/-
1/3- 1/6- 2/- 2/6 5/- en 10/-) 
ENORM HOGE CATALOGUSWAARDE' (o.a .omp etc 
voctbalserie is aanwezig') 
NU BIJ ONS SLECHTS f 15 — 

SPOTGOEDKOPE RUSLANDAANBIEDING 
Prachtige Ru-landcollectic van /54 /erschillende grootlormaitzegels 
uitslu tend en alléén geheel completi- series' Veel Sport en Olympiade' 
(allemaal compleet). Luchtpost Ruimtevaart enz enz. Te veel om op 
te noemen Een lust voor het oog en werkelijk n sprookie j-elijk' 
Alle icht gestempeld. Gigantische cataloguswaarde 
Deze UNIEKE collecties -aan weg voor de 'achwekkcnd lage prijs van 
5'echts F l . 9 9 , Franco 

Ha st u want er ziit~ .Ie hes enkelp van deze - lle= ie disponibel 

500 virsch Rusland Altes compleet! Prachtig mooi' Alléén complete series! 
— slechts f 5Ä.— 

U /erzameit geen Ruslrndf 
Dan kunt u hier goud aan verdienen bij uw ruilrelaties! 100 verschil 
ende grootformaatze'-el. vrn RUSLAND (wonderlijk mooü), sle-htr „ 7,4-5 

100 verschillende Oost-Duitsland, weggeefprijs 
200 „ „ zéér moot' 
100 „ „ alléén grootformaat' 
Een droom gelijk! Dieren, sport, bloemen enz. Slechts 
100 idemV n Roemenie zeldzaam mooi' 
100 verschillende grootformaat gedenkzegels Tsjechoslowakije veel 
sport' Koopje . 
100 verschillende groot'ormaat van HONGARIJE, buitengewoon mooi 
slechts 
200 dem, (dus alleen grootformaat Herdenkingszegels en dergelijke) 
sport, bloemen dieren torren, kevers, ontzetteld veel luchtpost, pak 
maar mee. . 
100 verschillende China, pak mee! 
500 „ „ enorm!. 
1000 „ „ bijna een land 'ompleet voor hét koopfc van 
150 verïchillende Japan, idem.. . . . . . 
100 „ Nieuw-Zeeland, een wonderbaarlijk mooi pakket 
met enorm veel Herinner ngs- en Toeslagzegels slechts 
En nu voor diegenen uie ets willen verdienen 
GOLIATH-PARTIJEN, zoiets kocht u nog nimmer! 
Ruim f 100,— handelswaarde voor slechts 

f 1 , — 
„ 6,95 

5,95 
4,95 

., 3,50 

„ 9.95 
» 1 , — 
„ 8,95 
.. 19.95 
„2.— 

6,75 

„ 2 5 . -
Franco. 

Elke partij bestaat uit 725 tot 750 waardevolle zegels Vorig jaar verkochten wl | 
in vijf weken 100 van deze partijen en moesten nadien vele gegadigden teleur
stellen. Thans hebben wij wederom 100 partijen geree'^. Uitvoerige omschrijving 
op aanvraag. 

500 velschillende ENGELSE KOLONIEN EN GEBIEDEN (zeer moot!) ' 10,— 
1000 verschillende ENGiLSE KOLONIEN EN GEBIEDEN (lecs gewel

digs!) . . . . . 25,— 
ICO verschiliende BEIEREN iets moois voor slechts , 4,90 
100 verschillende EGYPTE, prachtige collectie „ 5,75 
100 vorschiHende PHILIPPINEN bijna allemaa' grootfo maat Gedenk

zegels* I Een lust voor het oog slech*̂ -" . . . „ 8,50 
100 verschillende GROOTFORMAAT Hernnerngszegel van FRANK

RIJK waarbij veel postfr s Thans slecht- . . 8,95 
250 verschillende GROOTFORMAAT TSJECHOSLOWAKIJE, allemaal 

Herinneringszegels. Veel b*cem«n, planten dtcren, sport, auto's 
schepen enz Zo ets kocht u nog n mmer voor slechts „ 12,50 

HEEFT U EEN POSTZEGELMANIE' 

DAN MET SPOED NAAR FIORANIÜ 

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, Amstcrd. m-O. Tel. 59428 

Voor Den Haag en oms reken Pnmulastr 19 Den Haag Te!. 362348 

POSTORDERADRES: (alléén bij vooru-tbetahng of rembourszending) Beatrixlacn 9, De Kaag (Post 
Abb nes) Tel. (02534) 397 Postgiro nr 41511 .n v. I J Mrrk. 

Wij nemen ook bundel- en massrwaar tn betaling' Vraagt onze inkooplijst. 



Er komt weer 

belangrijk materiaal 
ten verkoop in onze 

239e postzegelveiling 
die van 30 januari—1 februari 1962 

in Den Haag zal plaatsvinden. 

Een uitgebreide speciaal-verzameling 
Nederland eerste emissie, verzame
lingen Nederland en O.R., met zeld-
zaamheden, w.o. porten in typen en 
tandingen, speciaal-collectie oud-Roe-
menië, collectie Israël overcompleet, 
met o.a. 2 complete series Nrs. 1-9 
met tab! Enz. enz. 
HET IS GEEN TOEVAL, dat ons de 
verkoop van dergelijke objecten 
wordt opgedragen; daar zijn vele re
denen voor. Om slechts enkele te 
noemen: 

1. wij veilen sinds 1919 onafgebroken 
en hebben dientengevolge de oud
ste ervaring in Nederland; 

2. onze vellingcatalogi, die voor een 
ieder zeer duidelijk en overzichte
lijk beschreven zijn, hebben een 
ZEER grote oplaag en worden 
naar alle delen der aarde verzon
den; 

3. ofschoon de in veiling behaalde 
resultaten meestal aan de top 
staan, is onze provisie zeer gun
stig en in vele gevallen voordeliger; 

4. wij hebben een 43-jarige reputatie 
op te houden, die allerwegen er
kend wordt. 

Hebt u verkoopplannen ? 
Stelt u zich met ons in verbinding, het 
verplicht u tot niets; wij komen ook 
gaarne ter plaatse bespreken. 

J. K. RIETDIJK N.V. - DEN HAAG 
Telef. (070) 11 70 20. Lange Poten 15A 

Ki^Kf yi^ij ^iLLEi^ GAARNE 

GOEDE PRIJZEN BETALEN 
voor 

SERIES — LOSSE ZEGELS — PAKKETTEN — MENGSELS 
K I L O G O E D 

Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij 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 middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 
onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. 

VRIJ OP AANVRAAG: Onze nieuwe inkoop-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 Amerika's grootste en best bekende importeur: 

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

nO^-

SCHAUBEK NIEUWS 
Onze prijslijst voor het seizoen 

1 9 61—1 9 6 2 
is zojuist verschenen. Toezending gratis I 

U vindt in deze prijslijst voor het eerst alle in 
„Br i l lant" verkrijgbare albumteksten uitgeprijsd. 

Vele prijsveranderingen ! 

O.a. sterke verlaging van de albums 

Nederland en Overzeese Rijksdelen 

Het populaire album kost nu slechts 

f 12,75 

Nieuw o.a. Poststukkenalbums. 
Losse bladen van stevig wit karton, met vier sterke 
plastic zakken, in het bekende Schaubek-formaat, 
per stuk f 1,20. 

SCHAUBEK IMPORT 
R O E L F B O E K E M A 
POSTBUS 45, 's-GRAVENHAGE 

Kantoor en magazijn: Prinsestraat 58/60, hoek 
Juffrouw Idastraat - Telefoon 110319 - Giro 7668 

Uh' 



INTERNATIONALE POSTZEGELHANDEL AMSTERDAM N.V. 

I N T E R P A 
AMSTERDAM N.Z. VOORBURGWAL 322 

Wij zoeken een ' 

M E I S J E 
met ten minste mulo, voor alle in de 

postzegeihandel voorkomende werkzaamheden. 
Werktijden van 972 tot 171/2 u., donderdags tot 13 u. 

Brieven, met inlichtingen, worden gaarne 
tegemoet gezien aan ons adres. 

Postzegeihandel 

Philadelphia 
Kruisweg '13 - Haarlem 
wenst zijn clientèle en relaties 

prettige kerstdagen 
en een 

voorspoedig 1962 

I I V H 0 1 J D 

van dit nummer 

Kerstmis 1961 413 
De Nederlandse courantenzegels van 1869 en 

hun afstempelingen 414 
Tentoonstellingen en ruildagen 416 
Portret van Postdistrict Rotterdam 418 
De Icleuren-nuances 420 
Over de Oostgrens 421 
Het Nederlands Postmuseum 422 
Uit de oude doos 422 
Op bezoeic bij 424 
Agenda 425 
Boekenplanli 427 
Nederland 428 
Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten, Ned.-Indie en 

Rep. Indonesia 429 
Luctitpost 430 
Stempels 431 
Postwaardestulilcen 432 
België 432 
Suid-Afrilta 434 
Wij lazen voor u 434 
Brief uit Londen 435 
Nieuwtjes van deze maand 438 
Bonds- en verenigingsnieuws 442 

L I Q U I D A T I E V E R K O O P No. 2 
vervolg november 

Postzegeihandel C J. H. ROOTLIEB 
ANNO 1885, gevestigd Laan van Meerdervoort 273a, 

Den Haag - Telefoon 392142 

biedt tijdelijk aan: een in prima staat verkerende verzameling 
ongebr. en gebr. Nederland en overzeese gebiedsdelen ± 1/3* 
en 2/3° met 2000 stuks verschillende w.b. prima ex. Luchtpost-
verz.: 300 mooie versch. brieven, catalogus 1959 ƒ 9000,—, w.b. 
blokken, paren en ongeb. curiositeiten. 
Verk. album postz. Nederland en Overzee, '^.\. zeldzame ex., 
vr.prijs f 2600,—. Luchtpostbrieven verz., vr.pr. ƒ 1000,—. 
Ganzsachen: Nederl. en O.G. (ongebr. en gebr.), 300 versch. 
oude exempl , vr.pr. f 400,—. 
Kleine verz. 125 exempl. t/m 1935 ƒ 125,—. 

RUIL (met handelaars en verzamelaars) 
AANGEBODEN: Nederland, Nederlandse Koloniën. 
GEVRAAGD: Frankrijk (in het bijzonder ongestem
pelde en gegomde zegels van 1900-1940); Zwitserland 
(in het bijzonder de staande Helvetia, Pax, Luchtpost, 
blokken), Oostenrijk, Duitsland. Op basis van Michel 
of Yvert. Ook zegels welke gevouwen, zonder gom 
of gedeeltelijk gegomd zijn, worden door mij geaccep
teerd. 
Correspondentie in de Franse of Duitse taal. 
Omgaande aanbiedingen aan: 

M O U S S E A Ü X (Briefmarken) 
54 bis. Avenue Clémenceau, Neuilly-Plaisance. 
(S. & O.). Frankrijk. 

S C A N D I N A V I Ë 
Steeds meer legden wij ons toe op dit zo verzamelwaardige 
gebied. Daardoor kunnen wij u thans boekjes voorleggen, 
waarvan u zich af zult vragen hoe het mogelijk is met zulke 
kostbare ZICHTZENDINGEN te kunnen werken. 
Het antwoord is eenvoudig. Wi j stelden ons geheel in op de 
wensen van velerlei verzamelaars en verkregen daardoor in 
de loop van meer dan 25 jaar een grondig inzicht van hetgeen 
aantrekkelijk voor u is. 
Wij doen eigenlijk precies hetzelfde wat u als verzamelaar 
doet. 
Met dezelfde zorg waarmede u aan uw verzameling bouwt, 
bouwen wij onze collecties op. Het grote verschil is echter 
dat deze collecties, bij een bepaalde graad van compleetheid, 
geheel te uwer beschikking komen. 
Wat is er voor de oprechte verzamelaar aantrekkelijker dan 
de eigen verzameling aan te kunnen vullen uit een rijk reservoir 
van mooi materiaal ? U kunt zich zelf naar hartelust bedienen, 
want dit is beslist de meest uitgelezen manier van 

ZELFBEDIENING 
U behoeft ook geen Croesus te zijn om van 
deze zendingen gebruik te maken. Een proef
zending kost u namelijk niets en wi j betalen 
ook de retourporto, zonder dat u er iets uit 
behoeft te kopen. Alleen bij een regelmatig 
gebruik zal de min. uitname ƒ 15,— moeten 
bedragen, maar daarvoor betalen wi j dan ook 
de retourporto. Zelf kunt u bepalen om de hoe
veel ti jd u een zending wilt ontvangen. 

POSTZEGELHANDEL 

V A N D U Y N & VERHAGE 
ROTTERDAM — Berkelselaan 92 b — Telefoon (010) 4 82 09 
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ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aanqeslofen vereniqinqen 
Voor niet-aanqeslotenen (bij vooruitbetalinq) 

franco per post per iaar f 10,— 
Afzonderli jke nummers lopende iaar 

en voorgaande iaar f 1 ,— 
Nummers van vorige laarqangen 

voor zover voorradig 
per nummer voor 1958 ƒ0,25 

vanaf 1958 ƒ 0,30 alles plus port i 

38e jaargang - dec. 1961 (447) 

telle 

KERSTMIS 1961 
De filatelie heeft geen gebrek als zij het kerst
gebeuren wil illustreren. Onze keus is dit jaar 
gevallen op een poststempel, dat in 1959 van 
15 tot 31 december werd gebruikt door het 
tijdelijke postkantoor van BETHLEHEM, een 
plaatsje in de omgeving van de Zwitserse hoofd
stad Bern. Dit stempel werd ons welwillend ter 
publikatie afgestaan door mevrouw M. J. van 
Heerdt-Kolff, F.R.P.L.S. 

Met het oog op de aanstaande feestdagen 
en het nieuwe jaar wensen wij al onze lezers 
een genoeglijke tijd en de beste wensen van 
gezondheid en voorspoed voor henzelf, hun ver
wanten en hun verenigingen. Moge het nieuwe 
jaar alle verlangens, vooral op filatelistisch ge
bied, in vervulling doen gaan. Wij denken dan 
allereerst aan het versterken van de nauwe 
samenwerking tussen alle verzamelaars en hun 
verenigingen. Wij spreken de hoop uit dat 
onder alle verzamelaars een goede filatelistische 
geest zal blijven heersen, in overeenstemming 
met alle goede wensen die dit jaargetijde van 
vrede en verzoening plegen te begeleiden. 
Moge het ons gegeven zijn onze hobby ook in 
1962 ongestoord te beoefenen. 

' §§■ 

413 



De Nederlandse courantenzegels van 1869 en hur 
4 (slot) door Dr$. A. von der Willigen 

VIII. De stempels, gebruikt door de 
„conducteurs der brievenmalen" in de 
postrïj tuigen der treinen en voor een 
binnenlandse bootdienst. 

Na de opening der eerste spoorlijn 
(AmsterdamHaar lem) in Neder land in 
1839 had in 1844 het eerste postvervoer 
per trein plaats, doch pas per 1 sep
tember 1850 werd hiervoor een offici
ële regeling getroffen, gelijktijdig met 
de reorganisat ie van het postwezen 
hier te lande. 

Met ingang van 16 jun i 1855 k w a m 
het eerste „vervoerbare postkantoor" 
op het traject Moerdi jkAntwerpen in 
gebruik, genaamd „Expedit iekantoor 
aan de Moerdijk". Dit betekende, dat 
van die da tum af losse brieven in de 
t rein konden worden afgegeven, welke 
door de medereizende pos tambtenaar 
met eigen poststempels werden afge
stempeld. 

De ontwikkeling van deze stempels 
is al een fase verder als in 1869 de 
eerste courantenzegels in gebruik ko
men, zodat wij hier slechts die s tem
pels zullen noemen, welke tijdens de 
gebruiksti jd van deze postzegels (1869
1879) voorkwamen. 

Brieven met t re instempels uit deze 
j a ren zijn al betrekkeli jk schaars, maar 
zij werden, ter wille van een snelle ver 
zending, nog wel eens aan de t rein ter 
verzending afgegeven. Met drukwerken 
schijnt dit echter nauweli jks te zijn 
voorgekomen, want deze couranlenze
gels met de oudste t re instempels (N.R. 
Spoorweg en Exp. Moerdijk zijn wel 
bekend, doch H. Spoorweg is op deze 
zegels niet bekend) zijn hoogst zeld
zaam! Speciaal voor drukwerken w a 
ren bestemd: 

a. alleen in 1869 nog de half rond
francostempels ("V 75 K 57, wel
ke ook op de eerste emissie tot 
1861 regelmatig voorkomen); 

b. de takjefrancostempels (V 77 K 
59). 

Het geringe voorkomen van deze spe
ciale drukwerks tempels kan ook wel 
veroorzaakt zijn, doordat de conduc
teur t i jdens de reis de tijd of de lust 
ontbrak deze weinig gebruikte stempels 
voor één of enkele d r u k w e r k e n onder 
uit de t rommels op te diepen, zodat 
zij hiervoor maar dezelfde stempels 
als voor de gewone brieven gebruikten. 

Merkwaard ig van deze oudste t re in
s tempels is ook, dat van elk maar één 
of enkele data uit slechts één maand 
bekend zijn; een aanwijzing, dat op de 
betreffende t rajecten vermoedelijk niet 
meer dan één conducteur op een aan 

Lüst van de oudste treinstempels: 
Gereed

Route gekomen i) 

tal kort op elkaar volgende dagen 
nog zo'n oud stempel heeft gebruikt 
(Afbeelding 19). 

Voor de in 1865 en volgende ja ren ge
opende nieuwe spoorwegtrajecten werd 
een nieuw type stempels vers t rekt met 
twee, meestal afgekorte, plaa t snamen 
en onderin een „takje" (V 76 K 50), 
welke stempels later ook voor de oud
ste trajecten in gebruik kwamen. (Af
beelding 20). N.R. Spoorweg kreeg in 
1869 stempels met A m s t e r d a m  E m m e 
rik, Exp. Moerdijk kreeg m e r k w a a r d i 
gerwijze in 1868 nog stempels met de
ze naam, welke pas in 1870 vervangen 
werd door Moerdi jkAntwerpen en in 
1873 (na de opening van de Moerdijk
brug in 1872) door R o t t e r d a m  A n t w e r 
pen. 

De t reinstempels met takje werden 
vervolgens sinds 1870 geleidelijk weer 
vervangen door ongeveer hetzelfde ty
pe, waar in evenwel op de plaats van 
het takje een aanvankel i jk Arabisch, 
la ter een Romeins cijfer (aangevend 
de volgorde der post t reinen op de ver 
melde route) of een le t ter (voor het r e 
tourtraject) was opgenomen. (V 80, 
80a, 81, 81a, K 69). Later ingelaste 
t re inen werden aangeduid met bijvoor
beeld Ibis of A (zie afbeelding 22) en 
dergelijke. In nevens taand overzicht 
hebben wij evenwel uitslui tend van 
ieder type de t rajecten zonder de ge
bru ik te afkortingen vermeld. Slechts 
bij enkele t rajecten (zoals „Arn.Ol
dcnz."), (afbeelding 21) komen duide
lijk zichtbare verschillen voor, bijvoor
beeld afkortingen met één of twee pun
ten achter de naam, met en zonder 
streepje tussen de beide plaa tsnamen en 
dergelijke. 

Voor brieven waren nog een twee
tal andere stempels in gebruik: 

1. FRANCO (in omlijsting, V 43 K 58), 
in hetzelfde model als op de gewone 
postkantoren tot apri l 1869 werd ge
bruikt . Op een aanta l t re in t ra jec
ten werd dit stempel, hetwelk dus 
als zodanig alléén op gehele br ie
ven k a n worden verzameld, ook na 
apri l 1869 nog gebruikt . Waarder ing : 
25. 

2. Enkele punts tempels (V 52 K 60), 
sinds 1 april 1869 gebru ik t : 
Nr. 136 op het t raject A m s t e r d a m 
Emmerik , waarde r ing : 5; 
Nr. 137 op het traject ArnhemOlden 
zaal, waarder ing : 5; 
Nr. 138 op het t raject Amste rdam
Antwerpen, waarde r ing : 10; 

Rondstempel Halfrondlrancostempel 
(V 72 K 45) (V 75 K 57) 

M Waardering M Waardering 
H , S p o o r w e g 
N . R . S p o o r w e g 
E x p . M o e r d i j l c 

18391847 
18431856 
18541855 

o .o .z . 
673 

o.o .z . 

o .o .z . 
669 

1169 
— 150 

100 

b ï' 
fc«r»iili 

19 

20 

■ > 

,x 
■ii^i 

" T . 

— " " s ^ 
,7>*. 

 '''Is 
,t^ 

"  ^ 

') De meeste spoorwe^trajecten vlierden in de loop van een aantal jaren In etappen voltooid 
en in gebruik genomen. 
Afkortingen: M = maand van gebruik, welke bekend is 

o.o.z. = onbekend op zegel 

19 Ronésiempei N.(ederlandsche} R.(hiin} Spoorwel 
(V 72 K 45), tussen T857 en 1873 gebruikt in d l 
treinen van Amsterdam f^sGravenhaqe/Rotferdan 
naar UtrecbtArnhemEmmerik. I 

20 Treinstempel mei takje (V 76 K 50) Harl:(inqen)l 
Winsch:(oten), gebruikt Zussen 1865 en pim. 1881 

21 Francotakfesfempel (V 77 K 59) Arnh:(em) \ 
Oldenz:(aal), voor drukwerk op de postkantori 
regelmatig, doch in de treinen op slechts viif trM 
iecten zéér zelden gebruikt tussen 1868 en 1871 

22 Kleinrondstempel {V 80, 81 K 69) BredaMaasti 
(icht), gebruikt tussen 1870 en omstreeks ï 9 0 l 
Onder in het stempel A als aanduiding voor eq 
trein, welke in de oorspronkeliike dienstreqsÜt 
tussen de eerste (A) en de tweede (B) trein w e | 
ingelast, 

23 Haitesiempel Amsterdam (V 74 K 70a) op do b l 
frankering van een in Amsterdam in de f r e | 
geposte briefkaart, waarvan het waardestem 
werd gestempeld met het treinstempel Amster^ 
(am)  Emm:(erik) uii 1875. 
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fstempelingen 

Nr. 141 op het traject Utrecht-Zwolle, 
waardering: 50. 
Op gehele brieven hoogst zeldzaam. 

24 

Bovendien komen op brieven en 
briefkaarten nog voor de zogenaamde 
„haltestempels" (V 73, 74 K 70, 70a) 
(afbeelding 23), welke in de treinen wer
den gebruikt om op de stukken aan te 
geven in welke plaats zij in de trein 
waren gepost. Met het oog op de be
rekening van het porto naar de afstand 
(tot en met december 1870) was deze 
aanduiding aanvankelijk onmisbaar, 
maar zij bleef ook na januari 1871 nog 
vrij lang in gebruik; op enkele trajec- 26 
ten zelfs tot in het jaar 1900! Er be
stonden vele plaatsnamen, waarvan en
kele zowel met als zonder punt achter - , 
de naam. Meestal werden zij slechts op 
het adres naast de zegels afgedrukt. 
Als afstempeling op deze zegels kennen 
wij slechts: 

26 

Amsterdam 
Arnhem 
Delden 
Dordrecht 

2/ 

Bestellersstempel (V 273) A 3, zoah ondermeer 
werd qebruikt te Rotterdam. A = eerste besteU 
linq, 3 = nummer van de besteller. 

Grenskantoorstempel P.D. (Payé juSQu'a destina
tion, V 328 K 174), meestal naast de postzeqels 
afgedrukt op voor het buitenland bestemde post
stukken. 

Waardering: Ede (vermoedelijk op het station 
25 gebruikt) (afbeelding 24) 25 
50 Leeuwarden 50 
50 Rotterdam 50 
50 Goor 50 

24 Haltestempel (V59 K 41) Ede van afwijkend model, 
vermoedeliik qebruikt op hef station aldaar 

25 Haltestempel (V 245 K 114) Rotterdam Blieven 
bus, steeds voorkomende op brieven mei trein 
stempel Rotterdam-Antwerpen, waarvan de zeqels 
dikwijls ook zijn qestempeld met FRANCO in 
omlijstinq of met puntsfempet 138. 

Lijst van gebruikte treinstempels met 
takje, letters en eg fers. 
Afkortingen: 
Stb. 

M 

W 
A.c. 
R.C. 

maand, waarin de eerste afdruk 
in het Stempelboek der Poste
rijen is afgedrukt, 
maanden van gebruik, voorzo
ver bekend, 
waardering. 
Arabische cijfers onderin. 
Romeinse cijfers onderin. 

Waarschijnlijk in de trein Rotterdam-
Antwerpen werd als haltestempel ge
bruikt „Rotterdam-Brievenbus" (V 
245 K 114) (afbeelding 25) een geheel 
afwijkend model, hetwelk ook wel eens 
voor afstempelingen der zegels op brie
ven, veelal bestemd voor het buiten
land, heeft gediend. Waardering: 25, 
op brief met stempel op de zegels 50. 

IX. Pen vernietiging en diverse 
afstempelingen 

Het abusievelijk niet dfstempelen der 
postzegels op de kantoren van afzen
ding moest op het kantoor van bestem
ming worden gecorrigeerd door de ze
gels alsnog onbruikbaar te maken, 
waartoe dikwijls inkt- of (inkl-)pot-
loodstrepen over de zegels werden ge
trokken (waardering 10), terwijl in 

T r a j e c t 

A m s t e i d a m - R o t t e x d a m 
A m & t e i d a m - E m m e r i k 
E x p e d i t i e M o e r d i j k 
M o e r d i j k - A n t w e i p e n 
R o t t e i d a m - A n t w e i p e n 
V l i s s i n g e n - B r e d a 
R o z e n d a a l - V l i s s i n g e n 
U t i e c h t - R o t t e r d a m 
M o e r d y k - E i n d h o v e n 
U t r e c h t - Z w o l l e 
U t r e c h t - K a m p e n 
B i e d a - M a a s t i i c h t 
H a r l m g e n - W i n s c h o t e n 
H a r l i n g e n - N i e u w e S c h a n s 
A m s t e i d a m - H e l d e r 
A l m e l o - E n s c h e d e 
E n & c h e d e - A l m e l o 
E i n u h o v e n - M a a s t r i c h t 
H a a r l e m - H e l d e i 
A i n h e m - O I d e n z a a l , r o o d 
A r n h e m - O l d e n z a a l , z w a r t 
Z u t p h e n - L e e u w a r d e n 
U t i e c h t - B o x t e l 
Z a o n d a m - U i t g e e b t 
M e p p e l - G r o n i n g e n 
B o x t e l - G e n n e p 
B o x t e l - G o c h 
A m s t e r d a m - Z u t p h e n 
A m & t e r d a m - W m t e r s w i j k 
B o o t d i e n s t : 
R o t t e r d a m - H e l l e v o e t s l u i s 

G e i e e d -
g e k o m e n 

1839-1847 
184.1-185Ü 
1854-1855 
1854-1855 
1854-1877 
1854-1872 
1854-1872 

1855 
1855-1866 
1863-1864 
1863-1865 
1863-1866 
1863-1868 
1863-1868 
1863-1878 
1865-1866 
18G5-1866 
1865-1866 
1865-1867 
1865-1868 
1865-1868 
1865-1868 
1868-1870 

1869 
1870 
1873 
1873 

1874-1876 
1874-1878 

? 

S t b ^ 

769 
968 

_ 
— 
_ 
_ 
_ 

1068 

_ 
_ 
669 

1168 
— 
_ 
66 
7 

1068 
1168 
1165 
1165 
1168 
1169 
1169 
470 

— 
— 
_ 
_ 
571 

T a k j e s t e m p e l 
M 

1270-971 
o .o .z 

_ 
_ 
— 
— 
_ 

569-873 

— 
— 

172-572 
770-875 

— 
— 
876 

0 .0 Z. 
974-676 
370-1276 

1059 
1070-875 
170-1075 
172-376 
474-575 
571-972 

_ 
_ 
— 
— 
177 

W 

50 

— 
_ 
_ 
— 
— 
— 
25 

— 
_ 
25 
3 

— 
— 
50 
_ 
25 
5 

75 
3 
3 
5 

50 
25 

_ 
_ 
— 
— 
50 

T a k ] 
S t b . 

e - f r a n c o s t e m p e l 
M j W 

1169 
268 
470 
173 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 1169 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1070-171 
o .o .z 

172-1174 
1173-475 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
_ 
_ 
— 
— 

170-370 

— 
— 
_ 
_ 
— 
— 
— 
_ 

" 

100 

— 
75 
75 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
_ 
_ 
75 

— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 

S t b . 

1170 

— 
— 
_ 
— 
— 
372 

— 
— 
472 
? 
_ 
_ 
— 
_ 
_ 
_ 
— 
— 
772 

_ 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 

" 

K l e i n r o n d s t e m p e ! 
A . c . 

M 

1275 

— 
— 
— 
_ 
— 

872-875 

_ 
— 

o .o .z . 
475-578 

_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
_ 

872-274 

— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 

" 

W 

100 
_ 
— 
_ 
_ 

5 
— 
_ 
— 
50 
— 
— 
_ 
_ 
_ 

25 

_ 
_ 
— 
_ 
_ 
_ 

" 

R.C. 
S t b 

1176 
872 
— 
772 

677 

_ 
972 
— 
174 

_ 
772 

_ 
1076 
1178 

_ 
876 

_ 
174 
674 
776 
_ 
_ 
873 

1173 
574 
178 

" 

M 

O.o.z. 
374-1175 

O.O.Z. 

o .o . z . 

o .o . z . 
_ 

675-276 

274-674 
-_ 

o .o . z . 
o .o .z . 

_ 
o .o . z . 

_ 
772-177 
o .o .z . 
o .o . z . 

775 
o . o . z . 

1174-975 
O.o.z. 

— 

w 

25 

_ 
25 

25 

_ 
— 

10 

_ 
_ 
50 
— 
10 
— 
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vele gevallen ook de brievenbestellers 
hun nummerstempels op de zegels af
drukten (afbeelding 26) 

Deze nummerstempels bevatten een 
getal van een tot vier cijfers, zijnde 
het nummer van de be^ueiler en een 
verwisselbare letter, waarmede de 
volgorde der bestellingen A tot en met 
H (omstreeks 1875 waren er m de 
grootste steden niet minder dan acht 
bestellingen per dag') werd aangege
ven Er waren vier typen van deze 
bestellersstempels in gebruik een 
rechthoek, een rechthoek met afge-
schuinde hoekjes, een ovaal en een 
ovaal met ingedeukte zijkanten Op elk 
postkantoor was slechts een van deze 
typen in gebruik 

Zoals WIJ reeds eerder vermeldden, 
werd bij de invoering der zegels on
der meer bepaald, dat drukwerken 
moesten worden gepost m afzonderlij
ke bussen met het opschrift ,,Druk
werk" Indien de afzender zich hieraan 
niet hield en ze in de bussen voor brie
ven wierp, moest dit door het postkan
toor op de stukken worden vermeld, 
omdat op deze drukwerken dan straf-
port moest worden betaald De grote 
kantoren kregen voor deze aanduiding 
een afzonderlijk stempel ,,BRIEVEN
BUS", hetwelk weliswaar naast de ze
gels op de stukken moest worden af
gedrukt, maar abusievelijk ook wel 
eens op de zegels terechtkwam 
Waardering 10 

Als toevallige afstempelingen kunnen 
voorts nog worden genoemd 
1 het stempel P D als aanduiding op 

buitenlandse brieven, dat deze zijn 
„Paye jusqu'a destination" (afbeel
ding 27) 
Waardering 15 

2 buitenlandse stempels (zonder enig 
Nederlands stempel), omdat de ze
gels bij verzending ongestempeld 
waren gebleven Wij zagen onder 
andere Duitse treinstempels Glad-
bach-Venlo en Venlo-Gladbach 
Waardering 25 

3 stempelafdrukken, waarin data, 
maanden en/of jaartallen ontbreken 
of omgekeerd zijn afgedrukt, deze 
zouden wi] ten hoogste als aardige 
curiositeiten zonder bijzondere 
waarde willen beschouwen 
Rest ons ten slotte de hoop uit te 

spreken, dat wij er enigszins in zijn ge
slaagd, zowel voor deze zegels als in 
het bijzonder voor de hierop voorko
mende aardige variaties aan afstempe
lingen, meer belangstelling te wekken 
dan er tot nog toe voor bestond 

Wij 7ijn grote dank verschuldigd aan 
de directeur en zijn medewerkers van 
het Nederlandse Postmuseum te 
's-Gravenhage, alsmede aan de heien 
J Balder, Hengelo (O), Frans Blom, 
's-Gravenhage, J W F Bunge, Nij
megen, J Dekker, Amsterdam, (wij
len) J Eygenraam, Schiedam, P G 
Melsert, 's-Gravenhage, M Ch de 
Reede, Rotterdam, P A J Veen, Nij
megen, C Versteeg, Amstelveen, P D 
Walter, Davos, A te Winkel, Arnhem, 
mr W S Wolff de Beer, Naarden, 
voor hun medewerking door het ver
strekken van opgaven, zegels of inzage 
van hun verzamelingen 

Verbetering: Op pagina 375 van het 
novembernummer zijn abusievelijk de 
cliche's, behorende bij de afbeeldingen 
14 en 16 omgewisseld. 

Postzegeltentoonstelling In Leverkusen, 
11-19 november 1961 

Het organiseren van een postzegel
tentoonstelling IS een heel karwei en er 
zullen met veel personeelsverenigingen 
zvjn die zich hieraan zouden willen 
wagen Doch hij een bedryf als de 
Bayer-fabrieken in Leverkusen is na
tuurlijk meer mogelijk Want daar heeft 
de postzegelcluh alleen al vierhonderd 
leden en met steun van de diiectie kan 
men dus heel loat bereiken 

Men heejt heel wat bereikt, want de 
tentoonstelling — volgens de Duitse 
indeling een „Grosse Ausstellung im 
Range II" — telde precies honderd in
zendingen 

van de eerste emissie — met als pronk
stuk een strip van vier nr 3 — doch ook 
waren de stempels op de latere emis
sies zeer goed vertegenwoordigd Hoe
wel natuurlijk de eerste emissie veel 
verder gespecialiseerd en uitgebouwd 
kan worden dan hier gedaan was, 
spreekt een verzameling als deze de ge
wone verzamelaar toch meer aan, omdat 
hierin ook de andere interessante gebie
den van het verzamelde land aan de 
orde komen Wij zweven altijd tussen de 
twee polen alle variëteiten van een 
zegel, of alle zegels van een land zon
der een enkele variëteit Ieder moet 
dit voor zich zelf weten Doch het juis
te midden, zoals de heer Bogershausen 
dat vond, is voor de normale verzame
laar die het ziet het aantrekkelijkst 

TENTOONSTELLINGEN 
EN RUI LD AC EN 

De ter beschikking gestelde za
len van het stedelijk museum in 
„Schloss Morsbroich" waren eigenlijk 
te klem om alles te bevatten Op de 
drukbezochte zaterdag en zondag hepen 
de bezoekers elkaar wel eens wat in de 
weg, want er waren heel wat bezoe
kers onder wie gelukkig ook vele 
jongeren Ter propagering van de fi
latelie hadden jongelui onder de 21 
gratis toegang Ter navolgmgi 

De inzending was internationaal, ook 
uit Nederland, België en Luxemburg 
was er een inzender Ook hier toonde 
zich weer de goede samenwerking die 
er in de grensstreek tussen de verza-
melaarsorganisaties in de verschillen
de landen bestaat 

Het IS natuurlijk ondoenlijk alle in
zendingen te beschrijven Zelfs als men 
echt de tijd neemt om het goed te bekij
ken kan men nog niet alles in details 
zien Dat is ook niet nodig Het belang 
dat tentoonstellingen voor ons verza
melaars hebben bestaat niet alleen m 
het zien van het materiaal zelf — al 
zullen er weinig tentoonstellingen zijn 
waarop men niet iets ziet dat men nog 
niet eerder onder ogen kieeg — maar 
ook in het zien van de opzet van an
deren Want ook hier is het weer zo
veel mensen zoveel zinnen En juist in 
een tentoonstelling als deze, waar niet 
alleen geroutineerde inzenders, maar 
ook nieuwelingen hun schatten tonen, 
kan men op dat terrein veel zien en 
leren 
Als Nederlander kijkt men het aller
eerst naar de inzendingen van Neder
landse zegels In de „Ereklasse" von
den WIJ al dadelijk de bekende collec
tie van de heer Bogershausen, voor
zitter van de Filatelistenbond m Nord-
rhem-Westfalen en vice-president van 
de, geheel West-Duitsland omvattende, 
Bund Deutscher Philatelisten Niet al
leen bevatte deze collectie een studie 

In de afdeling „Studieverzamelmgen" 
vonden wij dan nog een collectie Ne
derlandse brieven uit de jaren 1800 tot 
1870 van de heer Uitenbogaart uit 
Amersfoort, die daarmee een zilveren 
medaille behaalde en bij de jeugdver-
zameling nog een verzameling Neder
land op Borek-bladen, die het stadium 
van het „vakjesvolplakken" nog niet 
te boven was 

De motiefverzamelingen waren 
slechts dertien in aantal, de gouden 
medaille ging naar een verzameling 
„dieren" Hier was wel enige kritiek 
op omdat, zoals de schooljongens ont
dekt hadden, een wrattenzwijn voor 
neushoorn uitgemaakt werd En dat is 
het toch echt met Eigenlijk zou men 
in de jury voor de motiefverzamelin
gen een drs -biologie moeten opnemen 
om op dergelijke dingen te letten' 

Vijftien „klassieke objecten", tot 1918, 
toonden natuurlijk vele „Duitse Sta
ten" en Duitse kolomen Bij de laatste 
verzameling waren ook de munten op
genomen, die echter mijns mziens op 
een postzegeltentoonstelling niet thuis 
horen Doch ook België, Denemarken, 
Finland, Griekenland en zelfs Kaap de 
Goede Hoop waren vertegenwoordigd 
Vrijwel alle verzamelingen bevatten 
niet alleen de zegels, doch ook brieven 
en andere poststukken Voor een wer
kelijke verzamelaar behoren deze er 
beslist bij 

De „landenverzamelingen", weder
om dertien in getal, waren weinig in
teressant Hierm waren nog te veel 
volgepakte vakjes en was nog te wei
nig studie te zien, al vond men er wel 
aardig materiaal bij 

De „studieverzamelingen" daaren
tegen, 26 m getal, toonden alle specia
le gebieden, waaraan Duitsland — 
voor en na 1945 — zo rijk is Inflatie 
1923, geldsanering 1948, gebouwenserie 
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1948 waren natuurlijk vertegenwoor
digd, evenals b.v. de Z.K.D. (Zentrale 
Kurier Dienst) van OostDuitsland. 
Een verzameling Oostenrijk 1920 werd 
aangekondigd: „Opgezet naar de bro
chure van K. E. König: Eigenaardige 
zegels van Oostenrijk'', waaruit wij zien 
kunnen dat Nederlandse filatelistische 
publikaties toch ook in het buitenland 
gewaardeerd kunnen worden. 

De laatste twee dagen was er boven
dien in het personeelsgebouw van Bayer 
een internationale ruilbyeenkomst. 
Men had hierbij voor zes handelaren 
een stand ingericht, terwijl uitdrukke
lijk bepaald was dat verzamelaars niet 
handelen doch alleen ruilen mochten. 
Wie buiten de handelaarsstand zegels 
verkocht zou uit de zaal verwijderd 
worden. Met alle respect voor het idea
listische beginsel dat hieraan ten grond
slag lag om de zogenaamde „Dachstu
benhändler", oftewel scharrelaars, uit 
te sluiten, kunnen we toch wel consta
teren dat de praktijk anders was. Er 
werd gehandeld, ook door verzame
laars. Want als A wel doubletten 
heeft die B gebruiken kan, maar B 
geen doubletten die A gebruiken kan, 
is er maar één oplossing: contant be
talen. Doch met of zonder handel, ze
ker 1200 mensen bezochten de ruilda
gen, onder wie ook enkele Nederlanders, 
en rnenigeen is er vandaan gekomen 
mét nieuwe aanwinsten voor zijn ver
zameling. En daar gaat het per slot van 
rekening toch maar om. 
'sGravenhage. Fl. 

Netieirlandse postzegelontwerpers 
in Arnhems Gemeentemuseum 

Met de tentoonstelling Nederlandse 
postzegelontwerpers (van 12 novem
ber 1961 tot en met 14 januari 1962) 
richt het Gemeentemuseum te Arnhem 
zich speciaal tot de postzegelverzame
laars, al is deze expositie niet alleen 
voor filatelisten ingericht. Het mate
riaal is een gedeelte van de tentoon
stelling die dit jaar van 5 tot 24 juni 
in het Nederlandse Instituut te Parijs 
werd gehouden door de Filatelistische 
Dienst van de Centrale Directie van de 
PTT, in samenwerking met het Neder
landse Postmuseum. 

De officiële opening werd op zater
dagmiddag 11 november 1961 verricht 
door mr. H. W. Bloemers, Commissa
ris der Koningin in de provincie 
Gelderland, in aanwezigheid van een 
honderdtal genodigden, van wie ver
scheidene met hun echtgenoten waren 
gekomen. Wij merkten onder meer op: 
mevrouw Bloemers, professor ir. G. H. 
Bast, directeurgeneraal der PTT Tnet 
zijn echtgenote, de heer L. Th. Hool
boom, hoofddirecteur der PTT met 
echtgenote, de heer G. van Dongen, 
directeur van het postdistrict Arnhem 
met echtgenote, wethouder J. M. A. van 
Buggenum, en de heer H. Rotman, die 
gemeentebestuur en burgemeester ver
tegenwoordigde, mr. N. Hendrik Muller, 
de Griffier der Staten, dr. R. E. Weber 
en zijn medewerkers, mej. Driessen en 
de heer Kamphuis, de heer Chr. de 
Moor, esthetisch adviseur van de 
PTT, de heer J. J. M. Kiggen, chef 
reclame en propaganda van de Pers
en Publiciteitsdienst van PTT, mr. O. 
J. Azing Venema en de heer H. L. J. 
Weidema namens het bestuur van de 
Nederlandse Bond van FilatelistenVer

enigingen, alsmede vertegenwoordigers 
van De Globe, de Nederlandsche Ver
eeniging en De Beeldfilatelist. 

De heer A. J. de Lorm, directeur 
van het Gemeentemuseum had de lei
ding van de bijeenkomst en leidde de 
beide sprekers in. Eerst sprak dr. 
Weber, directeur van het Postmuseum 
over de samenwerking van de musea 
en daarop volgde een inleiding van de 
heer De Moor. Vervolgens kreeg mr. 
Bloemers het standaardwerk van De 
Moor over de Nederlandse Postzegel
kunst ten geschenke, waarna er gele
genheid was thee te gebruiken en de 
tentoonstelling te bezichtigen. 

De expositie is bijzonder overzichte
lijk opgesteld in de ommegang van de 
Outshoornkoepel, terwijl in een aan
grenzend zaaltje de Steendrukkerij de 
Jong en Co., te Hilversum een illustra
tie geeft van De man achter de scher
men, namelijk van de heer De Moor, 
aan de hand van diens onvolprezen 
boek Postzegelkunst. In dat zaaltje 
wordt ook een bijzonder aardige toe
lichting gegeven op de expositie door 
middel van een bandapparaat, dat is 
gekoppeld aan een diaprojector. 

Men ziet op de expositie duidelijk het 
verschil in werkwijze van de kunste
naars die het ontwerp maken voor onze 
kleinste waardepapieren. De schilder 
W. A. van Konijnenburg maakt eerst 
een monumentale schets met de be
doeling die later tot de gewenste af
meting te verkleinen en dan een 
plaatsje te vinden voor de voorge
schreven waardeaanduiding en lands
naam. De Haarlemse graveur S. L. 
Hartz daarentegen begint met een 
ontwerp op ware grootte en werkt pas 
daarna met schetsen van groter for
maat. Hiermede hebben we meteen de 
uitersten aangegeven. De expositie 
geeft een uitstekend beeld van de grote 
verscheidenheid der kunstvormen die 
zich lenen voor illustratie van de post
zegel en toont anderzijds ook heel dui
delijk hoezeer de kunstenaar gebonden 
is door de geringe afmeting van de 
postzegel, alsmede door het procédé, 
dat bij het drukken gevolgd zal worden. 
In hoofdzaak worden postzegels ver
vaardigd in plaatdruk en koperdiep
druk. In het eerste geval staat een veel
heid van mogelijkheden open, van foto
montage tot kniptechniek, zoals de 
nieuwe Kinderzegels vertonen. In het 
tweede geval kan alleen een graveur 
de opdracht uitvoeren. Van de meeste 
dezer verschillende technieken zijn 
voorbeelden met voorstudies en de uit
eindelijke zegelbeelden aanwezig. 

Behalve beide genoemde exposities 
vindt men in het Arnhemse museum 
ook nog'eententoonstelling van kleine 
grafische werken van enige postzegel ■ 
ontwerpers: professor H. Levigne, van 
de Jan van Eyckacademie te Maas
tricht, Kuno Brinks, Dirk van Gel
der, Jenny Dalenoord, Lou Strik en 
Erik Thorn Leeson, die ieder vier tot 
zes bladen hebben uitgestald. 

Voor de Arnhemse jeugd wordt een 
wedstrijd gehouden in het vervaardigen 
van een postzegelontwerp naar een be
paald gegeven. In de hal van het mu
seum is een beeldfilatelistische opstel
ling van Nederlandse postzegels te zien, 
die de PTT gebruikt voor internatio
nale tentoonstellingen. 
(Zie ook de rubriek stempels in dit 
nummer) § § 

Jeugdpostzegeltentoonstelling 
in Castricum 

Voor de eerste maal heeft in Noord
holland een jeugdafdeling een post
zegeltentoonsteUing gehouden. Burge
meester C. F. Smeets, die de opening 
op zaterdagmorgen 18 november 1961 
in Castricum verrichtte, zei er trots 
op t§ zijn, dat deze leerzame expositie 
in zijn gemeente wordt gehouden. Zo
wel zaterdag als zondag werd de ten
toonstelling druk bezocht. De jury be
stond uit mevrouw Schut uit Santpoort 
en de heren Busman en Van Delft uit 
Alkmaar. 

De inzendingen, waarvan negen uit 
Santpoort, twee uit Egmond en 24 uit 
Castricum, werden als volgt gewaar
deerd: 

Groep A (vijftien jaar en ouder): 1. 
H. Schumacher (vogels) 88% punt; 
2. Ton Molenaar (Nederland vanaf 
1957) 86 punten; 3. Jaap Breetvelt (Pa
lestina) 85 punten. 

Groep B; 1. Jos Schumacber (Sport) 
88 punten; 2. Ron Saarloos (Schepen 
en treinen) 86Vä punt. 

Groep C: Ton Rizzi (Schepen en am
bachten) 55'/2 punt. De verenigingsprijs 
(een beker) was voor Castricum dat 
het hoogste aantal punten behaalde. § § 
Kampen 

Op 25 november 1961 organiseerde 
de Kamper Philatelisten Club, in sa
menwerking met de afdeling Philate
lica Zwolle een tentoonstelling in de 
Stadsherberg te Kampen. Er werden 30 
kaders geëxposeerd, afkomstig van de 
Kamper en Zwolse leden. De jury be
stond uit de heren P. L. Backer, P. J. 
Smulders en H. B. P. Stemerding. 
In de ereklasse, bestaande uit de 
eersteprijswinnaars van eerder ge
houden gecombineerde tentoonstellin
gen, waren twee deelnemers: H. J. 
van Driessel te IJsselmuiden en H. J. 
van Wiechen te Zwolle. De wissel
beker, in het bezit van de heer Van 
Driessel, ging ditmaal over naar de 
heer Van Wiechen, voor zijn collectie 
oudGriekenland, waarvoor de jury 
niets dan lof had. Hij werd bovendien 
gehonoreerd met een gouden medaille, 
terwijl de heer Van Driessel de zilveren 
medaille kreeg voor zijn inzending 
U.S.A. De verdere bekroningen waren: 
Gevorderden klassiek: 
1. J. Koning, Kampen (Israël) 
2. J. Spruit, Kampen (Ghana) 
3. T. Moquette, Zwolle (Duitse ko

loniën) 
Gevorderden thematisch: 
1. H. Takken, Zwolle (alsmede bron

zen verenigingsmedaille) 
2. W. Barneveld, Kampen 
3. J. Koning, Kampen (schepen), (plus 

medaille aangeboden door water
sportvereniging " ,",Het Koggeschip" 
Kampen) 

Beginners klassiek: 
1. W. Elzenga, Kampen (Israël) 
2. H. J. A. Westerhof, Kampen (Ned. 

Antillen, Indonesië) 
Beginners thematisch: 
1. H. Pot, Zwolle 
2. D. G. V. d. Hazel, Zwolle 
3. W. van Zon, Zwolle 
4. P. C. Daleboudt, Zwolle 
5. E. Gillet, Zwolle. 

De tentoonstelling werd bezocht door 
ongeveer 250 belangstellenden, met als 
voorlopig resultaat drie nieuwe leden. 
Kampen W. G. Ch. Albrecht 
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(Overgenomen uit PTT-Bedrijfsbandert van mei 1961) 

(2) PORTRET 
De aard der postale werkzaamheden laat voorshands de 

toepassing van een dergelijke gedifferentieerde arbeids-
dehng met toe. De posterijen zijn een dienstverlenings-
bedrijf, dat ten gevolge van de voortdurend groeiende om
vang van het verkeer, moet blijven streven naar vergro
ting van zijn capaciteit, maar waarbij de mogelijkheid tot 
mechanisatie nagenoeg geheel beperkt blijft tot het trans
port, intern en extern. De motonsermg van het postvervoer 
is allang geen nieuwigheid meer; de mechanisatie van 
het transport in liet postkantoor heeft in Rotterdam voor 
het eerst haar consequente toepassing gevonden. 

Dat dit van het personeel een vrij grote mate van aan
passing eiste, ligt voor de hand. Maar hieraan dient direct 
te worden toegevoegd, dat de tot stand gekomen verande
ring niet alleen met nadelen gepaard is gegaan. Tegenover 
het verlies van de „gezelligheid" en de intimiteit van de 
oude werkomgeving staat het onmiskenbare feit, dat de 
mechanisatie van het interne transport de mensen heel wat 
zware arbeid heeft afgenomen. Postzakken en zware pakket
ten moesten vroeger worden versleept en versjouwd; 
transportbanden en glijgoten zorgen daar nu voor. 

Bovendien wordt het arbeidstempo van de personeels
leden niet bepaald door de snelheid waarmee de ..lopende 
banden" zakken en pakketpost aanvoeren: driehonderd foto
cellen werken als „verkeersagentjes" en schakelen dat 
deel van het mechanische transportsysteem uit waar op
stopping is ontstaan. Hiermee zijn de voorwaarden gegeven 
voor een rustige en geregelde sfeer in de werkzalen. 

Maar ook in ander opzicht bracht de overgang naar het 

Het einde van de klemband, waarmee de postzakken naar de zesde efatje 
v/orden opgevoerd, waar hel ,,Zakken-VerdeelsYsteem-Aankomsl" is qe-
vesliqd. 

Op de achtste verdiepinq is in het trappenhuis deze non-liquratteve ver
siering aangebracht van de kunstenaar G. Äomej/n, uitgevoerd in natuur
steen. Een spotvogel „zag" er iets in en noemde dit het boze oog van 
de directeur! 

nieuwe gebouw aan het Delftseplein de mogelijkheid tot 
het treffen van voorzieningen, die winst voor het personeel 
betekenden. Op drie verdiepingen werden kantines inge
richt, waar de hele dag — dit in verband met de elkaar 
overlappende diensten — in de arbeidspauze warme en 
koude dranken verkrijgbaar zijn. De inrichting van deze 
kantines beantwoordt aan hoge eisen, zowel wat het meu
bilair als de beschildering betreft. De achterwand wordt 
ingenomen door omvangrijke versieringen, ontworpen en 
uitgevoerd door verschillende kunstenaars. 

Door brede ramen kan men genieten van prachtige ver
gezichten over de stad. Ook de grote werkzalen in het mid
dengedeelte van het gebouw bestaan aan weerszijden voor 
een groot deel uit doorlopende glaswanden. Alle lokaliteiten 
worden verwarmd door radiatoren, die aangesloten zijn 
op het verwarmingsnet van de stad. Installaties in de kel
der brengen het water op de gewenste temperatuur. 

Het districtspostkantoor in de Maasstad heeft sinds zijn 
ingebruikneming veel belangstelling gehad. En nog worden 
regelmatig groepen bezoekers uit binnen- en buitenland in 
dit, om zijn uiterlijke verschijning en zijn inrichting merk
waardige, postgebouw rondgeleid. Op het ogenblik zijn twin
tig personen opgeleid om aan de gasten bij deze excursies 
voorlichting te geven. Dat daarbij vooral de nadruk valt 
op de technische uitrusting ten behoeve van de dienstuit
voering, dus de mechanisatie die in de wereld haar gelijke 
niet vindt, behoeft niet te worden onderstreept. En dat ook 
de werkers in dit gebouw vervuld zijn van een gerecht
vaardigde trots op hun postkantoor, bleek — zo werd ons 
verteld — herhaaldelijk tijdens rondleidingen van hun huis
genoten. 

Proberen wij nu in kort bestek een overzicht te geven van 
de verrichtingen der exploitatieve diensten, van de wijze 
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waarop de te behandelen poststukken worden aangevoerd 
naar de afdelingen expeditie en bestelling, en hoe de af
voer naar de uiteindelijke bestemmingen is geregeld. 

Van vier kanten bereiken postzendingen het gebouw. De 
met gewone treinen meegekomen post wordt door elektro-
lorries en daarbij behorende aanhangwagens aangevoerd 
via een tunnel, waarop vier hellingen uitmonden, die in het 
verlengde liggen van de perrons van het Centraal Station. 
De tunnel is verbonden met een gang, direct achter het 
postgebouw. De postzakken worden hier overgeladen op 
een transportband, waarmee zij worden vervoerd naar de 
oostzijde van de, onder het gebouw gelegen, kelder. Bij het 
afrijden van de hellingen passeren de lorries drempels, die 

^AN POSTDISTRI 
rode lampen in de tunnel in werking brengen, /;odat be
stuurders van daarm aanwezige transportvoertuigen wor
den gewaarschuwd voor het naderend verkeer van de hel
lingen. 

De speciale posttreinen stoppen op een afzonderlijk post-
perron; tussen de sporen van dit perron loopt een transport
band, waarmee eveneens de aangevoerde zakken naar de 
hiervoor genoemde kelder worden gebracht. Daar arriveren 
ook de postzendingen die met auto's worden aangebracht 
op het los- en laadperron vóór het gebouw, nadat zij via 
enige toevoeropeningen op twee, onder dat perron lopende, 
transportbanden zijn terechtgekomen. 

Op de be.gane tfrond van bet gebouw bevinden zich twee „piramiden", 
één voor de afvoer van briefpost, een andere voor de afvoer van pakket-
post. De zakken worden volqens treinrichtinqen fangs de hellinqen van de 
piramiden afgeschoven en op de perronwagens qeladen. 

Met dezelfde „lopende banden" worden ten slotte de grote 
hoeveelheden brief- en pakketpost van de „afgifteruimte 
grootverbruikers" en de in de hal van het bijkantoor af
gegeven postpakketten verder geleid naar de kelder. Deze 
afgifteruimte en het bijkantoor bevinden zich op de begane 
grond aan de straatzijde van het gebouw. 

De postzakken, die dus langs vier toevoerwegen in de 
kelder zijn beland, worden met „twinraisers" — ook wel 
klembanden genoemd, omdat op de onderste transport
band voorwerpen op hun plaats worden gehouden door een 
van ribben voorziene tweede band die van een meer plooi

bare stof is vervaardigd — naar de zesde verdieping opge
voerd, waar zich het „Zakken-Verdeelsysteem Aankomst" 
bevindt. Een andere klemband brengt losse postpakketten 
rechtstreeks naar de afdeling ,,Expeditie Pakketpost" op de 
vierde verdieping. Deze twinraiser kan zo nodig eveneens 
worden gebruikt voor het transport van zakken van de 
kelder naar de zesde verdieping, omdat van de vierde naar 
de zesde etage een aansluitende klemband loopt. 

Het „Zakken-Verdeelsysteem Aankomst", in de wandeling 
ZVA genoemd, beschikt over vijf sorteerplaatsen. De met 
klembanden aangevoerde zakken komen hiei onder het 
handbereik van de sorteerders. Voor de verdeling van de 
zakken maken deze gebruik van dri« sorteergaten, die weer 
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aansluiten op transportbanden en een klemband. Met deze 
transportmiddelen worden de zakken verder doorgevoerd 
naar de tweede, vierde en twaalfde verdieping. 

De sorteerders hebben ook de beschikking over een aan
tal plateaus, die aan een voortbewegende ketting zonder 
eind hangen en waarop zakken kunnen worden afgeschoven. 
Deze zakken worden later automatisch afgeworpen op plaat
sen, die van tevoren door middel van een code-aanduiding 
door de sorteerder zijn aangewezen. Vandaar worden zij ge
leid naar afdelingen, die voor het verdere transport zorgen. 
Het ZVA IS verbonden met een bunker, waarin 450 zakken 
voor korte tijd kunnen worden opgeslagen als de aanvoer 
niet snel genoeg kan worden verwerkt op de sorteerplaat
sen. Is deze stagnatie opgeheven, dan worden de in de 
bunker opgeslagen zakken automatisch weer naar de sor
teerplaatsen vervoerd. 

Via het ZVA komen de zakken met poststukken dus te
recht op de afdelingen die zijn belast met de verdere ver
werking. Dit zijn de bedrijfsonderdelen „Expeditie Brief
post", „Bestelling Briefpost", ,,Expeditie Pakketpost", „Inkla
ring", .,Expeditie Buitenlandse Pakketpost", „Bestelling Pak
ketpost" en ,,Centrale Afvoer". 

De tegenhanger van het ZVA is het ZVV, met welke let
ters het ,,Zakken-Verdeelsysteem Vertrek" wordt aange
duid. Dit bevindt zich op de begane grond. Hier zijn twee 
piramiden opgesteld, elk uitgerust met een aanvoerplateau 
en tien vakken, die de vorm hebben van glooiende hel
lingen. Hierop kan de sorteerder, die op het aanvoerplateau 
staat, de zakken afschuiven naargelang de bestemming en 
het middel van vervoer, te weten: trein of auto. De ene 
piramide is bestemd voor het sorteren van briefpostzen
dingen, de andere voor de pakketpostzendingen. Aan de 
voet van deze piramiden worden perronwagens geplaatst, 
waarmee de zakken worden vervoerd naar de drie groepen 
perrons, die wij reeds bij de aanvoer hebben leren kennen; 
de perrons van het spoorwegemplacement, het postperron 
achter het districtskantoor en het laadperron aan de voor
zijde van het gebouw, waar de postauto's zijn opgesteld. 

De aflevering van postpakketten aan huis geschiedt voor 
alle stadsdelen nog vanuit het districtspostkantoor. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van auto's en carriers. Het interne 
transport van de postpakketten is in grote lijnen geme
chaniseerd. De voorsortering gaat nog met de hand. Hierbij 
worden de pakketten afgeschoven volgens verkeersinrich-
tingen, zodat het „gooien" wordt voorkomen. 

De „Bestelling Briefpost" op de tweede etage stuurt de 
voor de vier bestelkantoren in de stad bestemde zakken 
rechtstreeks via een spiraalglijgoot naar het laadperron voor 
auto's. 

De bestelling van briefpost is in Rotterdam gedecentra
liseerd, maar de sortering van de brieven en andere post
stukken geschiedt op het districtspostkantoor. De briefpost, 
die voor bestelling in Rotterdam in aanmerking komt, wordt 
in twee gangen onderverdeeld, de voorsortering en de rayon
sortering, waarna zij door de bestellers aan de „Zwitserse 
kasten" volgens straten wordt verdeeld en op huisnummer 
gezet. 
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DE KLEUREN-NUANCE5 
van het type „Marianne de Gandon" 

De Frankrijk-verzamelaars zullen het met mij eens zijn, 
dat de zegels van dit gebied een bijzondere bekoring hebben. 
Reeds van de eerste emissies af bieden deze zegels zoveel 
mogelijkheden tot verdere studie en specialisatie, dat hier de 
filatelie in de beste betekenis van het woord voor ons ter 
bestudering ligt. Maar ook na 1928, wanneer Frankrijk over
gaat tot de gravering in „taille-douce'', is er zoveel moois te 
zien, dat zelfs de niet-verzamelaar geboeid raakt door het 
fraaie gravurewerk, dat sindsdien van de persen komt. Be
roemde namen van graveurs, zoals Gandon, Müller, Serres, 
Dulac, Cottet, Cortot, Decaris en sinds kort ook Durrens 
hebben het Franse zegelgebied met zoveel mooie creaties ver
rijkt, dat dit gebied hierdoor tot het mooiste der wereld kan 
worden gerekend. 

En hoewel het verzamelen van de hoofdnummers uit de 
Yvert-catalogus wellicht reeds heel wat genoegen kan geven, 
leent dit gebied zich daarom ook zo bijzonder voor verdere 
specialisatie, omdat bijvoorbeeld de vele kleurnuances van 
een bepaalde emissie een interessant studiegebied kunnen 
vormen. 

Ik heb me laten verleiden om zo'n emissie eens nader onder 
de loep te nemen op kleurnuances en zocht daarvoor het type 
„Marianne" uit, gegraveerd door Pierre Gandon te Parijs. 
Gandon werd in 1899 te l'Hay-les-Roses (Seine) geboren. Hij 
bezocht de Ecole Estienne en de Ecole Nationale des Beaux-
Arts te Parijs. Hij is kunstschilder, tekenaar en vooral ook 
graficus; hij heeft boeken geïllustreerd, wandschilderingen 
gemaakt en een groot aantal postzegels ontworpen en gegra
veerd. Hij verkreeg in 1922 de Grand Prix de Rome de gra
vure en in 1953 de Grand Prix de l'Art Philatélique Fran
cais. (Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar „Ceux 
qui créent nos timbres, Tome II" een uitgave van „Ie Monde 
des Philatélistes" te Parijs). 

Deze emissie (Yvert nummers 712/724, 806/813, 827, 883/887 
en 968) verscheen voor het eerst in de fr. 1.50 op 15 februari 
1945, waarna successievelijk de andere waarden verschenen 
in 1946, 1947 en 1948. Op 24 april 1951 verschenen tenslotte 
nog een vijftal waarden in nieuwe kleuren, terwijl op 14 
december 1953 de opdruk 15 op 18 werd uitgegeven. 

Uit het mij ter beschikking staande materiaal bleek, dat er 
in de zogenaamde ..gegraveerde" typen, zowel klein als groot 
formaat, niet zo opvallend veel kleurverschillen voorkomen 
als in de nummers „typographies", reden waarom ik me 
voorlopig tot bovengenoemde nummers heb beperkt. 

Naast de ve>: kleurnuances, die bij deze ..Marianne" dus 
kunnen voQ/itomen, vertoont deze emissie ook een groot 
aantal andere afwijkingen, dia de moeite van verdere spe
cialisatie zeker lonen. Ik wil, om zoveel mogelijk naar vol
ledigheid te streven, deze hieronder opsommen: 
1. sommige waarden zijn ook verschenen in iets kleiner 

zegelformaat. 
2. waardecijfer zonder F, doordat deze letter is „volgelopen". 
3. een aantal zegels blijken een extra „zware" of „defecte" 

druk te hebben; de Fransen spreken hier van „impression 
lourde" of ..défecteueuse". 

4. andere drukonregelmatigheden, zoals de ,,epaulette". 
5. zoals algemeen bekend mag worden verondersteld, ver

schenen veel zegels zonder naam van de graveur. 
6. men onderscheidde verschillende papiersoorten, zoals pa

pier azuré, crème, chamois en ook dikker papier. 
7. en tenslotte verschenen ook bijna alle „Marianne de Gan-

don"-zegels, zoals de meeste Franse zegels, in ongetande 
exemplaren. 

Voor hen die omtrent deze soort verdere specialisatie nog 
meer willen weten, wil ik wijzen op de „Berck" Catalogue 
Specialise (Uitgave van Edouard Berck, 6, Place de la Made
leine te Parijs). Deze catalogus, die m Nederlands geld om
gerekend nog geen twee gulden kost, is een bijzonder nuttige 
handleiding voor de Frankrijk-verzamelaar, die zich in de 
vele variaties wil verdiepen, welke dit land hem op filatelis-
tisch gebied te bieden heeft. 

Maar, zoals gezegd, wij beperken ons bij deze emissie uit
sluitend tot de kleurnuanceringen die hierbij voorkomen en 
die geven ons voldoende mogelijkheden tot vergelijkend stu
diemateriaal. Daarbij komt, dat voor een goede postzegelver
zamelaar het begrip „kleur" zo'n essentieel deel van zijn 

hobby moet zijn, dat het bestuderen van kleuren en nuance
verschillen op zichzelf aantrekkelijk voor hem kan zijn. 

Tenslotte nog dit: daar, zoals gezegd, bij sommige waarden 
verschillende papiersoorten werden gebruikt, is het bepalen 
van de kleur, gedrukt op chamois of crème papier, soms 
moeilijk, omdat de kleur vervormt wanneer deze niet op 
zuiver wit papier wordt gedrukt. Ik heb daarom gemeend 
deze gekleurde papiersoorten in mijn verzameling te moeten 
opnemen, voor zover deze voorkomen bij kleuren, die hier
door duidelijk anders worden. 
Nu moeten we, wanneer we op kleur gaan sorteren, het wel 
eens zijn over de normen, die we bij de kleurbepaling als 
uitgangspunt nemen. Wat de een lilas-rose noemt, blijkt bij 
de ander rose-lilas te heten, of nog erger, wat Yvert orange 
noemt, heet in een andere catalogus weer ocre. Bij sommige 
nuanceringen „overlappen" deze elkaar soms zodanig, dat 
een bepaalde kleur zowel de ene als de andere kan zijn; zo 
zijn saumon-carminé en rose-saumon (twee nuances die voor
komen bij respectievelijk 721 A en 813) nagenoeg niet ver
schillend. Ik heb me bij het vaststellen van de kleuren enigs
zins laten leiden door de „Schwanenberger" kleurengids die 
in drie talen een uitgebreid kleurengamma aangeeft, waarbij 
de meeste van deze ,,Marianne"-zegels onder te brengen zijn. 
Waar geen juiste determinatie mogelijk was, heb ik getracht 
zoveel mogelijk naar eigen kleurbepaling onder te brengen. 

Ik zou elke verzamelaar die zich voor dit gebied interes
seert de raad willen geven, zijn ,,Marianne de Gandon"-zegels 
er eens op na te zien. Misschien doen zich nog nieuwe kleur
nuances voor, waardoor onderstaande opstelling nog aan vol
ledigheid kan winnen. Maar een goede raad voor hen, die het 
soms vergeten mochten zijn: bepaal uw kleuren bij voorkeur 
bij daglicht en in elk geval nooit bij zogenaamde T.L.-ver
lichting, want deze kan de kleur soms sterk vervormen. 

Opstelling van de verschillende kleurnuances bij de zegel 
„Marianne de Gandon" typographies, volgens BERCK: 
Fr. 1.50 rose, rose pale, rose foncé, rose carmine, rouge 
Fr. 2.— vert, vert clair, vert foncé, vert bouteille, vert tres 
Fr. 2.40 rouge, rouge orange, rouge carmine 

foncé, vert sur crème, vert foncé sur creme 
Fr. 3.— brun, brun noir, brun clair, bistre-brun 
Fr. 3.— rose, rose päle 
Fr. 3.— vert, vert foncé, vert clair 
Fr. 3.— lilas-rose, lilas, violet päle 
Fr. 3.50 marron, marron clair, marron foncé, chocolat 
Fr. 4.— bleu, outre-mer, bleu foncé, bleu outre-mer 
Fr. 4.— lilas, lilas foncé, lilas clair, violet, violet clair, violet 

foncé 
Fr. 4.— vert émeraude, vert jade, vert sur azuré 
Fr. 4.— ocre, ocre foncé 
Fr, 4.50 bleu, bleu clair, bleu foncé, bleu gris, outre-mer, 

outre-mer päle 
Fr. 5.— vert, vert clair, vert foncé, vert sur chamois 
Fr. 5.— rose, rose carmine 
Fr. 5.— bleu, bleu clair, bleu foncé, bleu gris, bleu noir sur 

chamois 
Fr. 5.— vert jade, vert, vert sur azuré 
Fr. 5.— lilas, lilas päle, lilas.foncé 
Fr. 6.— bleu, bleu foncé, bleu noir, bleu gris, bleu roi, bleu 

noir sur gris 
Fr. 6.—• saumon, saumon clair, saumon päle 
Fr. 6.— carmin, carmin foncé, carmin clair 
Fr. 5 sur 6.— carmin clair, carmin 
Fr. 6.— vert, vert foncé 
Fr. 8.— bleu pétrole. bleu pétrole vif 
Fr. 10.— orange, orange foncé 
Fr. 10.— bleu, bleu clair, bleu foncé 
Fr. 10.— lilas, lilas clair, lilas foncé, lilas rose, violet, violet 

clair, violet foncé 
Fr. 12.— bleu, bleu gris, outre-mer 
Fr. 12.— orange 
Fr. 15.— lilas, lilas foncé 
Fr. 15.— rouge, rose saumon 
Fr. 15.— outre-mer, bleu, outre-mer foncé, bleu foncé 
Fr. 18.— carmin 

AMSTERDAM D. DE VRIES 
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Over de Oostgrens 
Over de Oostgrens komen nu met tussenpozen alle waar

den van de nieuwe serie „beroemde Duitsers'' aan het lo
ket. De serie voor Berlijn in zijn geheel, en de serie voor 
de Bondsrepubliek in de hogere waarden, verschijnen uit
sluitend op zogenaamd Lumogenpapier. In Duitsland neemt 
men wel aan, dat de enkele lagere waarden van de Bonds
republiek die nog op gewoon papier verschijnen langzamer
hand uit de circulatie genomen zullen worden, zodat dan 
alleen Lumogenzegels zullen overblijven. En daar is men 
niet helemaal gelukkig mee. De chemische samenstelling 
van „Lumogen" is niet bekend gemaakt en memand weet 
of deze stof op den duur de kleur van de zegel niet zal aan
tasten, en misschien ook wel de kleur van andere zegels 
die er bij in de buurt komen. Men adviseert dan ook op het 
ogenblik in Duitsland voorzichtig te zijn met deze zegels 
en ze, bijvoorbeeld in een stockboek, niet tussen de gewone 
zegels in te zetten. Of er reden is voor deze voorzichtig
heid? Het is moeilijk te zeggen maar in elk geval lijkt mij 
goed om ook hier de waarschuwing door te geven. 

P W T W ^ W ^ W i W W l W l l l l l l l l l l l l l 
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Kruistanding 
Sinds vele jaren worden de voorjaars- en najaarsbeur

zen in Leipzig door postzegels aan de vergetelheid ontrukt. 

Over één van dez? series wil ik iets vertellen daar wij hier
bij een zeer merkwaardige tandingvariëteit kunnen vinden. 
Dat is namelijk de serie van de voorjaarsbeurs in 1947, 
Yvert 28/9. Ook Yvert weet dat er twee oplagen zijn: Ber-
lijnse druk en Leipziger druk. Bij deze Leipziger druk 
komt de zogenaamde „kruistanding" voor, die hierbij afge
beeld is. Dit is een heel bijzondere vorm van kamtandirig, 
waarbij de kam niet bestaat uit een horizontale balk met 
daaronder twee verticale balken, ter lengte van één zegel, 
doch uit een horizontale balk, met haaks daarop twee ver
ticale balken, die aan de ene kant zeven en aan de andere 
kant zestien tanden buiten de horizontale balk uitsteken. 
Dus een soort H waarvan de dwarsbalk niet in het midden 
ligt. Nu is het merkwaardige dat die 23 tandinggaatjes net 
te weinig zijn om de zijkant van een zegel volledig te per
foreren. Er blijft dus tussen de onderste perforatie van de 
bovenkam en de bovenste perforatie van de volgende kam 
een klein stukje ongeperforeerd, hetwelk op de afbeelding 
duidelijk is te zien. Hebt u een serie in deze „kruistanding" 
dan is het dus zeker de — duurdere — Leipziger druk. 
Maar die bestaat ook in lijntanding, zodat u niet a contrario 
kunt redeneren: geen kruistanding is Berlijnse druk. 
's-Gravenhage, Fl. 

St. Maarten op postzegels 
De lijst van postzegels, waarop S. Maarten is afgebeeld, 

op blz. 377 van het novembernummer kan nog aangevuld 
worden met de volgende vermelding: 
Saargebied 
1951 20 f. + 20 f. (Yvertnummer 300), waarop de 

heilige is afgebeeld in de kledij van een middel
eeuwse ridder, terwijl hij een stuk van zijn man
tel afsnijdt voor de halfnaakte bedelaar die op 
de grond ligt. 

M. J. van Heerdt-Kolff, F.R.P.S.L. 

De tandafwijkingen bij de vierzijdige roltandingzegels 25 en 30 cent 

Op mijn artikel: „Afwijkende roltanding bij de 30 cent 
donkerlila no. 53" zou ik nog even in het kort willen terug
komen. 

In tegenstelling tot de vele reacties, welke ik van ver
zamelaarszij de mocht ontvangen en waarvoor ik de brief
schrijvers nogmaals mijn hartelijke dank betuig, is er van 
handelaarszij de niet op gereageerd. 

In de nieuwe Speciale Catalogus van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren wordt met geen 
woord gerept over de afwijkende roltanding bij de 30 cent, 
terwijl de 25 cent met afwijkende tanding weer in extenso 
wordt vermeld, zelfs met een fragmentarische afbeelding. 
Indien de vereniging van Handelaren de rolzegels (de ge
perforeerde POKO-zegels) niet in de Speciale Catalogus 
wenst op te nemen, is dat haar goed recht, maar nu de 
fout van de 30 cent zelfs in ongebruikte blokken en stro
ken voorkomt, had men mijns inziens zeker melding moeten 
maken van de 30 cent. 

Uit het uitgebreide artikel van mr. Van Hal in het juni-
nummer, dat op mijn artikel is gevolgd, weten we nu met 
zekerheid, dat de perforering van de 25 cent in horizontale 
richting heeft plaatsgehad en die van de 30 cent in verti

cale. Mijn veronderstellingen zijn dus juist gebleken. 
Wat voor mij als verzamelaar van rolzegels echter van 

groot belang is, zijn de antwoorden op de in het laatst
genoemde artikel gestelde vragen. 

Hierop mocht ik twee antwoorden ontvangen en wel van 
de heren Ir. K. de Munter te Den Haag en G. C. Tops 
te Rotterdam. 

De heer De Munter meldde mij namelijk de 25 cent met 
afwijkende tanding gevonden te hebben met de perforatie 
S Z en afstempeling Zaandam. Derhalve van de firma 
Pieter Schoen te Zaandam, die inderdaad een POKO-
machine in gebruik had. 

De heer Tops heeft een 30 cent in zijn bezit met de ini
tialen RHK (Rhodius König Handelmaatschappij te Am
sterdam). De afwijking bevindt zich aan de linkerzijde van 
de zegel. Ook deze firma had een POKO in gebruik. 

Beide heren moge ik hierbij hartelijk dank zeggen voor 
hun mededeling. 

Helaas komt op beide zegels geen jaartal voor, maar 
vermoedelijk zullen ze in de eerste helft van de dertiger 
jaren zijn afgestempeld. 
Leiden, J. A. D. Krajenbrink 
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HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM 

Twee nieuwsgier/ge /ongens, die een tas met brieven hebben gevonden, 
proberen in een verzegelde brief te gluren door de zi'ikanien biervan samen 
fe drukken. (Engelse prent van omstreeks 1850) 

EXPOSITIE: DE SCHRIJFCULTUUR, 
SCHRIJFMATERIALEN, DE SCHRIJFKUNST, DE BRIEF, 
HAAGSE POSTMERKEN 

De eeuwen worden overbrugd, als men door het Post-
museum dwaalt... Een bijzonder aardig bewijs daarvan 
wordt geleverd door de reeds enkele maanden geleden in
gerichte tentoonstelling van poststukken, welke in de laatste 
vier eeuwen naar, of uit, 's-Gravenhage en omgeving werden 
verzonden. 

Op de oudste daar aanwezige brief, uit 1600, toen er nog 
geen sprake was van een goede organisatie van het post-
wezen, kon de afzender volstaan met een, tot de ontvanger 
van de brief gerichte, aantekening op het adres: „de bode 
sijn loon". Na de totstandkoming van enkele meer regel
matige postdiensten was Amsterdam één der eerste steden 
ter wereld, waar men streefde naar wat wij thans „efficien
cy" noemen: sinds 1667 werd het door de geadresseerde te 
betalen porto niet meer door handschrift, doch door één of 
meer driestuiverstem.pels op de brieven vermeld. 

Aardig zijn ook verscheidene tentoongestelde officiële 
tarieflijsten van de Haagse postkantoren, aanvankelijk ge
vestigd op verschillende adressen voor de diverse richtin
gen, waarheen de post moest worden vervoerd. Sinds 1755 
waren zij verenigd in het „Generaal Postcomptoir", op de
zelfde plaats bij de Grote Kerk, waar het hoofdpostkantoor 
zich thans nog bevindt en momenteel zelfs aanzienlijk 
wordt uitgebreid. In 1749 werden op deze tarieflijsten voor 
sommige plaatsen nog merkwaardige schrijfwijzen gebruikt, 
zoals „Campe", „Nimmege" en „De Zwaluwen" (kennelijk 
een combinatie van de thans bestaande plaatsen Hooge Zwa-
luwe en Lage Zwaluwe). 

Was vóór de Franse revolutie het stempelen der brieven 

in Den Haag nog lang niet algemeen, sedert de inlijving van 
ons land bij Frankrijk wordt dit anders en van 1811 tot 
1813 werden op alle toen bestaande postkantoren de thans 
zo gezochte stempels met Frans departementsnummer in
gevoerd. Na de bevrijding, in november 1813, worden de
zelfde stempels met Franse tekst La Haye, na verwijdering 
van het departementsnummer 119, nog tot januari 1815 ge
bruikt, terwijl tussen augustus 1814 en juni 1815 ook het 
oude stempel van vóór de revolutie, 's Hooge met cursieve 
letters, weer tijdelijk wordt gehanteerd. 

Ook alle volgende stempeltypen, met inbegrip van de 
vele in 's-Gravenhage gebruikte proefstempels, zijn in al
lerlei variaties te bezichtigen. Reeds van omstreeks 1870 
dateren de eerste proeven met een nog primitieve vorm 
van machinale afstempeling, welke, via de brandstempol-
machine „Vulcanus" van 1901 tot de sinds 1904 regelmatig 
verbeterde stempelmachines voor dagelijks gebruik leiden. 
Een proefneming met betaalde commerciële reclame, voor 
„Blue Band" in 1924, moest na veel protesten al spoedig 
worden gestaakt; teneinde dit stempel onleesbaar te ma
ken gebruikte men zelfs couverten met een brede zwarte 
balk op de bovenrand. 

Een geheel volledig beeld van de te 's-Gravenhage ge
bruikte poststempels kan deze expositie natuurlijk niet 

Uit de oude doos 
Zoals de meeste lezers zullen weten, is het „Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie" ontstaan in 1922. Het is een Pro
dukt der samensmelting van: „Het Nederlandsch "Tijd
schrift voor Postzegelkunde", opgericht in 1884 door de lie
den nog bestaande „Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars" en het „Philatelistisch Maandblad" van 
1912 tot 1922. 

Van de 37 delen van het Nederlandsch Tijdschrift is er 
één, dat in de boekenrij dadelijk opvalt door zijn dik for
maat. Het is jaargang XI van september 1894 tot en met 
augustus 1895. Deze heeft niet minder dan 421 bladzijden 
met negen dubbele bladzijden inhoudsopgave en slechts 
enkele bladzijden advertenties. Er staat dan ook een schat 
van gegevens in deze jaargang. Het was onder andere de 
tijd waarin de kleurenfout van de 5 cent „hangend haar" 
der uitgifte 1891 ontdekt werd. De eerste publikatie daar
over is te vinden op bladzijde 311: 

„JVederland. 
Aan enkele postkantoren was het „Holland in last". Iemand 

had eenige postzegels in betaling ontvangen en dat waren de 
5 cents, doch in de kleur van den 3 cents, oranje. Daar hem 
dit vreemd voorkwam,, ging hij met deze naar het postkantoor 
zijner woonplaats, doch daar wist men er niets van te zeggen. 
Eindelijk vervoegde hij zich aan het postkantoor te Amster
dam, waar men de zegels eerst voor valsch hield. Eén 
exemplaar liet hij achter, waarmee de directeur naar Haar
lem reisde en daar bleek het, dat de postzegels echt waren 
en men aan de drukkerij zich vergist had. Aan „Waterstaat 
enz." moet men alles behalve gesticht zijn over deze fout. 
Pogingen, door mij aangewend meer van deze zaak te weten 
te komen of de zegels te zien, waren tot dusver vruchteloos. 
Alvorens te boeken hoop ik het onderzoek voort te zetten." 
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geven, al misten wij eigenlijk nog wel iets over de behan
deling met de, speciale daarvoor bestaande, hand en/ol 
machinestempels van postwissels, spaarbankboekjes, pak
ketpostinklaring (in het niet meer bestaande kantoor aan 
de Zaanstraat werden vele der beruchte postpakketverre
kenzegels in 1924 gebruikt!), terwijl ook van de Postchèque
en Girodienst nog een geheel eigen ontwikkeling in post
stukken zou kunnen worden getoond. 

Bijzonder merkwaardig waren onder het tentoongestelde 
materiaal de voorlopers van de huidige prentbriefkaarten: 
een tweetal door H. G. Icke te 'sGravenhage in 1875—■ 
1876 vervaardigde pentekeningen op de achterzijde van de 
oude 2'/2ctsbriefkaartformulieren, 

En wist u, wat de afkorting VvVvV in het begin dezer 
eeuw betekende? Een aantal van onze grootmoeders (of 
waren het misschien onze grootvaders?) had toen opgericht 
de „Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding", 
zoals blijkt uit het adres van een briefkaart. 

Schrijfcultuur 
Behalve de poststukken met postmerken van 'sGraven

hage en de randgemeenten bevat dezelfde zaal bovendien 
nog een buitengewoon interessant overzicht van de ontwik
keling der schrijfcultuur. Deze vangt aan met de kleitabletten 
en de, reeds bij de Grieken en Romeinen in gebruik zijnde, 
wastafels, bestaande uit houten, ivoren of metalen plaat
jes, welke aan één zijde met was zijn bestreken om hierin 
de mededehng te kunnen „schrijven". In 1937 werd uit de 
Schelde nog een betrekkelijk goed geconserveerd etui met 
een aantal van dergelijke wasplaatjes opgevist, dat onge
veer uit de vijftiende eeuw moet dateren. 

In Oosterse landen werden (en worden soms nog wel) 

Een tweede stukje vindt men op bladzijde 356: 

„Nederland. 
Het is mij nog niet gelukt een exemplaar in handen te 

krijgen van den in het vorig nummer gemelden ioutdruk, 
5 cents, oranje. Bij de Posterijen schijnt men alle moeite te 
doen, deze zaak in den doofpot te stoppen en de zegels terug 
te hebben. Brieven en stukken met deze zegels gefrankeerd, 
worden opgehouden, en den afzender vergunning gevraagd, 
om de postzegels met andere te verwisselen. Dit is geschied 
met een brief naar W.Indië, waarop 4 postzegels van 5 cents 
oranje geplakt waren; de afzender heeft toegestaan, dat ze 
er afgenomen werden en anderen daarvoor in de plaats ge
steld." 

Eindelijk op bladz. 389 wordt iedere twijfel aan de echt
heid weggenomen. Er staat: 

,,Nederland. 
Wij kunnen nu tot boeking van het 5 centspostzegel, oran

je, als kleurfoutdruk overgaan. Het is mij gelukt een 
gebruikt en een ongebruikt exemplaar in handen te krij
gen. Niemand zal het verwonderen, als men dezen fout
druk aanziet, dat hij door sommigen onopgemerkt is geble
ven en als 3 cents postzegel is uitgegeven en verbruikt. 
Gelijk in kleur, is het eenige verschil het kleine cijfer vóór 
cent, hier 5 in plaats van 3. De verzamelaars raad ik aan, 
alle oranje zegels, die in handen komen, goed na te zien, 
want werkelijk zijn deze 5 cents als 3 cents zegels uitgegeven 
of ontvangen en gedeeltelijk verbruikt, vóór men het verschil 
ontdekte. Dank zij den ijver van den Postdirecteur te Am
sterdam, zal men bij den voorraad aan de postkantoren dezen 
foutdruk niet meer vinden en enkele particulieren, die men 
door contróleering aan de post heeft kunnen opsporen, heb
ben hunnen meerendeels kleinen voorraad bereidwillig voor 
anderen verwisseld. Het verbruikte kan men echter niet 
meer achterhalen en zal in de verzamelingen blijven als be
wijs voor de feilbaarheid van drukker en controleur te Haar
lem." 

bladen van de lontarpalm en bamboe voor het overbren
gen van geschreven mededelingen gebruikt, doch Europa 
ging via het uit dierenhuiden geprepareerde perkament 
reeds in de zestiende eeuw vrij algemeen over op papier, 
dat uit lompen werd vervaardigd. Pas in het midden der 
negentiende eeuw volgde de massale produktie door ge
bruikmaking van houtslijp en cellulose. 

Het oude schrijfgereedschap van rieten en veren pennen 
en een merkwaardige, uit ongeveer 1700 daterende, van 
Delfts blauw aardewerk vervaardigde, houder voor een tin
nen inktkoker, met bijbehorende zandstrooier, passen goed 
bij een ook aanwezig antiek bureautje, een schrijfcassette 
en een schrijflessenaartje. 

Daarin ontbraken destijds vermoedelijk niet een „brieven
boek" (met voorbeelden hoe men allerlei brieven iDehoorde 
te schrijven), een doosje met sluitzegels en ouwels, ter
wijl dikwijls, ook voor de gewone brieven, lak werd ge
bruikt, waarin een fraai cachet werd afgedrukt. 

In 1780 patenteerde niemand minder dan James Watt de 
eerste brievenkopieerpers, welke in het jaar 1829 nog onge
veer i 6 of f 72,— kostte. 

De oude schrijfmachines, een „Hammond" uit 1893, een 
„Graphic" uit 1895 en een „Edelmann" uit 1897 doen ons 
evenzeer glimlachen als een foto van ongeveer 1900, waar
op een aantal jonge dames met hooggesloten lange jurken 
voor het Hoofdbestuur der Posterijen — toen nog gevestigd 
in de Parkstraat te 'sGravenhage — nog geheel zonder enige 
machine ijverig werken aan stapels dossiers. 

Dergelijke beelden en voorwerpen uit een ver en recent 
verleden zijn zowel leerzaam als amusant en maken deze 
expositie alleszins bezienswaardig. 

A. V. d. W. 

Slotopmerking van inzender: 
In de „Senf'Katalogus van 1899 (samengesteld in 1898) 

stond deze foutdruk reeds voor ongebruikt / 45,— en ge
bruikt voor ƒ 60,—. Wat zullen de ondeskundige gebruikers 
van deze zegels later spijt gehad hebben, dat ze voldeden 
aan het verzoek der PTT, de zegels terug te geven! En 
die brief naar West-Indië, gefrankeerd met liefst vier stuks! 
Het publiek was toen toch wel erg goedig. 
Utrecht, F. H. M. Post. 

Ingezonden 
In het septembernummer van ons Maandblad lees ik op 

bladzijde 309 een verslag over bekroningen onder de titel 
„Curiosa 1961". Ongeveer in het midden van de eerste kolom 
lees ik iets over „negen medailles in de rang van goud". 
Wat is dat: een medaille in de rang v a n . . . . ? Het geheel 
maakt de indruk van opschepperij, alsof men gouden me
dailles wil verstrekken, zonder in het bezit daarvan te zijn. 
Dat maakt een echt kinderlijke indruk. Beschikt de ten
toonstellingscommissie niet over gouden medailles, laat zij 
dan zilveren of bronzen geven. Of zijn die er misschien ook 
niet? Vroeger werd er om medailles gebedeld en dat ging 
dan als volgt: hij of zij werd gevraagd in het erecomité 
zitting te nemen en je wist dan, dat er van je verwacht 
werd, ten minste één zilveren medaille te geven. Al is dat 
ook niet elegant, het is toch honderdmaal beter, dan „me
dailles in de rang van goud". Dat kan desnoods ook bord
papier zijn. Wat zou men zeggen van een huwelijkscadeau 
van twaalf blikken theelepeltjes „in de rang van zilver?" 
Dat lijkt veel op de Gouden Ascot-Cup, die Keizer Willem 
II van Duitsland destijds schonk en die later van verguld-
zilver bleek te zijn. Wij zijn nu echter wel heel veel dieper 
gedaald! Een en ander past goed bij de namaak-gouden en 
-zilveren bijouterieën, waarmede tegenwoordig geparadeerd 
wordt. 
Utrecht F. H. M. Post 
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OP 
BEZOEK 

BIJ: 
HOLLANDIA. 

Vrijdagavond 27 oktober in Krasnapolsky te Amsterdam. 
Goedbezocht, geanimeerd, gemoedelijk en gezellig zijn de 

maandelijkse vergaderingen van deze Amsterdamse vereni
ging, waarvan niet alleen Amsterdammers lid zijn. Het be
stuur zit op een hoogte en spreekt met verhevenheid bij 
monde van voorzitter J. Poulie, die ter weerszijden wordt 
gesecondeerd door zijn medebestuurders. De leden, er 
waren er ongeveer tachtig, zitten aan twee lange tafels 
tegenover elkaar. Het middenpad blijft vrij. Dit met het oog 
op de pauze. Dan voert een ober zijn rijdende flesjeskraam 
daardoor tot voor in de zaal. Langs de zijwanden zitten ver
spreide groepjes aan ronde tafels. 

De openingstoespraak, die eigenlijk een lezing over aller
lei actuele filatelistische onderwerpen is, duurt goed drie 
kwartier. De heer Poulie geeft college en levert commen
taar, slechts af en toe geïnterrumpeerd. Zijn uiteenzetting 
over de narigheid van de Europa-uitgiften van sommige 
landen bij voorbeeld ontlokte de handelaar Stijns de mis
moedige uitroep: „Ik heb ook niets ontvangen". 

Het Maandblad wordt bij deze uitvoerige uiteenzetting 
niet overgeslagen. De Raad van Beheer wordt gelukgewenst 
met het bereiken van een oplage van twintigduizend en 
drs. van der Willigen krijgt een eervolle vermelding voor 
zijn vervolgartikel over de Nederlandse courantenzegels 
van 1869. De leden R. Tocila en A. Houweling worden ge
huldigd wegens hun inzending op de Luchtposttentoonstel
ling ter gelegenheid van Curiosa '61 en andere Hollandia-
leden voor hun bekroningen op internationale tentoonstel
lingen in het buitenland. Kritisch commentaar wordt ge
geven op de nieuwe Catalogus van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen. De heer Poulie deelt mee dat het instituut van 
internationale keurmeesters, waarvan hij lid is, een lijst op
stelt van internationale keurmeesters en dat voor deze 
zomer een jubileumtentoonstelling in voorbereiding is. 
Kortom een boeiend panorama van filatelistische gebeurte
nissen, dat ondanks de lengte, de breedte en de diepte, 
niemand de kans geeft zich ook maar een ogenblik te ver
velen. 

De ruil aan de tafels, die nimmer geheel heeft stilgestaan, 
wordt in de pauze officieel en ook over de bestuurstafel 
worden filatelistische zaken van allerlei aard gedaan. An
deren nemen de gelegenheid waar om een deel van de col
lectie Schepen op postzegels te bewonderen van het oud-
Hollandia-lid W. Amons, die na de pauze met de liefde van 
de toegewijde verzamelaar over „Scheepjes op postzegels" 
spreekt. In antwoord op een der vragen over zijn voordracht, 
vertelt de heer Amons dat het overgrote deel der afgebeelde 
schepen geen fantasieprodukten voorstellen, maar schepen die 
echt hebben bestaan. De grote kunst is historische en 
scheepvaartkundige gegevens in tekst en beeld van deze 
schepen te vergaren. 

De goede opkomst ter vergadering kan men toeschrijven 
aan bepaalde activiteiten die het bestuur onderneemt om 
de leden te activeren: een veiling vooraf, ditmaal met een 
opbrengst van rond zeshonderd gulden, een ladderwed
strijd met vastomlijnde opdrachten, een gratis verloting en 
andere opwekkende middelen. Het voornaamste is even
wel een goede geest onder de leden, een bezielende leiding 
en de aanwezigheid van een aantal prominente leden, die 
uitkomen op internationale tentoonstellingen. Men deelt dan 
samen met gerechtvaardigde trots in de glorie van een 
vereniging waar vaart en pit in zit. Die indruk kregen wij 
van Hollandia. 

DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN AEROPHILATELISTEN 
DE VLIEGENDE HOLLANDER. 

Donderdagavond 16 november in Krasnapolsky te Amsterdam. 

OPSPORING VERZOCHT: Vermist worden exempla
ren van de eerste luchtpost — ongeveer driehonderd 
brieven — die de KLM heeft vervoerd van Amster
dam naar Londen op 5 juli 1920. 

SIGNALEMENT: Poststukken moeten voorzien zijn 
van zowel het vertrek- als het aankomststempel. 

BELONING VAN f 25,—: Het Maandblad, dat al eer
der het initiatief nam om een eerstedagbrief op te 
sporen van de eerste emissie Nederland van 1 januari 
1852, looft een prijs uit van ƒ 25,— voor degene die 
de eerste melding schriftelijk bij de hoofdredacteur 
doet. De prijs wordt toegekend nadat het hoofdbe
stuur van De Vliegende Hollander de brief aan de 
hand van de stempels als echtgelopen zal hebben ge
waarmerkt. 

Publikatie van deze oproep in het Maandblad verzocht 
ons drs. J. Boesman, voorzitter van het hoofdbestuur van 
De Vliegende Hollander in zijn toespraak namens het „zwe
vende bestuur" van de afdeling Amsterdam van de Vlie
gende Hollander. Drs. Boesman verving de Amsterdamse tij
delijke voorzitter, de heer Tocila, die wel aanwezig, maar 
niet spraakvaardig was en hij hield een openingspraatje in 
plaats van zijn aangekondigde causerie ,,Een goede geld
belegging". 

Ook hier een goede opkomst voor wat in feite een herop
richtingsvergadering was en een lange, anekdotische inlei
ding, die vanzelfsprekend voor een groot deel was gewijd 
aan de ballonvaart. Het zal niet iedereen bekend zijn dat de 
eerste luchtpost in Nederland werd aangevoerd per ballon 
uit het omsingelde Parijs in 1870. Van de drie landingen 
•— Breda, Harderwijk en Venray — is alleen in laatstge
noemde plaats nog een herinnering te vinden in de vorm 
van het eerste gedenktekentje voor de luchtpost in Neder
land. De toenmalige burgemeester moet bij de onthulling 
van het monumentje, in aanwezigheid van de drie ballon-
vaarders, de historische woorden ,.les trois zeros" — do 
drie nullen - hebben gebezigd, in plaats van de bedoelde 
„les trois héros" — de drie helden. 

Jhr. Six uit Haarlem, die de bekendste collectie rampen-
post van KLM-vliegtuigen bezit, hield een voordracht over 
zijn verzameling. Hij gaf een toelichting op de voornaamste 
vraagpunten: wat zijn de kenmerken, wat zijn de vereisten, 
hoe wordt het materiaal verkregen, hoe worden de gege
vens verzameld, is er post gered, en zo ja, hoeveel, en ten
slotte: wat is de waarde. De inleider had een deel van zijn 
KLM-verzarneling, dat in hoofdzaken compleet was, uitge
stald en gaf de specifieke kenmerken aan van de post van 
elk der verongelukte toestellen. 

De Vliegende Hollander heeft afdelingen in 's-Gravenhage, 
Rotterdam en Zuid-Nederland. Het hoofdbestuur hoopt met 
deze geanimeerde heroprichtingsbijeenkomst, die drs. Boes
man propagandistisch op voorbeeldige wijze uitbuitte, de 
Amsterdamse afdeling nieuw leven in te blazen. Wij wensen 
De Vliegende Hollander succes bij dit lofwaardig streven, 
dat, gezien de belangstelling, zeker een goede kans van 
slagen heeft. 

§§ 

VEILINGOPBRENGSTEN 
VEILING VAN DIETEN, 6-9 NOVEMBER 1961 
Napels, V2 T., nr. 8, Fr. 5500 ƒ 3000,— 
Napels, Vi T., nr. 9, Fr. 1500 „ 1600,— 
Polen, 10 Kr., nr. 93, Fr. 1500 „ 900,— 
S. Marino, nr. 9d, postfris, Fr. 250 „ 310,— 
Vaticaan,'nrs. 60-65, postfris, Fr. 1750 „ 865,— 
Nederland, nr. 1 III, postfris, ƒ 400,— „ 510,— 

nr. 9 HC, postfris, ƒ 250,— „ 420,— 
„ ' nr. 11 l i c , ƒ 1700,— „ 3050,— 

nr. l l I IDx, ƒ 1500,— „1600,— 
nr. 404f, f 3000,— „ 2800,— 
Postp. V.Z., nr. 2A, postfris, ƒ 1500,— .. „ 2490,— 

Indië, nr. 80F, ƒ 1400,— „ 1450,— 
„ Luchtpost nr. 17f, ƒ 2750,— „ 1850,— 
„ Dienst, nr. 23f, ƒ 650,— , 750,— 
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Europa-1961 „Vol" de colombes („vlucht'' duiven), staat in 
de Revue du Timbre boven deze tekening van De Pen, een 
woordspeling, die in de vertaling helaos verloren gaat. „Vol" 
betekent in het Frans zoioel „vlucht" als ,.diefstal", zodat een 
Fransman ook „diefstal van duiven" kan lezen. De andere 
verschrijvingen, vertekeningen en het woord „speculation = 
speculatie" spreken voor zichzelf. 

De Luxemburgse P T T heeft de oplagecijfers bekendge
maakt van de Europazegels 1961: 
2,50 Fr. : 2.892.500 
5 Fr. : 2.140.000 

Dit laatste aan ta l geeft dus tevens het aan ta l volledige 
series aan. Alle tot 18 september bij de postadminis t ra t ie 
binnengekomen en betaalde bestellingen zijn volledig u i t 
gevoerd. 

Aan de loketten w^erd, evenals in Liechtenstein, da t ook 
alle bestellingen heeft gehonoreerd, een distr ibutie toege
past, daar er lieden waren die „alles" wilden hebben. 

De oplagecijfers van de vorige Luxemburgse Europa 
uitgiften zijn: 

1956 : 425.000 complete series, 
1957 : 380.000 complete series, 
1958 : 765.000 complete series, 
1959 :1.007.500 complete series. 
1960 :1.052.100 complete series. 
Wij danken deze meldingen aan mr. J . C. A. M. van Hal te 

Rijswijk (ZH), die ze ontleende aan het Luxemburgse 
Maandblad Le Moniteur du Collectionneur van 15-11-1961. 

VERVALSINGEN 
Ter waarschuwing van onze lezers tonen wij naast 

elkaar een echt (hnks) en een vals (rechts) exemplaar van 
de Watersnoodzegels van Nieuw-Guinea 25 cent, met de 
opdruk hulp/nederland/1953/+ 10 et. 

Li I I n i J 

echt vals 

Het verschil is duidelijk zichtbaar. De valse opdruk heeft 
dunnere letters, en vooral: de p van hulp is een omgekeerde 
d, en heett daardoor een veel langere steel dan de p in de 
echter opdruk. Fl. 

AGENDA van 
Filatelistische gebeurtenissen 

Het Nederlandse Postmuseum 

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

Rijksdelen. 
• De totstandkoming van postzegels in plaatdruk, boekdruk, 

rasterdiepdruk en offsetdruk. 
- De postzegels van China (Formosa), Fidzji-eilanden, Fin

land, Gibraltar, Griekenland, Ierland, Israël Joegoslavië, 
Kerkelijke Staat, Vaticaanstad, Monaco, San Marino, Ver-
eniqde Naties en Zwitserland. 

- De schrijfcultuur: schrijfmaterialen, de schrijfkunst, de brief. 
- hiaaqse postmerken. 

KERSTPROGRAMMA: 
telkens te 15.00 uur: 
2 1 , 22 en 23 d e c : 

24, 25 en 26 dec: 

27 dec: 
28 en 30 dec: 

29 dec: 
31 dec; 
2 en 6 Jan.: 
3 Jan.: 
4 en 8 Jan.: 

5 Jan.: 

7 Jan.: 

Automatische voordracht met lichtbeel
den „Beelden uit de geschiedenis der 
luchtpost". 
Rondleiding in de afdeling elektro
techniek. 
Voordracht met elektrotechnische ex
perimenten, I. 
Kleurenfilm „Nederlandse Min ia turen" . 
Voordracht met elektrotechnische ex
perimenten, I I . 
Rondleiding in de afdel ing elektro
techniek. 
Kleurenfilm „Nederlandse Min ia turen" . 
Voordracht met elektrotechnische ex
perimenten. Ui . 
Automatische voordracht met lichtbeel
den „Beelden uit de geschiedenis der 
luchtpost". 
Voordracht met elektrotechnische ex
perimenten, IV. 
Rondleiding in de afdel ing elektro
techniek. 

AUTOMATISCHE VOORLICHTING: 
- Hoe worden postzegels ontworpen? 
MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 

voor jongelui beneden de 16 jaar. 

1961 
12 nov.-14 ian.(1962) 

1962 
5-7 januari 

7 januari 

3 maart 

27 apri l 

28 apri l 

3 juni 

IS augustus-2 september 

21 oktober 

Arnhem. Gemeentemuseum. 
Nederlandse Postzegelontwer
pers, samengesteld door het 
Nederlandse Postmuseum. 

Amsterdam. Huize De l 'e fde. 
Da Costakade 102 (West), l e 
dententoonstell ing van de Am-
sterdamsche Vereeniginq „De 
Philatelist", die 35 jaar be
staat. Eerste dag van 19.30-
22.00 uur, tweede dag van 
10.00-22.00 uur, derde dag 
van 10.00-17.00 uur. Tram en 
buslijnen 3-7-13-17-18. Toe
gang vr i j . 
Venlo. Internationale rui ldaq 
in Bondsgebouw, Herungerweq 
van 10.00-17.00 uur door de 
afdeling Venlo van Phitatelica. 
Baesweiler. Internationale rui l-
dag. Interphi l . 
Arnhem. Algemene Vergade
ring Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen. 
Arnhem. Vijft igste Nederland
se Filatelistendag 
Internationale ruildag 
De Globe. 
Fléton (Belqié) Internationale 
Ruildag. Interphi l . 
Praag. V/ereldpostzeqelten-
toonstelling onder F.I.P.-patro-
naat ter gelegenheid van het 
75-iarig bestaan van de ge
organiseerde fi latelie in 
Tsjechoslowakije. 
Maastricht. Internationale Ruil
daq. Interphi l . 

illlilllllillillllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllli 
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Speciale stempels Republik Indonesia 
Van 6 tot 12 oktober 1958 is ter gelegenheid van de „Inter

national Letter Writing Week" in Indonesia een speciaal 
stempel gebruikt, zoals wij in het septembernummer hebben 
gemeld. In de officiële PTTcirculaire werden slechts elf 
plaatsen genoemd, terwijl later nog vijf andere plaatsen deze 
stempels gebruikt hebben. Onderstaand een compleet over
zicht van de plaatsen, tijden en kleuren: 

6—12 oktober 1958 
Bandung 
Jogjakarta *) 
Malang *) 
Semarang 
Djakarta 
Surabaja 
Den Passar *) 
Kupang *) 
Amboina *) 
Makassar 
Bandjermasin 
Pontianak 
Palembang 
Padang 
Medan 
Tand jung Pinang 

zwartviolet 
violetzwart 
roodzwart 
violet 
zwart 
zwart 
roodzwart 
violetzwart 
violetzwart 
violet 
violet 
violet 
zwartviolet 
zwart 
violet 

(RIAU) blauw 

5—11 oktober 1959 
zwart 
zwart 
zwart ■ 
zwart 
zwart 
zwart 
zwart 

(niet bestaand) 
zwart 
zwart 
zwart 
zwart 
zwart 
zwart 
zwart 

(niet bestaand) 
Van de RIAUopdrukzegels is dit tot 
nu toe het enig bekende speciale ge
legenheidsstempel. 
*) Komt niet m de PTTcirculaire voor. De eerste kolom geeft de 
stempels aan. 
Eindhoven A. J. Uylen 

Tristan da Cunha en St. Helena 
Op 12 oktober gaf de postadministratie van St. Helena 

de buitengebruikgestelde zegels van Tristan da Cunha in 
de decimale waarden van 2, 5, 7V2 en 10 c uit met een 
plaatselijke opdruk: ST. HELENA, Tristan Relief" en 
nieuwe waarden in sterling: 3 d., 6 d., 9 d. en 1 s., met 
een plusteken en een toeslag ten bate van Tristan da Cunha. 

Op 19 oktober werden deze zegels, volgens een verklaring 
van het ministerie van Koloniën in Londen, ingetrokken en 
de onverkochte voorraad werd vernietigd. Vijfhonderd 
series moeten in één week verkocht zijn en er waren onge
veer twintigduizend exemplaren van een overdruk voorzien. 

Het schijnt dat de Postmaster van St. Helena spontaan 
tot het besluit van de uitgifte is gekomen, zonder overleg 
met het Colonial Office in Londen. Men veronderstelt dat 
het Colonial Office opdracht gaf tot intrekking en vernie
tiging der onverkochte voorraad, zodra bekendheid werd 
gegeven aan het bestaan der zegels. De opdruk „St. Helena" 
waarmerkte de zegels voor verkoop in die kolonie en 
exemplaren met poststempels van St. Helena zijn in 
Londen gezien. 

In afwachting van het officiële onderzoek, dat zal moe
ten uitwijzen of de plaatselijke postadministratie al dan 
niet met officiële machtiging handelde, neemt de uitgever 
van de Commonwealth Stamp Catalogue, F. E. Metcalfe 
geen beslissing over het opnemen van de bewuste zegels 
in zijn catalogus. Mocht het onderzoek uitwijzen, dat het 
Colonial Office, de enige instantie die daartoe machtiging 
kan geven — geen opdracht heeft gegeven, zoals zeer waar
schijnlijk lijkt, zal de uitgifte niet in de catalogus worden 
vermeld. 

De zegels zijn niet verkrijgbaar geweest bij het Crown 
Agents Stamp Bureau in Londen. Slechts geringe hoeveel
heden hebben de Londense handel bereikt. 

Prof. Karl Seizinger onderscheiden 
Dezer dagen heeft Jan Poulie, Commissaris voor Neder

land van de XlVe internationale filatelistische tentoonstel
ling te Meran namens de jury aan professor Karl Seizinger 
overhandigd een grote zilveren beker, welke aan hem werd 
toegekend door de internationale jury te Meran voor zijn 
inzending proeven van door hem gegraveerde zegels en als 
waardering voor het werk op filatelistisch gebied. Deze ver
maarde kunstenaar heeft Joh. Enschedé & Zonen Grafische 
Inrichting N.V. te Haarlem met pensioen verlaten. 

Amundsen en Nansen op postzegels 
In 1947 gaf de Noorse PTT een serie van elf zegels uit 

ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van het 
georganiseerde postbedrijf in Noorwegen. De afbeeldingen 
gaven grote gebeurtenissen weer uit de Noorse geschie
denis. De 55 orezegel droeg de beeltenissen van Fridtjof 
Nansen en Roald Amundsen, met op de achtergrond het 
bekende poolschip Fram. 
Het is een eeuw geleden dat Nansen op 10 oktober 1861 
werd geboren. Ter herdenking van zijn geboorte verscheen 
dit jaar op die datum een serie van twee postzegels in de 
waarden 45 en 90 öre, beide met het portret van de ont
dekkingsreiziger. Precies een maand later, op 10 novem
ber, werden de beide zegels uitgegeven ter herdenking van 
het feit dat Amundsen en zijn mannen, op 14 december 
1911, als eersten de Zuidpool bereikten (vóór de ongelukkige 
Robert Falcon Scott, die er op 18 januari 1912 aankwam 
en op de terugtocht in maart 1912 jammerlijk om het leven 
kwam). De 45 örezegel vertoont opnieuw het poolschip 
Fram naast het portret van Amundsen. De motieven van 
1947 zijn dus opnieuw gebruikt in 1961 ter gelegenheid 
van de officiële herdenking van deze twee wereldberoemde 
poolonderzoekers. 

De heer w. J. Westdtjk te Utrecht, lid van Philateliea was zo 
attent dit stukje voor ons te vertalen uit het Noorse dagblad Flekke
fjords' Posten. 
..Santpoort" in het zilver 

De Postzegelvereniging „Santpoort" heeft op zaterdag
avond 9 december in Santpoort haar zilveren jubileum ge
vierd met een feestavond. 

Do heer H. Gorter sprak namens de Bond en de heer K. 
Putten namens de Haarlemse zustervereniging Op Hoop van 
Zegels. 

De vereniging, die nu bijna 160 leden heeft, werd in 1936 
opgericht door de heer F. A. van der Eijnde, via een adver
tentie in een plaatselijk blad. Tien belangstellenden gaven 
gehoor aan zijn oproep en op 9 december 1936 werd de vere
niging gesticht. 

In 1941 werd het eerste lustrum gevierd met ruim zestig 
leden. In 1942 verscheen zelfs nog het verenigingsblad, dat 
nu maandelijks verschijnt met de aankondiging van twee 
vergaderingen: op de tweede en de vierde donderdag van 
elke maand. De eerste maal ledenvergadering, de tweede 
maal postzegelbeurs. In de oorlog werd de laatste vergade
ring gehouden op 25 augustus 1944 en na de oorlog kwam 
men al op 27 juni 1945 weer bijeen. Er werd een speciale 
jeugdafdeling opgericht, onder leiding van het echtpaar 
Schut. 

Het tienjarig bestaan werd in 1946 gevierd met een post
zegeltentoonstelling en toen de vereniging in 1956 weer feest
vierde, waren er meer dan 120 leden. Santpoort heeft twee 
ereleden: de oudvoorzitter C. P. Mulder en J. Snitjer. Twee 
medeoprichters, mevrouw van Es en de heer Mulder, waren 
bij de jubileumviering aanwezig. 
Italiaanse uitverkoop 19001953 

Op 12 december is de Amministrazione Postale Italiana, 
Servizio III, Viale Aventino 19, te Rome, begonnen met 
de veiling van een deel van zijn voorraad buiten gebruik 
gestelde postzegels, waarvan de oudste honderd jaar ge
leden werden uitgegeven. Een percent van de voorraad is 
achtergehouden voor het postmuseum, 52 percent is be
stemd voor de verbrandingsoven en 47 percent komt in 
148 kavels, die elk de volledige series of typen vertegen
woordigen, over een periode van drie jaar in een openbare 
verkoping. In de eerste veiling kwamen de luchtpostzegels 
aan de beurt die tussen 1932 en 1934 werden uitgegeven 
van de volgende typen: Herdenking van de mars naar 
Rome (1922), luchpostexpresse, Zeppelinvaart, Heilig Jaar, 
eerste vlucht Rome—Buenos Aires en verscheidene postze
gels van Italiaanse bezettingen. 

Het merendeel wordt gevormd door zegels uit deze eeuw, 
waarbij, met uitzondering van de zeldzaamste uitgiften, 
alle zegels voorkomen die tussen 1901 en 1953 zijn uitge
komen. Opvallende uitzonderingen zijn die van het Xlde 
Italiaanse Filatelistische Congres te Triest (1922), de 5 hre 
zegel van de Manzoniuitgifte (1923) en enkele dergelijke 
rariteiten. Sommige kavels omvatten een paar honderd 
series en andere meer dan honderdduizend. Voor elk der 
kavels is een — onbekende — minimumprijs vastgesteld. 
De geschatte opbrengst bedraagt ongeveer achttien miljoen 
gulden. Sinds het plan deze zomer bekend werd heeft de 
handel, ook de I.F.S.D.A., onmiddellijk protest aangetekend, 
zonder resultaat overigens. 
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STANLEY GIBBONS SIMPLIFIED CATALOGUE 1962. 
Uitgave van Stanley Gibbons Ltd., London. Prfls 27/5 d. 
Incl. port. 

Een ideale catalogus voor de beginnende verzamelaar, 
maar vooral voor de beeld- en thematische verzamelaar. 

Alle postzegels der gehele wereld in één band, alleen de 
hoofdnummers, dus zonder afwijkingen, tandingen en water
merken, doch wel iedere emissie met een of meer afbeel
dingen en een korte omschrijving. In vergelijking met de 
catalogus van 1961 zijn er 3.595 nieuwe zegels en 918 af
beeldingen bijgekomen; het aantal bladzijden is boven de 
1100 gekomen. Als nieuwe landen zijn opgenomen Republiek 
Kongo (voormalig Belgisch gebied), Kalanga, Zuid-Kame
roen en de Trucial States. 

De thematische verzamelaar, die zijn verzameling niet 
specialiseert, vindt hier in een enkele band en tegen een 
schappelijke prijs alle series van zijn thema verenigd. 

Het vergt weliswaar speurwerk om ze alle op te sporen, 
doch waar van vrijwel iedere serie een afbeelding voor
komt wordt dit zoelcen een genoegen. De catalogus is op de 
bekende solide wijze uitgevoerd. Clichés en druk zijn beter 
dan wij ze in vele andere catalogi tegenkwamen. 

H. 

Baekenplank 
D. S. BOLAFFI'S, ROMAN STATES, ROMAGNA AND 
VATICAN CITY, POSTAGE STAMP SPECIALIZED CATA
LOGUE 1962. 
Philatelic Publishing Co. Via A. Genovesi 2, Torino (Italy). 
Second Edition. Price $ 1.25 (12/6 d). Port free. 

De tweede druk van deze uitstekend uitgevoerde gespe
cialiseerde catalogus, die op vijftig bladzijden 275 afbeel-
dngen van postzegels en 2.100 prijsaanduidingen bevat, is 
uitgebreid met een hoofdstuk over de vroegere Kerkelijke 
provincie Romagna (Wij wijzen op een zetfout in de histo
rische inleiding, waarin tweemaal het jaartal 1959 voor
komt in plaats van 1859). Het deel Kerkelijke Staten is 
vrijwel geheel herzien en uitgebreid met de vermelding en 
afbeelding van enkele zeldzame briefstukken. De prijzen 
zijn nagenoeg over de gehele linie gestegen, wegens de 
toenemende belangstelling voor dit verzamelgebied. 

steden en cultuur. Daarna nationale uitgiften gewijd aan het 
Europese Herstel Programma (ERP). Noordatlantische 
Verdragsorganisatie (met inbegrip van de Verenigde Sta
ten en Canada), Europees Bureau van de UNO (Zwitser
land), Noorse Raad (Scandinavië) en ten slotte andere 
uitgiften, waarbij ook Oost-Europa is opgenomen. 

Onder deze diversen zijn verzameld: PTT-conferenties 
(uitgezonderd de CEPT-conferentie-Zwitserland 1959), Euro
pees bureau van de V.N. in Geneve (dienstzegels met eigen 

opdruk), conferenties (tabak en spoorwegen), sport (over
wegend Oosteuropees, te beginnen met Joegoslavië 1932). 

Het tweede deel begint met afstempelingen der Europese 
instellingen, organisaties, congressen, conferenties, dagen, 
weken en vervolgt met ERP, NAVO, Benelux, handel, in
dustrie en niet te vergeten filatelie. 

Het grote voordeel van deze catalogus is, dat de samen
steller een logische opstelling heeft gekozen en daaraan 
consequent vashoudt. Men kan daarover met hem van me
ning verschillen, maar zijn indeling blijft waardevol. Welke 
opzet men voor zichzelf ook kiest, altijd geeft deze catalo
gus houvast. Wie een bepaald onderdeel wil weglaten of an
dere voorlopers wil opnemen, krijgt toch een goede richt
lijn. Deze catalogus is de eerste die wij onder ogen hebben 
gekregen waarvan wij het gebruik zonder voorbehoud kun
nen aanbevelen. 

De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Posl-
stempeiverzaiiiclaars te Amsterdam heeft ter gelegenheid 
van haar derde lustrum een „geschriftje" uitgegeven als 
bijdrage tot de filatelistische literatuur van dit gedenk
waardige jaar, waarin de briefkaart haar negentigste ver
jaardag vierde, aldus het woord vooraf van de heer K. E. 
König, die verder een stukje verenigingsnieuws schrijft, 
alsmede een interessant artikel: ,.Doel, organisatie en werk
wijze der Nederlandse Maatschappij tot Algemene Dienst
verlening te Rotterdam". De heer J. H. Broekman schrijft 
over Postzegels op Postwaardestukken, de heer F. W. van 
der Wart Jr. over de door de Nederlandse Posterijen ge
bruikte „Vlaggen" in de niet-continuerende machines. Dit 
uitstekend gedocumenteerde boekje van Po & Po, dat voor
zien is van acht bladzijden illustraties, ,kost ƒ 2,50. 

HERDENKINGSZEGELS 1962 
CATOLOGO SPECIALIZZATO EUROPA 1962. MICHELE 
PICARDI. 
D'Urso editore. Roma. Lire 1250. 

Deze uitstekend uitgevoerde gespecialiseerde Europa-
catalogus van 358 bladzijden omvat twee delen. Het eerste 
deel van 218 bladzijden is gewijd aan postzegels en afwij
kingen, alsmede ecrstedagenveloppen en het tweede deel 
van 140 bladzijden aan afstempelingen. Het geheel is rijk 
geïllustreerd en de onderdelen zijn voorzien van inlei
dingen en beschrijvingen in het Italiaans, Frans, Duits en 
Engels. De samensteller geeft een verantwoording van de 
keus, die hij in dit omstreden verzamelgebied heeft ge
maakt. Zijn algemene uitgangspunt is, dat Europese zegels 
uitgegeven moeten zijn door landen welker regeringen uit-
drultking willen geven aan hun overtuiging, dat er in 
West-Europa een politieke en economische eenheid tot stand 
dient te komen. In deze zin zijn er zuiver Europese zegels 
en zegels, die een zekere Europese betekenis hebben. 

De indeling geschiedt niet, volgens de geijkte methode, 
naar landen, maar naar onderwerpen, die naar chronolo
gische volgorde — dus naar de datum van uitgifte der ze
gels — zijn onderverdeeld. In de onderverdeling worden de 
landen onder elkaar gezet volgens het Italiaanse alfabet. 
Van de verschillende officiële Europese instellingen, alsme
de van België, Frankrijk, Italië en Zwitserland, worden spe
ciale kenmerken der onderscheiden uitgiften genoemd. 

Het begin vormen de Europa-zegels, die van 1956 tot en 
met 1961 zijn uitgegeven door de zes landen van de Europese' 
Economische Gemeenschap (Benelux, Frankrijk, Italië en 
West-Duitsland), sinds 1960 uitgebreid tot de negentien lan
den aangesloten bij de CEPT, plus Liechtenstein. Dan ko
men aan de beurt nationale uitgiften ter ere van officiële 
Europese instellingen en conferenties, gevolgd door de 
raad van Europa (Frankrijk). Vervolgens nationale uitgif
ten met een Europees motief, geïnspireerd door personen, 

1937 
1962 

NEDERLAND 

Ter gelegenheid van het 
25-jarig huwelijks-jubileum 
van de Koningin en Prins 
Bernhard zal een herden
kingspostzegel (zonder bij
slag) worden uitgegeven in 
de frankeerwaarden 12 en 
30 cent. 

De beide zegels dragen 
dezelfde voorstelling: de 
beeltenissen van de Konin
gin en Prins Bernhard, met 
daarnaast de jaartallen 1937 en 1962. 

De kleur van de zegel van 12 cent is rood, van de zegel 
van 30 cent groen. 

Het ontwerp is vervaardigd door de kunstenaar Sierk 
Schröder te Wassenaar; de tekst en waardecijfers zijn ver
zorgd door de kunstenaar P. J. J. van Trigt te 's-Gravenhage. 

Deze zegels zullen van 5 januari tot en met 12 mei 1962 
verkrijgbaar zijn; zij blijven voor frankering geldig tot en 
met 31 december 1963. 

Overige gegevens: 
formaat: van de zegels: 36x25 mm 
formaat van het beeld: 33x22 mm 
kam tanding: 14 :12% 
papier: zonder watermerk 
gomming: norma.al 
vellen van 10 x 10 = 100 zegels 
drulitechniek: rotogravure 
druk: Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. 

Ook de Nederlandse Antillen zullen op 5 januari een serie 
bijzondere frankeerzegels uitgeven in de waarde van tien en 
vijfentwintig cent. Op de eerste dag van uitgifte zullen alle 
brieven, welke uitsluitend met deze zegels zijn gefrankeerd, 
worden voorzien van een speciale stempelafdruk „Eerste dag 
van uitgifte". 
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Postadres: p/a Postbus 619, Rotterdam 

KINDERZEGELS 1961 
Op 13 november werden de eerste Kinderzegels 1961 aan 

alle postinrichtingen verkrijgbaar gesteld en — zoals ge
bruikelijk — bleek de toeloop enorm. De in sterke kleuren 
uitgevoerde waarden (4 cent rood, 6 cent blauw en 12 cent 
groen) geven de beste indruk. De 8 cent olijfgroen is wat 
fletser uitgevallen, terwijl de 30 cent oranje een vlakke in
druk maakt. Opvallend voor de afbeelding op deze waar
de, bestemd voor frankering van buitenlandse brieven, is 
dat de kinderen op klompen lopen! 

De vellen, die wij van deze emissie inmiddels zagen, ver
toonden de volgende bijzonderheden: 
tanding: 4, 6, 8 en 30 cent: bovenzijde doorlopend, linker

zijde doorlopend, rechterzijde gelijk, onderzijde één gat 
doorlopend; 
12 cent: bovenzijde doorlopend, linkerzijde gelijk, rech
terzijde doorlopend, onderzijde één gat doorlopend. 

Etsingnummcrs: geen. 
Telcijfers: links 1 t 'm 10, rechts 10 t/m 1. 
Ponstekcns: 4 cent nummer 2 onder zegel 93, 6 cent nummer 

1 onder zegel 99, 8 cent nummer 5 onder zegel 99, 12 
cent nummer 3 onder zegel 98 en 30 cent nummer 7 
onder'nummer 99. 

Markeerboog jas: 4 en 12 cent — boven zegel 6 en onder 
zegel 96, alle doorgeprikt, 6, 8 en 30 cent — boven zegel 
5 en onder zegel 95, alle doorgeprikt. 

Overige bijzonderheden: bij de 12 cent komt naast het on
derste markeerboogje een merkteken voor in de vorm van 
het cijfer „7", waarschijnlijk een drukkersteken. (Afbeel
ding 1), 

Afwijkingen: Op zegel nummer 36 van de waarde 8 + 4 c 
komt een opmerkelijke afwijking voor, die wij op alle vel
len zagen, namelijk een kring aan de tweede „P" van 
Palmpasen. Wij zijn de heer M. C. Samson te Rotterdam 
zeer erkentelijk voor deze melding en hebben ons er inmid
dels van overtuigd, dat deze ,,1'out" op vele in Rotterdam 
aanwezige vellen voorkomt. (Afbeelding 2). 
Maximumkaarten: Eveneens op 13 november zijn de 
eerste maximumkaarten van deze emissie verkrijgbaar ge
steld. De ontwerpen zijn van de hand van mejuffrouw 
Hiltje Bottema, die ook de zegels ontwierp, als silhouetkaar-
ten geknipt. ledere kaart is van een toepasselijk rand
schrift voorzien, met een zegel in de linkerbovenhoek. De 
kaarten zijn bijzonder geslaagd. Wij raden alle verzame
laars van deze zegels aan zich tenminste een stel van deze 
kaarten aan te schaffen. Het goede doel er van is alleen 
al de uitgave van één rijksdaalder waard! (Afbeelding 3). 

PLAAT- EN ETSINGNUMMERS 
Gedurende het tijdvak van 16 mei tot en met 15 oktober 

1961 werden de volgende etsingnummers gebruikt: 
Frankeerzegels: 
4 cent, cijfertype, etsingnummer LR 41 en LR 42 
H cent, cijfertype, etsingnummer LR 6 

12 cent. Koningin Juliana, etsingnummer LR 23 
15 cent. Koningin Juliana, etsingnummer LR 9 
25 cent. Koningin Juliana, etsingnummer LR 12 
37 cent, Koningin Juliana, etsingnummer LR 2 
60 cent. Koningin Juliana, etsingnummer LR 5 
Portzegels 

7 cent, etsingnummer 3 
10 cent, etsingnummer 4. 

AFWIJKINGEN 
De in het oktobernummer vermelde afwijking op de 4 c 

cijfertype, opgenomen in de Catalogus Nederland 1962, is 
als volgt ontstaan: door het weigeren van de kam zijn alle 
zegels van de derde verticale rij rechts ongetand. In de 
vierde verticale rij zijn zes zegels geheel ongetand en drie 
zegels slechts aan twee of drie zijden getand. De vijfde ver
ticale rij heeft een papierlas door de gehele rij, daarvan zijn 
zeven zegels een-, twee- of driezijdig ongetand. Wij zijn de 
heer R. Postema te Amsterdam zeer erkentelijk voor deze 
gegevens. Het vel werd in de veiling van 26 mei jl. ver
kocht voor ƒ 6700,— (Afbeelding 4). 

De in het novembernummer afgebeelde afwijking aan de 
12 c type Koningin komt, naar de heer W. Wolthof te Mun-
tendam ons mededeelt, voor op etsingnummer R 18, zegel 
174. 

De heer F. H. M. Post te Utrecht was zo vriendelijk ons 
te wijzen op het Maandblad van de jaargang 1949 blz. 238, 
eerste kolom, waarin de in het oktobernummer afgebeelde 
onvolledige roltandingperforatie afgebeeld staat in een 
boekblok. 
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Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indie en Rep. Indonesia 

(tot 20-12-'48) 
Rubriek-redacteur ; A. J Uylen, 
Herrn Heyermanslaan 6, Eindhoven 

SURINAME 
De polemiek in de Surinaamse pers over de uitgifte van 

de postzegels van Suriname door de New Yorkse Lehmann 
Trading Corporation duurt onverdroten voort. 

De Vrfle Stem publiceerde (11-11-1961) een artikel onder 
de koppen: „De waarheid over ons zegelbeleid — De Suri
naamse zegel, komt thans overal in de wereld en brengt grote 
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bekendheid voor ons, land. — Honderd miljoen filatelisten 
kijken reikhalzend uit naar Surinaamse zegels. 

„Het nieuwe filatelistische agentschap", aldus het orgaan, 
dat wordt geredigeerd door de heer Lionarons, volgens De 
West (11-11-1961) een boezemvriend van de Surinaamse minis
ter van Financiën Sedney, „heeft aan de verwachtingen be
antwoord". „Vermoedelijk zal de vraag naar de Hammars-
kjoeld-zegels die naar de Ruimtevaartzegels nog overtref
fen". 

Onder de kop: „Een oratio pro domo", vraagt De West 
(11-11-1961): „Wat Lehmann en eventueel andere personen 
hieraan verdienen, hebben wij in het artikel niet kunnen 
vinden". „Waarom mag echter het Surinaamse publiek niet 
weten wat Lehmann en eventueel anderen aan deze zegel
transacties hebben verdiend en nog zullen ontvangen?" 

De West (16-11-1961) herhaalt deze vraag onder de kop: 
„Nogmaals de postzegelaffaire", bij een stukje over de brief 
van de Nederlandse Bond, waarin wordt gezegd, dat de 
minister is ingegaan op de kritiek van Nederlandse filate
listen. 

Suriname (16-11-1961) publiceert onder de kop: „Wij wil
len eens met u praten over Don Quichotterie", een verkla
ring van de hoofdredacteur van het Maandblad voor Filate
listen die zich verweert tegen verwijten van enkele le
zers die vragen waarom niet scherper stelling is genomen 
tegen de Surinaamse ruimtevaartblokken, en die de adver
tenties daarover betreuren. De hoofdredacteur zegt dat de 
briefschrijvers wel achter het net zullen hebben gevist en 
nu ineens nobele bezwaren hebben tegen het agentschap 
voor Suriname. „Dat alles herinnert me teveel aan zure 
druiven, en de gemiste kans van de goklustige", zo besluit 
hij zijn verweer. 

Hammarskjoeldzegels 
De West (15-11-1961) schrijft onder deze kop: „De Dienst 

der Posterijen kondigde enige tijd geleden de uitgifte aan 
van zegels met de beeldenaar van wijlen de secretaris-gene
raal van de V.N. Dag Hammarskjoeld. Uit die aankondi
ging mocht worden afgeleid, dat de zegels in de eerste 
helft van de lopende maand in omloop zouden worden ge
bracht. Naar wij van welingelichte zijde vernemen zal het 
eind november worden, in het gunstigste geval. 

Eerder mag worden aangenomen, dat de verkoop in de 
eerste helft van de volgende maand zal aanvangen. Door 
de uitgifte van deze zegels is die van de Rode Kruis-serie 
tot het volgende jaar verschoven". 

Voorlopig geen luclitpostbladen 
De West (13-11-1961) schrijft onder deze kop: „Steeds meer 

landen voeren, om de verschillende voordelen hieraan ver
bonden, het gebruik van luchtpostbladen in. Via de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken verzocht de handel ruim een 
half jaar geleden aan de Dienst der Posterijen (de minis
ter van Financiën) om ook in Suriname luchtpostbladen in 
te voeren. Op het verzoek is, zo vernemen wij, niet gunstig 
gereageerd. Houdt dit misschien verband met de overeen
komst met Lehmann?" 

PERMESTA-ZEGELS 
Van bevriende zijde ontvingen wij nog de volgende in

lichtingen over de Permesta-zegels. De complete serie be
staat uit de volgende waarden: 

50 sen groen grijs, 
1 Rp. rose rood, 
2 Rp. bruin, 
2,50 Rp. lichtblauw. 

Alle zegels ongegomd. Er is onder meer één envelop ge
signaleerd met alle vier zegels afgestempeld met een veld
poststempel Makassar (zonder datum). Dit exemplaar cir
culeerde onder de in Nederland wonende Minahassers en 
moest aantonen dat de opstand inderdaad over eigen gebied 
en verbindingen beschikte. De envelop zou zich thans in 
Hongkong bevinden, waar het hoofdkwartier der opstande
lingen was. Dit hoofdkwartier is inmiddels naar Indonesië 
verplaatst. 

Voorts schijnt een dergelijke serie voor Sumatra uitgege
ven te zijn, zonder het woord Permesta. Wie van onze le
zers kan hierover verdere inlichtingen verschaffen?? Dan 
gaarne bericht aan: 
A. J. Uylen, 
Herman Heijermanslaan 6, 
Eindhoven. Telefoon 04900-13206. 
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Amsterdam-O 

Nederland 
In de dagbladen hebben min of meer tendentieuze arti

kelen gestaan over het luchtpostvervoer vanuit Italië naar 
Nederland. Men liet het voorkomen dat de Italiaanse pos
terijen aan de luchtvaartmaatschappij Alitalia een monopo' "-
positie verschaften door vrijwel de gehele luchtpost door deze 
maatschappij te laten vervoeren, met uitsluiting van de 
buitenlandse maatschappijen. Informatie bij het Hoofd
bestuur der PTT in 's-Gravenhage wijst uit dat dit niet juist 
is. Per week zijn er dertien diensten vanuit Italië naar 
Nederland, waarvan de K.L.M, er tien voor haar rekening 
neemt en de Alitalia slechts drie. Hieruit blijkt dus wel, 
dat, althans wat het luchtpostverkeer naar Nederland be
treft, de Italiaanse postadministratie voor het vervoer vaa 
haar luchtpost met uitsluitend van een nationale vervoers
maatschappij gebruik majl't. 

Duitsland (West-) 
Onder verwijzing naar het novembernummer over de 
stukken vervoerd op 1-9-1961 met de eerste nachtpostvluch-
ten blijkt dat post gestempeld vóór 19.00 uur op sommige 
trajc."ton eveneens met deze nachtpostdienst vervoerd is. 
In een extra circulaire maakt de Lufthansa dan ook be

kend dat deze stukken eventueel alsnog aan haar opge
stuurd kunnen worden om te worden voorzien van het 
speciale maatschappijstempel dat in het vorige nummer is 
afgebeeld. Op 10-9-1961 is te Stuttgart een ballonnenwed
strijd gehouden ter gelegenheid waarvan de Westduitse pos
terijen een speciaal stempel hebben vervaardigd (zie af
beelding). 

Joegoslavië 
Ter herdenking van de opstand van twintig jaar geleden 

zijn verschillende filatelistische manifestaties gehouden. 
Een hiervan is een speciale vlucht geweest tussen Pozega 
en Brod waarbij het normale type (driehoekstempel) ge
bruikt is (zie afbeelding). 

Oostenrgk 
Traditiegetrouw hebben in oktober weer ballonvaarten 

plaatsgehad ten gunste van de kinderbescherming. Het was 
de 26ste opstijging in deze rij, ditmaal uitgevoerd door de 
Oostenrijkse ballon „Austria" en de Zwitserse ballon 
„Albis". Alleen speciale kaarten en enveloppen uitgegeven 
door het comité worden verzonden (zie afbeeldingen). 

Portugal 
Op 8-7-1961 werd de eerste vlucht Lissabon—Goa (Portu

gees Indië) gemaakt door de Portugese luchtvaartmaat
schappij TAP. Hiervoor zijn een speciale envelop en een spe
ciaal stempel uitgegeven (zie afbeelding). 

Verenigde Staten 
Op 8-8-1961 opende de PANAGRA een DC-8-straalvlieg-

dienst van Miami naar Chili waarbij een speciaal stempel 
gebruikt is met als tekst FIRST DC-8 JET AIR MAIL 
FLIGHT/FAM 5 FAM 9/PANAGRA/MIAMI SANTIAGO' 
Worlds Friendliest Airline met afbeelding van een land-
kaartje en vliegtuig. 

Zwitserland 
Op 5-11-1961 is ter gelegenheid van de Europese Dag te 

Bellinzone een raket afgeschoten waarin post vervoerd 
is. Ik neem aan dat er meer vluchten geweest zijn of meer 
raketten, aangezien er veel post vervoerd is. 

Ook post uit Liechtenstein schijnt met deze vlucht ver
voerd te zijn. Verschillende 'stukken dragen een raketvignet 
dat afgestempeld is met een comitéstempel (zie afbeelding). 
De proef welke onder leiding stond van de Duitse profes
sor Karl Ehrich is niet erg geslaagd. Een grote neniiite 
had zich in het plaatselijke voetbalstadion, dat reeds het 
Zwitserse Cape Canaveral werd genoemd, verzameld om 
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de lancering van vier postraketten gade te slaan. De eerste 
raket, die brieven met een bijzonder stempel bevatte, kwam 
niet verder dan 250 meter, waar hij zich in een stukje to
matenaanplant boorde. De tweede kwam wel iets verder, 
doch nam de verkeerde richting en boorde zich, in een 
symbolische geste, in een mestvaalt. Teleurgestelde posterij
beambten moesten de zoekgeraakte post uitgraven. De 
derde en vierde raket brandden los in een imposante zig
zagkoers en doken met grote snelheid naar de aarde. 

Men gaf de moed nog niet op en op 7 november werden 
de proeven voortgezet. Uit voorzorg had men nu politie, 
brandweerlieden en militairen uitgenodigd. Dit bleek 
een juiste maatregel te zijn geweest, want nadat weer vier 
raketten waren losgelaten, die professor Ehrich en zijn 
helpers in een dikke zwarte rookwolk in het ongewisse 
achterlieten, bleken de projectielen op geringe afstand de 
post op een veldje te hebben afgeleverd. Deze lag her en 
der in het gras verspreid. 

Niettegenstaande deze tegenslagen blijven de professor 
en zijn assistenten optimistisch. We geven het niet op, ver
klaarden zij, de wind en de voorzorgsmaatregelen waren 
niet gunstig. . . . 

FISAnieuws 
Tijdens het eerste FISAcongres te 'sGravenliage in 
augustus jl. is besloten jaarlijks een Luchtpostdag in de ver
schillende landen te houden. Dit jaar zal dit slechts in 
Berlijn en Wenen gebeuren, doch men hoopt deze viering 
in de volgende jaren uit te breiden tot meer landen. De 
jaarlijkse grote luchtposttentoonstelling en het congres on
der auspiciën van de FISA zijn voor 1962 vastgesteld in 
Berlijn. 

Boekbespreking: 
Ballonpostavonturen door drs. J. Boesman. Uitgave 

Nederlands Luchtvaart Museum, Den Haag. 
Dit boekje is samengesteld uit artikelen die reeds in 

andere bladen verschenen zijn. Het is een charmant werkje 
waarin verschillende vaarten, vanaf de Parijse ballon
post in 1870, worden beschreven, doorspekt met persoonlijke 
hei'inneringen aan diverse recente vaarten. Dit boekje 
heeft dan ook niet de pretentie een naslagwerk, handboek 
of catalogus te zijn, doch aangename ballonpraat met fila
telistische wetenswaardigheden. 

La Poste par Helicoptère door Henri Bouchard, uitge
geven doorEd.Eeho Philatélique, 14 rue Renkin, Brussel 3, 
ä Bfrs. 50.—. 

Dit boekwerkje van ongeveer negentig pagina's geeft een 
uitgebreide opsomming van vluchten van helikopters, auto
giro's en girodynes. Jammer genoeg heeft de samensteller 
f^emeend vluchten zonder speciaal stempel niet te moeten 
opnemen onder de rechtvaardiging dat het vrijwel onmoge
lijk is voor dergelijke stukken, welke alleen voorzien zijn 
van de gewone vertrek en eventueel aankomststempels, 
voor honderd percent te waarborgen dat deze met de be
paalde vlucht vervoerd zijn. Ik ben deze mening niet toe
gedaan en meen dat zeker bij een catalogisering van deze 
vluchten een opgaaf verstrekt had moeten worden van 
deze vluchten. Ieder is dan vrij deze stukken al dan niet 
op te nemen. Onbegrijpelijk echter is dat de vlucht van 
7.10.47 van Ypenburg naar de Karel Doorman niet is op
genomen, een officiële vlucht nog wel. Ook is de demon
stratievlucht in Almelo op 11.7.1951, waarbij een nietoffi
cieel bijzonder stempel is gebruikt, niet opgenomen. Ver
der is er een opstelling van alle zegels waarop een heli
kopter en dergelijke is afgebeeld opgenomen. Voor de mo
tiefverzamelaars een zeer geschikte lijst. Wat mijns in
ziens te ver gaat is de opsomming van schilderijen afge
beeld op zegels welke door Leonardo da Vinci gemaakt 
zijn. De catalogisering van afbeeldingen van Leonardo da 
Vinci op zegels geschiedt zeer zeker terecht, maar om daar
bij die zegels op te nemen welke een afbeelding dragen van 
zijn schilderijen is, geloof ik, niet juist. Een ernstiger 
„schoonheidsfout" is het ontbreken van een nummering, 
zodat geen enkele zegel of stuk met een nummer aange
duid kan worden. Ook een paginanummering ontbreekt. In 
het praktische gebruik van deze catalogus door de ver
zamelaars zullen deze omissie's zich wel wreken. Verder 
is het eveneens jammer dat er geen enkele poging is ge
daan om tot een waardeaanduiding te komen, desnoods 
met een puntentelling. 

Ondanks sommige puaktische bezwaren al met al een 
werkje dat ongetwijfeld door de verzamelaars van helikop
terpost met vreugde begroet zal worden. 

Bij de boekbespreking door de heer J. Dellenbag in het 
novembernummer over de Luchtpostcatalogus van Neder
land en Overzeese Rijksdelen door R. Tocila is abusievelijk 
nagelaten het gironummer van de penningmeester van De 
Vliegende Hollander op te geven. Dit is 514549. 

Tentoonstellingen 
Als commissaris van de Nationale filatelistische tentoon

stelling met internationale deelneming te Christchurch 
(Nieuw Zeeland) kan ik tot mijn genoegen mededelen dat 
beide Nederlandse inzendingen bekroond zijn. De inzending 
van de heer P. B. Versteeg te Rotterdam met Nederlandse 
puntstempels verwierf een diploma, terwijl uw comniissaris 
een zilveren medaille toegekend kreeg voor zijn d l e c t i e 
Napoleontische veldpostbrieven. De bekende Nederlandcol
lectie van de heer Frank uit Australië verwierf goud. Een 
collectie modern Nederland van een Nieuwzeelandse ver
zamelaar kreeg geen enkele onderscheiding. 

R. TOCILA 

Rubriekredacteur: A van der Wil l igen 

Laan vac Pool 194, 'sGravenhage 

Gelegenheidsstempels 
Het eerste der hierbij afgebeelde speciale poststempels 

werd reeds in het vorige nummer beschreven, terwijl het 
tweede betrekking heeft op de van 11 november 1961 tot en 
met 14 januari 1962 in het Gemeentemuseum te Arnhem 
te houden tentoonstelling „Nederlandse Postzegelontwer
pers", waar, van 13 november tot en met 1 december 1961, 
een tijdelijk bij postkantoor met speciaal poststempel en bij
zondere aantekenstrookjes aanwezig was. 

^Europa <^ 
to (Sommissie m 

\ 
D.M.Ei 
^^Dk\f^'^ 

7> 

Macliinestempels 
Sinds medio oktober worden op het postkantoor Haarlem

Station nu en dan grote hoeveelheden post, afkomstig uit 
Sassenheim, machinaal gestempeld, waarvoor dan een af
zonderlijk datumstempel met de naam Sassenheim en een 
stempelvlag in de machine worden gebruikt. 

Tussen 27 oktober en 25 november 1961 werd in de 
machine te UtrechtStation een stempelvlag ter gelegenheid 
van het 10e lustrum der Utrechtse studentenvereniging 
„Unitas" en het lustrumspel „Belzenbub" gebruikt. 

■t.*. 431 



r ^ T  5 ^ 10L" LUSTRUM UNITA3 
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f^ i s a ' ^ 1525 NOVEMBER 

r ^  y ^ A F P E L 5 

, 1961'', IS HUN LOT 

Van 1 tot en met 28 november 1961 bevatten stempel
machines te Amsterdam CS., 'sGravenhage en Rotterdam 
een stempelvlag voor de Appèl 5loterij. 

Van 13 november 1961 tot en met 11 januari 1962 wordt 
in de machmes te Amsterdam CS., ArnliemStation, Eind
hoven, 'sGravenhage, GroningenStation en Rotterdam de 
bekende propagandastempelvlag voor de verkoop der kin
derpostzegels gebruikt. 

Typenraderstempels 
1.10.1961 Hulppostkantoor NieuwBeyerland werd post

station. 
12.10.1961 Gevestigd: Postagentschap AlkmaarFrederik 

Hendriklaan. 
8.11.1961 Opgeheven: Bijpostkantoor UtrechtElinkwyk 

en postagentscliap UtrechtMinister Talmastraat. 
Gevestigd: Bijpostkantoor UtrechtPrins Bern
liardplem. 
Postagentschap UtrechtBoerhavelaan. 

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

Gebruik en mode 
In de postwaardestukkenrubriek van de Schweizer Brief

marlcen Zeitung van oktober jl. schreef R. Hürlimann 
enkele opmerkingen, waarvan wij de voornaamste inhoud 
hieronder liort weergeven: 

In Australië worden briefkaarten door het publiek niet 
meer gevraagd. De postale uitgifte is daarvan gestaakt. 
Enveloppen, aerogrammen en courantenbandjes daarente
gen worden er in grote oplagen gedrukt en verkocht. In 
Zwitserland zijn de enveloppen, courantenbandjes, postre
gu's en postwisselformulieren als postwaardestult een af
gesloten gebied. Daar worden echter de briefkaarten zeer 
veel gevraagd, maar aerogrammen kent men er nog steeds 
niet. 

In de Verenigde Staten is het eerstedagstempel op post
waardestukken sterk in de mode. De nieuwe enveloppen van 
1 Vi, 2V2 c., de briefkaarten van 5 c. en de luchtpostbriefkaart 
van 7 c, alle in 1960 verschenen, werden ieder zowat 
200..000 maal van een eerstedagstempel voorzien. De enve
lop PonyExpressjubileum kwam zelfs tot over de 400.000 
eerstedagstempels. Sommige nieuwe frankeerzegels wor
den soms op de eerste dag in anderhalf miljoen exempla
ren van een eerstedagstempel voorzien (werkelijk alle op 
de eerste dag gestempeld???), maar een aantal van 
400.000 voor een postwaardestuk mag er toch óók zijn. 
99 van de 100 zullen wel naar thematische verzamelaars ge
gaan zijn. 

België. Nieuw zijn een postblad van 3 fr. met drietalige 
Inschriften en de Publibels 1772 en 18231828. 

Duitsland (West). Briefkaarten 20 en 20 + 20 pf., rood, 
Bach met 4 mm, brede lumogeendruk. De briefkaart van 
8 pf., Gutenberg en 10 en 10 +10 pf., Dürer zijn met en zon
der lumogeendruk uitgegeven. Briefkaarten met illustraties, 
10 pf., grijsgroen, Dürer (8.61). Serie 2 nrs. 29. Oplage 
20.000 van ieder. 

Duitsland (Berlijn). Briefkaarten 8 en 8 + 8 pf., lila, Guten
berg, alleen met lumogeendruk. 

Formosa. Enveloppen voor aangetekende expreszendin

gen. 2 dollar, groen, toren van Quemoy. Formaat verti
caal, oplage 980.000; formaat horizontaal, oplage 20.000. 

Frankrijk. Het Atelier du Timbre verzorgt ook de aan
maak van privé bestelde postwaardestukken. Met het oog 
op de verschillende aangeboden formaten van deze stukken 
wordt hiervoor een handpers gebruikt. Het 0,25 NF Marian
netype wordt echter niet in rood en blauw, doch alleen in 
rood afgedrukt. Dit waardestempel komt, éénkleurig, dus al
leen op postwaardestukken voor. 

Ierland. Bij de enveloppen voor aangetekende zendingen 
moet men letten op de tekst in Latijnse letters. Deze be
gint óf met Do Dhuillin óf met Don Duülin. 

Verenigde Stalen. Met het nieuwe watermerk, sterUSA 
zijn cle volgende enveloppen verschenen: 1'^, 2'/2, 3 (gewoon 
en venster), 4 (gewoon en venster), luchtpostcouvert 7 c 
scharlakenrood. 

Zweden. Postblad 30 0 blauw, drie kronen in eikekrans, 
waardecijfer en landsnaam. 

Aerogrammen 
Guinea. 25, 45 en 65 francs. 
St. Christopher (St. Kitts). De 5 c en 12 c worden nu gedrukt 

bij De La Rue (vroeger Waterlow & Sons). 
St. Vincent. 12 c idem. 

Rubriekredacteur . A Buelens, 
Manalei 24, Antwerpen 

NIEUWE UITGIFTEN 
Ilct bestuur van de Belgische Posterijen heeft, op 5 no

vember 1961, een aan Euratom gewijde reeks van drie bij

zondei'e postzegels, zonder toeslag, uitgegeven. De waarden 
en de onderwerpen van deze zegels zijn: 
40 c. groen gezicht op de reactor BR.2, te Mol. 
Fr. 3 violet, gezicht op de hoofdwerkvloer ter hoogte van 
het hart van de reactor BR.3. 
Fr. 6 blauw, gezicht op de reactor BR.3. 

432 



De gravering van de cilinders, voor de reproduktie in 
heliogravure, werd door de firma Malvaux verwezenlijkt. 
De zegels zijn door de Zegeldienst te Mechelen in vellen 
van dertig exemplaren gedrukt. De perforatie is van het 
type IIV2. De zegels werden bij voorrang op 8 november 
1961 uitsluitend verkocht in het tijdelijk postkantoor dat in 
het Atomium te Brussel werd ingericht. Zij worden in al 
de postkantoren van 9 november 1961 tot 31 januari 1962 
te koop gesteld. Hun geldigheidstermijn zal bij ministerieel 
besluit bepaald worden. 

België heeft een voorname plaats in de ontwikkeling van 
het vreedzaam gebruik van de kernenergie. Het Belgische 
Studiecentrum voor Kernenergie (C.S.K.) bouwde in de 
loop van de laatste jaren te Mol een met drie kernreactoren 
uitgerust onderzoekcentrum, dat één van de modernste en 
best geoutilleerde van Europa genoemd mag worden. 

Nadat in 1956 de eerste reactor BR.1, een onderzoekreac-
tor, in bedrijf was gesteld, werd op 6 juli 1961 het poten
tieel van het Centrum in ruime mate vergroot bij de inge
bruikneming van de BR.2. Wegens het bijzondere belang 
van deze reactor voor de gezamenlijke Europese kernener
gie, heeft de Europese Gemeenschap van Atoomenergie 
(Euratom) met het Belgische Centrum een overeenkomst 
gesloten om de BR.2 samen te exploiteren. 

Thans wordt, eveneens in het Centrum te Mol, een reac
tor van een derde type gebouwd, de BR.3. 

Het werk van het Belgisch Centrum heeft internationale 
erkenning gevonden. Euratom, waarvan het uitvoerend or
gaan te Brussel gevestigd is, werkt niet enkel mede aan 
de exploitatie van de BR.2. doch heeft tevens zijn Centraal 
Bureau voor metingen op het gebied der kernenergie, één 
van de instellingen van het Gemeenschappelijk Onderzoek 
centrum van de Europese Gemeenschap, in de nabijheid 
van de installatie te Mol opgericht. Dit Bureau werkt sa
men met het Internationaal Bureau voor Maten en Gewich
ten en het gemengd Europees Amerikaans Comité voor 
Kerncpnstanten. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Brussel: 28.10.61 tot en met 12.11.61. „Voeding Salon -

Salon de 1'Alimentation". 
Brussel: 8.11.61 - „België en Euratom - Belgique et 

Euratom". (Eerste dag van uitgifte van de Euratom-
zegels). 

Jemappes: 11 en 18.11.61 „Jumelage avec Briare Ie Ca
nal". 

Mechelen: 18.11.61 „Tentoonstelling 50 jaar C.A.O." (Cen
trum voor Arbeidersjeugd Ontwikkeling). 

Wavre: 18.11.61 „Jumelage europeen avec Hénin-Liétard". 
(Aannemen door Wavre van de Franse gemeente Hé
nin-Liétard). 

MECHANISCHE AFSTEMPELINGEN: 
Brugge 3: Derde Salon van de Energie van 7 tot 16 oktober. 

OPLAGECIJFERS: 
De oplagen van de Weldadigheidsreeksen die in België 

uitgegeven werden in 1960 zijn nu bekend. 
Antiteringzegels (Yvert nr. 1114-1120) 246.337 volledige 

reeksen. 
Vluchtelingenjaar (Yvert nr. 1125-1127) 414.455 volledige 

reeksen. 
Vluchtelingenjaar (blaadjes) 1128-1130) 213.886 volledige 

reeksen. 

Valschermspringers (Yvert 1133/1138) 283.411 volledige 
reeksen. 

Nationaal Comité voor Kongo (Yvert 1147/1149) 308.284 vol
ledige reeksen. 

U.N.I.C.E.F. (Yvert 1153/1158) 315.470 volledige reeksen. 

FILATELISTISCH LEVEN: 
De volledige verzameling van de 223 postzegels uitgege

ven door het Franse leger in de Fezzan, in 1943, werd te 
Brussel, in openbare veiling verkocht voor 1.200.000 frank. 

Zeldzame zegels zijn goud waard. Zo werd ook in Brussel 
een blok van zes van de 6 rappen, zwart van Zürich 
(Yvert nr. 10) toegewezen voor Fr. 600.000,— en een paar 
van de „Colombe de Bale" voor Fr. 160.000,—. 

Dit zijn record-cijfers die getuigen van de soliditeit van 
de postzegelmarkt. 

De vrouwen beginnen ook in België een vooraanstaande 
rol te spelen in de filatelie. Te Antwerpen werd, onder de 
dichterlijke benaming „Antigone" een filatelistische kring 
uitsluitend voor vrouwen gesticht. De medaille van fila
telistische verdienste werd aan mevrouw Noirsent van 
Charleroi toegekend. 

Het toekennen van medailles breng soms misnoegen te
weeg. De Antwerpse kringen hadden gehoopt dat de me
daille van letterkundige filatelistische verdienste dit jaar 
aan de heer J. P. Jordens, die in Nederland onderscheiden 
werd met de Leon de Raay medaille, zou toegewezen wor
den. De heer L. Vos was ook een meer dan verdienstelijk 
kandidaat. De medaille ging echter naar de heer A. Maes, 
een zeer bekend filatelistisch auteur. Daar de medaille van 
letterkundige verdienste tot hiertoe uitsluitend aan Fransta
lige schrijvers werd toegewezen, vragen de Antwerpse 
kringen voortaan ook rekening te houden met de Neder
landse werken. Dit zou niet meer dan billijk zijn. 

De Dag van de Postzegel zal door de Koninklijke Lands
bond der Belgische Postzegelkringen in negen steden van 
België gevierd worden, waarschijnlijk op de derde zondag 
van de maand maart 1962. Er zal een speciale postzegel 
voor uitgegeven worden. 

De tentoonstelling „Fauna en Flora op de Postzegel" die 
gehouden werd in juni in de Dierentuin te Antwerpen, was 
zo'n groot succes dat er hoogstwaarschijnlijk een tweede 
komt in 1962, samenvallend met de uitgifte van een nieuwe 
reeks postzegels met dierenmotieven. 

Met de medewerking van de Club Royal Philatélique 
Bruxellois, zal de Koninklijke Landsbond in december 1962 
te Brussel zijn zesde nationale tentoonstelling inrichten. 
Deze nationale tentoonstelling is gewijd aan alle verzame
lingen, met uitzondering van de didactische en thematische, 
waarvan de vijfde nationale tentoonstelling wordt gehou
den te Mechelen, van 24 november tot 2 december 1962, 
zoals wij reeds hebben gemeld. 

Boekenplank 

Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging Statuten en Regle
menten 

Het keurige bandje dat de R. Ph. V. haar leden aanbiedt, 
bevat een inhoud, die gemakkelijk aangevuld kan worden. 

Het geheel is het resultaat van degelijke voorbereiding en 
bespreking tussen bestuur en leden der Rotterdamse vereni
ging. Behalve statuten en huishoudelijk reglement treft men 
reglementen aan voor de afdelingen: 
bibliotheek (met een boekenlijst van 185 nummers en een 
zakenregister op het boekenbezit), aankoop, rondzendingen 
en veiling. Wij vestigen speciaal de aandacht op de bepa
ling, dat valse of vervalste postwaarden uit de rondzend-
boekjes verwijderd zullen worden en aan de falsificaten-
verzameling der vereniging vervallen. In geval van twijfel 
kan de inzender keuring verlangen door de Keuringsdienst 
van de Bond. Voorts worden zeer strenge sancties gesteld 
op het vervangen van postwaarden in de boekjes. 
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SVID-AFRIKA 
Rubriekredacteur Dr F G. E. Nilant, 

Universiteit van Pretoria, 
Pretoria, Suid-Afrika. 

« M É É I M t M i l l t É 

Lugpos-herinneringseël 
Op 1 Desember is daar 'n spesiale posseël van 3 c (lug-

postarief vir die binneland) uitgegee om die eerste ver
voer van pos deur die lug in Suid-Afnka te herdenk. Hier-
die vliegtog het op 27 Desember 1911 plaasgevind. Op daar-
die dag het E.F. Driver met 'n Bleriot-eendekker vliegtuig 
van Kenilworth na Muizenberg gevlieg, terwyl hy later op 
dieselfde dag weer na Kenilworth teruggevlieg het. 

Kennilworth is 'n voorstad van Kaapstad; dit lê in die 
vlakte aan die oostelike voet van Tafelberg. TVs myl vanaf 
die binnestad. Muizenberg is 'n strandoord agterkant Ta
felberg aan die Valsbaai, 8 myl vanaf Kennilworth. 

Behalwe die normale risiko van die vliegsport in daardie 
dae, was hierdie eerste vlug van Driver sekerlik nie son
der gevaar nie. Hoewel dit in die vlakte onder beskutting 
van Tafelberg plaasgevind het, kan daar plotseling sterk 
rukwinde om die berg heen oor daardie vlakte trek, wat 
van die vliegtuigie niks sou laat oorbly het nie. 

Rubnekredacteur H. L J, Weidema 
Jan Vethsiraat 9, Arnhem 

Europa 1961 
In vrijwel alle buitenlandse bladen vinden wij, evenals 

in ons Maandblad, felle aanklachten tegen de uitgavepoli-
tiek van enkele landen bij de uitgifte van de laatste Europa
zegels. Men is het er over eens, dat deze politiek de fiiatelie 
stukmaakt en in de eerste plaats het verzamelgebied 
Europa ernstige schade berokkent. Turkije, IJsland en Por
tugal zijn de boosdoeners, om van San Marino maar te zwij
gen. De Schweizer Briefmarken-Zeitung weet bovendien nog 
te melden, dat Ghana het nodig gevonden heeft in het spe
ciale stempel ter gelegenheid van de postzegeltentoonstel
ling van 16—18 september in Accra de woorden „EUROPA 
1961" op te nemen, dat in 1962 Monaco ook van de partij 
zal zijn, en dat in Groot-Brittannië tweehonderd zegels van 
3 d. een week te vroeg verkocht en thans voor £ 100 per 
stuk te koop zijn. Ook hebben we gelezen, dat van Grie
kenland twee verschillende watermerken gevonden zijn, zo
dat Europa-verzamelaars die compleet willen zijn, ver
der kunnen, als zij tenminste nog steeds over een gevulde 
beurs beschikken! 

Een constructief artikel over Europa vinden we »n In
ternationale Filatelie van november onder de titel „Die 
Europa-Gcdenkausgaben der Montanunion-Länder 195P— 
1959. Na een inleiding over ontstaan en organisatie aer 
E.G.K.S. komt men op de samenwerking op postgebied. 
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Die seëls wys 'n afbeelding van die ou Bleriot vliegtuig 
van 1911 en van die jongste Boeing-straler 707 wat vandag 
by die Suid-Afrikaanse Lugdiens in gebruik is. Daar word 
in albei tale „Eerste Lugpos" en „First Aerial Post" aan-
gegee. Onder aan die seël is die silhoeët van Tafelberg met 
Leeukop en Duiwelspiek links en regs aangebring. 

Vir hierdie herdenking het die Tematiese Vereniging in 
Kaapstad n' spesiale poskaart as herinnering laat maak na 
'n reproduksie van 'n seldsame ou kaart in die versameling 
van kaptein Stern, die bekende voorsitter van daardie ver
eniging. Die kaarte is op 1 Desember in Kennilworth en 
in Muizenberg afgestempel, terwyl hulle ook op 27 Desem
ber weer in dieselfde twee plekke gekanselleer is. In an
der plekke van die land is gewone kleurrijke eerstedag-
koeverte gebruik. 

Boeteseëls. Soos ons gesien het, het daar ses boeteseëls 
van die Republiek van Suid-Afrika verskyn. Hierdie seëls 
is m veile van 200 (10 x 20) seëls gedruk. Die papier het 
die wapen watermerk; die seëls is telkens met een-kwart 
vel (5 X 10 seëls) tegelyk aan die poskantore verstrek. Die 
bo- en onderrand van die veile is deurgeperforeer. Die veile 
vertoon geen silindernommers, velnommers of pyltjies nie. 

Daar is by die druk van die seëls twee silinders vir die 
omraming gebruik: no. 90 vir die Ic, 4c en 6c, no. 40 vir die 
2c, 5c en 10c. Vir die waardesyfers is dieselfde silinders 
gebruik wat ook al by die eerste desimale boeteseëls diens 
gedoen het. Die drukproses laat mens baie dink aan die 
Nederlandse boeteseëls van 1912, tweevoudige druk (no. 44a-
60a), met die verskil dat die Suid-Afrikaanse boeteseëls 
werklik tweekleurig is. 

Die Suid-Afrikaanse Studiekring (Postbus 31, Bryan-
town. Transvaal) is nou besig met 'n uitgebreide studie van 
die vorige Suid-Afrikaanse diereserie. Die resultate word 
gepubliseer in 'n aantal pamflette, 'n afsonderlike een 
vir elke waarde van die serie. Die bevindings oor die Vad 
en ld seëls het nou verskyn, en dit blyk dat die gege-
wens baie meer op die besonderhede ingaan as wat in die 
Uniehandboek moontlik was, Veral die pamfletjie oor die 
ld Swart Wildebees is vol nuwe inligtings, deurdat dit 'n 
genealogiese tabel van alle verskillende drukke van die vier 
multipositiewe plate verskaf, en ook deur diagramteke-
ninge alle verskillende pyltjies aandui. 

waaruit tenslotte de CEPT is ontstaan. Bij de beschrijving 
van de zegels van de zes landen, worden allerlei bijzonder
heden verteld, bij voorbeeld over de ongetande zegels uit 
de „minister-bloes" van Frankrijk. Voor Nederland geeft 
de schrijver als bijzonderheid, dat de PTT geen oplage
cijfers van bijzondere zegels zonder toeslag bekendmaakt 
en dat alleen op de door de handelarenbond uitgegeven 
enveloppen het officiële eerstedagstempel wordt geplaatst. 

„The Holy Land Philatelist" houdt op te verschijnen 
In het in oktober ontvangen augustus-septembernummer 

van dit tijdschrift maakt de uitgever F. W. Pollack be
kend, dat hij geen kans ziet dit blad langer te exploiteren, 
daar hij te weinig advertenties krijgt. In verhoging van 
de, naar Nederlands begrip reeds vrij hoge, abonnements
prijs, ziet hij geen heil. Ook klaagt hij over gebrek aan 
medewerking van de Israëlische PTT, die hem de infor
maties over nieuwe uitgiften op dezelfde dag verstrekt als 
aan de wereldpers. Het blad zal worden opgeheven en 
be.sloten worden met een index over de afgelopen zeven 
jaargangen. 

Hiermede verdwijnt een typografisch goed verzorgd 
tijdschrift met een zeer gevarieerde inhoud, dat in de zeven 
jaren van zijn bestaan aan de Israël-verzamelaars zeer veel 
kennis over hun verzamelgebied heeft gebracht. 

Postzegels als kunstwerken verzamelen 
a een artikeltje „Scherzo und Vignetten" in Der Sammler 

D.cnst no. 23 staat een pleidooi in luchtige trant voor bo
vengenoemde verzamelwijze, die weer eens wat nieuws in
houdt. Niet kunstwerken op postzegels, maar postzegels 
als kunstwerken, zoals men ook schilderijen, etsen, enzo
voort verzamelt, dus naar kunstenaar. Op iedere bladzijde 
van het album komen alleen zegels (plus eventueel voor
ontwerpen en proeven) van één kunstenaar, ontwerper of 
graveur. Men krijgt dan een overzicht van zijn werk en 



van zijn ontwikkeling in de loop der jaren. Welke onvoor
ziene mogelijkheden het verzamelen van postzegels al niet 
biedt! 

Mochten er lezers zijn, die voor iets dergelijks voelen en 
met Nederland willen beginnen, laten zij dan eens een be
zoek brengen aan de tentoonstelling „Nederlandse Post
zegelontwerpers" in het Arnhemse Gemeente-Museum, 
waarover u elders in dit nummer een bericht aantreft. 

Internationale dag van de Filatelie 
In Der Sammler-Dienst no. 22 houdt P. Seguy een plei

dooi voor een dergelijke dag. In de dertiger jaren heeft 
de grote Duitse filatelist Hans Von Rudolphi zich reeds 
hiermee beziggehouden. Hij vond steun bij de FIP, en de 
Internationale Dag van de Postzegel werd gesteld op de eer
ste zondag na 7 januari, de geboortedag van Heinrich Von 
Stephan. Het lukte echter niet dit in te voeren, vi^aaraan 
ook de tweede wereldoorlog schuldig was. In Oostenrijk 
viert men al vanaf 1935 op 1 december een Dag van de 
Postzegel, in Frankrijk en België doet men het in maart, 
in Nederland in oktober. Voorgesteld zijn ook nog 6 mei 
(uitgifte Penny black in 1840) en door rooms-katholieke lan
den de naamdag van de Aartsengel Gabriel, schutspatroon 
van post en filatelie. Ten slotte heeft men alle nationale 
dagen-van-de-postzegel maar gelaten wat ze zijn en heeft 
het laatste FlP-congres in Boedapest besloten tot een in
ternationale „Dag v-an de FIP", te houden tegelijk met het 
jaarlijkse FlP-congres; voor het eerst op 1 september 1962, 
wanneer de FIP in Praag bijeenkomt. 

Tachtig jaar Noorse Posthoorns 
In Der Sammler-Dienst no's 22 en 23 neemt Franz 

Biesecke deze zegels onder de loep en geeft een schema
tische indeling van de 106 zegels, die van 1872 tot 1952 
in dit type zijn uitgegeven. Hij deelt ze in acht groepen in 
en geeft de kenmerken van iedere groep. Tot slot een op
gave van de 85 briefkaarten en briefomslagen, die met een 
zegelafdruk van dit type zijn verschenen. 

Tristan da Cunha 
„Farewell Tristan" staat op de omslag van The Stamp 

Lover van oktober-novcmber 1961. Het is nog niet voor
gekomen, dat een zelf postzegels uitgevend gebied zijn post
dienst moest staken, omdat alle inwoners het land verlaten 
hebben. Momenteel is nog niet te overzien, of het eiland 
ooit weer bewoond zal worden. Verzamelaars van Britse 
koloniën doen echter wel verstandig hun collectie te com
pleteren. De verkoop van de zegels in Londen en op St. 
Helena is inmiddels stopgezet. 

In hetzelfde nummer van Eric Glasgow een artikel over 
„Express Delivery Stamps". 

Diversen 
In het vervolgartikel over de Japanse bezetting in Oost-

Azië van Frederic J. Patka in Die Sammler Lupe is in 
no. 20 de Riouw-Archipel aan de beurt. In hetzelfde num
mer ,,Nochmals; Japans erste Postkarte" van Karl Rist. 

In Internationale Filatelie van november treffen we nog 
aan: „Naturheilkunde im Spiegel der Briefmarke" door 
Irene Schellhoff, „Was ist ein Neudruck" door K. K. Dobe-
rer, „Der deutsche Reichsadler in der Filatelie" en .,Die 
Hellas-Aufdrucke", waarmede de Griekse opdrukken op de 
zegels van Kreta bedoeld worden. 

Het blad wijst ook nog op de vele valse eerstedagbrieven 
met de Spaanse zegels „Romaanse kunst — Europaraad". 
Er zijn slechts zeshonderd echte eerstedagbrieven. maar 
later zijn er vierduizend bijgemaakt met een vals stempel. 

In de Schweizer Briefmarken Zeitung van november zijn 
In de serie over de buitenlandse postkantoren in Egypte, 
de Britse kantoren aan de beurt. Otto Paul Wenger schrijft 
over de afstempelingen van de Griekse postkantoren in het 
buitenland. In de rubriek „Es dürfte Sie interessieren . . . ." 
schrijft Gaudenz Müller onder moer over de handelswijze van 
de heer Lehmann uit New York. Als voorbeeld wordt aan
gehaald het gedeukblok van Ghana ter gelegenheid van de 
verjaardag van Nkroemah, en over de aangekondigde 
Hammerskjoeld-zegels van Suriname. Wij laten letterlijk 
volgen: „Herr Lehmann scheint nicht ruhen zu wollen, be
vor er einige bisher als seriös bekannte Sammelgebiete 
total zu Schande geritten hat". 

n deze rubriek lezen we ook, dat, ter gelegenheid van 
het feit, dat zestig jaar geleden de eerste Nobelprijs werd 
uitgereikt, Noorwegen en Zweden de Nobelprijswinnaars 

zullen eren door de uitgifte van postzegels. Dit jaar zijn de 
winnaars van 1901 aan de beurt. Noorwegen geeft zegels uit 
met de beeltenissen van Henri Dunant en Passy, Zweden 
met die van Röntgen, Von Behring, SuUy-Prudhomme en 
onze landgenoot Van 't Hoff. 

In het Italiaanse II CoUezionista van november zet Al
berto Diena de verhandeling over Libië voort met de 
Italiaanse militaire post uit de jaren 1911—1913. Voor lucht
postverzamelaars in hetzelfde nummer afbeeldingen van de 
eerste vluchten van de Alitalia van 1958 af (totaal 37 stuks). 

Voor Brazilië-vcrzamelaars staat in The London Philate
list van november „The large Dom Pedros of Brazil", een 
lezing door Major W. J. Willis, gehouden voor de Royal 
Philatelie Society. 

BRIEF 
uit Londen 

Deze maand wil ik mijn brief beginnen met een opmer
king van algemene aard, namelijk over een neiging bij 
vole Britse en ook continentale verzamelaars, om een einde 
te maken aan hun beeld- en thematische verzamelingen. 
In de eerste plaats, omdat de verschillende postadmini-
straties zodanig veel emissies het licht doen verschijnen met 
thematische afbeeldingen, dat het financieel bezwaarlijk 
wordt deze verzamelingen .,up-to-date" te houden. Verder 
wordt het als een zeer groot bezwaar gevoeld, dat men 
niet meer weet waar men aan toe is met de vele voor-, 
bij-, mee- en andere „lopers". Een sterke neiging wint 
steeds meer veld om de afgesloten gebieden wederom te 
gaan verzamelen, de Baltische randstaten, Oudduitse sta
ten, Danzig, kortom, alles wat men kan overzien blijkt aan
trekkelijker, dan iedere maand met angst en beven te speu
ren naar wat men op thematisch gebied weer moet bij-
kopen. Het schijnt, dat enkele postadministraties bezig zijn 
vele kippen, die de gouden eieren gaven, in steeds grotere 
aantallen naar andere voederplaatsen te sturen! 

Enkele plaatnummers 
Barbados - Herdenking zeehaven: vignet plaat 1, rand 

plaat 1, 
F'idzji - veranderd onwerp: platen 1 Al Al Al A 

en IBIBIBIB, 
Salomon eilanden 1/-: vignet platen 1 en la, rand plaat 1 

en la, 
Seychellen, 10 en 20 cent: plaat 1, 
Malaya-Perlis - 4 en 10 cent: plaat 10, 
Malaya-Selangor - $ 2: vignet plaat 1, rand plaat 1. 

VOOR DE THEMATISCHE VERZAIWELAAR 
OP POSTZEGELS 

INDUSTRIE 

Aden 

Aden-Quaiti 

Bahama's 

70 c. zoutwinning 
1/- Dhow (= boot)-

scheepswerf 
5 c. metaalbewerking 

10 e. mattenmakerij 
15 c. weverij 
25 c. aardewerkfabriek 
35 e. bouwbedrijf 
1/25 kalkbranderij 
2/- Dhow-scheepswerf 

10/- kalkbranderij 
2/6 scheepsbouw 

10/- moderne zoutwinning 
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Bri ts Guyana 

Bri ts Honduras 
Kaa iman ei landen 

Cyprus 
Dominica 

Fidzji 

8 c. 
24 c. 

$ 2 
4 c. 

VAc. 
5/-

10 mils 
2 & 60 c. 
3&48C. 

4 c. 
5/-

Malaya - alle gebieden $ 5 
Malaya - federatie 
Maur i t ius 
Montse r ra t 
St. Helena 
St. Ki t ts 
Sa rawak 
Sierra Leone 

Zuid Kameroen 
Swazi land 
Tr in idad & Tobago 

25 c. 
4 c. 
8 c. 
2 d . 

$4.80 
20 c. 

1 d. & 2/6 

2 d . 
V2 c. & 10 c. 

12 c. 
35 c. 

Turks & Caicos eilanden 1 '6 

r ie tsuikerfabriek 
bauxietmijn 
goudbaggeren 
ananas indus t r ie 
touwindustr ie 
scheepsbouw 
koper-pir ie tmijn 
mandenmaker i j 
mat tenmaker i j 
kanobouw 
goudindustr ie 
weverij 
t inbaggeren 
suikerfabriek 
ka toenbewerking 
kantklosseri j 
suikerfabriek 
mandenmaker i j 
e rkende d iamant 

zoeker 
tinmijn 
asbestmijn 
olieraffinaderij 
pekmijn 
Zout-Cay 

DE POSTZEGELS VAN GRENADA 
Grenada is het meest zuidelijke van de „Eilanden boven 

de wind" in het Caraïbische gebied, ongeveer negentig 
mijl ten noorden van Trinidad. Het eiland werd ontdekt 
door Columbus op 15 augustus 1498 en door hem naar zijn 
vlaggeschip „Concepcion" genoemd. Gedurende de volgen
de eeuw bleef het eiland m ongestoord bezit van de oor
spronkelijke bewoners, de „Caribs". In 1609 trachtte een 
maatschappij van Londense handelaren Grenada te kolo
niseren, doch de kolonisten werden onophoudelijk door de 
bewoners belaagd, zodat deze poging werd opgegeven. Na
dat Engeland en Frankrijk het eiland beurtelings in bezit 
hadden gehad werd het in 1763, bij de Vrede van Parijs, 
aan Engeland overgedragen. 

De eerste postzegels werden een eeuw geleden uitgegeven 
in twee waarden, (afbeelding 1), l d en 6 d. Ze waren 
gedrukt door Perkins, Bacon & Co. met de beeltenis 
van Koningin Victoria naar het ontwerp van Chalon, dat 
tot de beste van dit onderwerp werd gerekend. De volgende 
emissie werd gemaakt van een enkele gravure, waarop 
later de verschillende waarden werden gedrukt. De zegels 
konden zowel voor postaal als fiscaal gebruik dienen. In 
1883 verschenen de eerste postzegels van Grenada, gedrukt 
door De La Rue, met watermerk Kroon CA in zeven waar
den. In 1895 verscheen een nieuwe emissie in het algemeen 
aanvaarde ontwerp voor de koloniën (afbeelding 2). In to
taal kwamen hiervan acht waarden. Het herdenkingsfeest 
(vierhonderd jaar) van de ontdekking werd onder andere 
herdacht op een zegel van 2V2 d. waarop het vlaggeschip 
van Columbus „La Concepcion" was afgebeeld (afbeelding 
3). In 1902 kwam een nieuwe reeks uit met de beeltenis van 

Boekenplank 
CATALOGUS VAN DE POSTZEGELS VAN VERENIGD 
EUROPA 1962. Derde editie. Uitgave Zonnebloem, Admiraal 
de Ruyterweg 212, Amsterdam. Prfls / 1,30. 

Deze catalogus van 55 bladzijden bevat afbeeldingen en 
gegevens van zegels die „direct of indirect op redelijke 
gronden verband houden met een Europa-uitgifte om een 
Verenigd Europa te stimuleren, alsmede de uitgifte van de 
zes EGKS-landen". De indeling is chronologisch, waarbij 
de landen per jaar alfabetisch zijn gerangschikt. Zegels 
van vóór 1949 en zegels van Oosteuropese landen zijn niet 
opgenomen. Behalve de uitgiften van de zes landen der 
Europese Economische Gemeenschap (wij verkiezen de aan
duiding EEG-landen boven die van EGKS-landen. Red.) en 
de negentien CEPT-landen met Liechtenstein, vindt men 
er ook de NAVO-zegels in (USA en Canada inbegrepen), 
ERP, sport. Raad van Europa, Europees V.N.-bureau Ge
neve, conferenties, EGKS, Verenigd Europa, Bureau van de 

Koning Edward VII, gevolgd door een serie met Koning 
George V in 1913 (afbeelding 4). Pas in 1934 kwam een 
nieuw ontwerp uit, nu gedrukt door Waterlow & Sons, met 
verschillende afbeeldingen van eiland en omstreken, in to
taal tien waarden. Het portret van de Koning was in me
daillon aangebracht. Het zilveren jubileum van 1935 werd 
gevolgd door de kroningszegels van Koning George VI in 
1937. In dat jaar verscheen ook de eerste zegel van een 
nieuwe serie voor algemeen gebruik. Deze zegels bleven 
tot 1951 in gebruik toen nieuwe waarden verschenen met 
decimale munteenheid. Inmiddels waren victorie, zilveren 
bruiloft van het Koninklijk paar en de herdenking (75 jaar) 
van de UPU op postzegels herdacht. De thans lopende 
serie verscheen m 1953 voor de eerste waarden. 

Op 1 ]uni van dit jaar verscheen een herdenkingsserie 
van de eerste postzegels van Grenada. In afwijking van de 
gebruikelijke afbeelding van de eerste zegel, vertonen deze 
zegels de vooruitgang van het postwezen in de laatste hon
derd jaren, drie waarden die alle de beeltenissen van Ko
ningin Victoria en Koningin Elizabeth II dragen (afbeel
ding 5). 

Christian Houston 

Jeugd, Dag van de landen van het Noorden (Noordse Raad) 
en Economische Commissie voor Europa. In zijn beperkte 
opzet een aardig boekje, dat voor iemand die een verzame
ling wil opzetten, evenwel geen enkele leidraad voor een 
systematiek geeft. De prijzen raken hier en daar kant noch 
wal en in de tekst zitten ernstife fouten. Fl. 

Joh. van de Ven erelid 
De heer Joh. van de Ven te Maastricht, erelid van de 

vereniging „De Beeldfilatelist", is op het twaalfde congres 
van de FIPCO in Denemarken benoemd tot erelid. 

Wij ontlenen deze mededeling aan het tweemaandelijkse 
orgaan De Beeldfilatelist van november 1961, waarin de 
heer Van de Ven de „vader van de beeldfilatelie in Neder
land" wordt genoemd. 
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Les Jeux Olympiques Squaw-Valley-Rome 1S60. Classe-
ment chronologique — des timbres, — des obliterations, — 
les vaiietes. 1961 - Editions Echo Philatelique asbl, 14 
rue Renkin — Bruxelles 3 Belgique. Raymond Depover. 

Deze eenvoudig ui tgevoerde uitgave is gewijd aan de 
Olympische zomer- en winterspelen van 1960 Er zullen a a n 
vullingen verschijnen 

Het j aa rabonnement voor zes nummers van vijftig bladzi j
den elk kost 125 — Belgische Frank De vermeldingen zijn 
ingedeeld naai de alfabetische volgorde der landen naar de 
Franse benamingen, zonder afbeeldingen Behalve postze
gels worden ook speciale afstempehngen en afwijkingen 
vermeld 

Boekenplank 

hoofdstuk nog de „Kleine Enten te" en de „Entente Bal-
kan ique" De zegels van Kreta met de godin Europa wor
den hier echter nog niet serieus als Europa-zegels gecata
logiseerd 

Een oordeel over de prijzen te geven is voor iemand die 
de Belgische mark t niet kent, niet eenvoudig Vergelijkt 
men met Yvert dan komt 1 Yv F r wel ongeveer overeen 
met 10 B F r , hetgeen ook m de prakti jk wel ongeveer de 
verhouding tussen de Belgische en de nieuwe Franse franc 
is Er zijn echter afwijkingen naar boven en naar beneden, 
waarbi j welhaast aan te nemen is dat de Belgische h^n-
delaaisvereniging er dichtei bij zal zijn dan Yvert De ge
wone frankeerzegels — men moet er even naar zoeken 
m a a r die bestaan in België toch echt ook nog wel — zijn 
op anderhalfmaal de postprijs gewaardeerd, ook dit wel m 
navolging van Yvert 

In elk geval is het een werkje dat voor lage piijs zeer 
veel biedt en dat men iedere Belgie-verzamelaar zeker kan 
aanbevelen Fl 

OFFICIËLE CATALOGUS. UITGEGEVEN DOOR DE BEL
GISCHE SYNDICALE KAMER VAN POSTZEGELHANDE
LAREN. UITGAVE 1962. PRIJS B.FR. 30,— 
Verzamelen 

wekt de belangstell ing op 
scherpt de geest 
IS een vorm van sparen 
verhoogt de ontwikkeling 

Zet uw kinderen aan om postzegels te verzamelen 
Deze woorden, die meer dan eens in het genoemde boekje 

afgedrukt staan, zijn een bijzonder goed motto vooi deze 
aantrekkeli jke catalogus Zij omvat natuurl i jk al lereerst 
alle zegels van België Deze zijn zover gespecialiseerd dat 
de verzamelaar die iets meer wil dan alle Yver t -nummers 
bij e lkaar zoeken er veel aan zal hebben Zo zijn bij de ui t 
gifte 1915 van Koning Albert de verschillende typen beschre
ven en genoteerd Van de zegels Houyoux, Heraldische 
Leeuw en dergelijke worden de belangrijkste van de veel 
voorkomende kleurverscheidenheden vermeld De voor de 
verzamelaar met normale middelen minder in a a n m e i -
king komende ongetande exemplaren van de normali ter ge 
tand uitgegeven zegels zijn ook alle, meestal per serie, ge 
noteerd Alle soorten zegels worden vermeld, tot zelfs 
van de „Lokaalpos t ' in Moresnet in 1886 Bij de blokken 
en velletjes is een vrij uitvoerige indeling gemaakt Men 
onderscheidt normaal uitgegeven idem zonder f rankeer-
waarde, dan „ luxe-vel le t jes ' waaronder bijvoorbeeld het 
beruchte Europa-Beaul ieu-blok, dan helemaal ach te raan 
nog „Pr ivaat -ui tgaven" , waaronder bijvoorbeeld de luch t 
postzegel no 1 met verschillende opdrukken en tenslotte, 
als het al ler laatste wa t men nog kan verzamelen, „Vignet
ten" oftewel pr ivaa t -u i tgaven zonder f rankeerwaarde Niet 
vermeld zijn bijvoorbeeld de zegels met diverse opdrukken 
„Slag van de Spits" die men m Nederland ook wel eens 
aangeboden ziet Deze worden beschouwd als niet door 
enige „comité" m a a r eenvoudig door een of meer h a n d e 
laars te zijn geschapen en worden met catalogiseerbaar 
geoordeeld Wie met weet hoever hij met deze dingen moet 
gaan, vindt in de catalogus een duidelijke handleiding 

Behalve België zelf, inclusief de oorlogsuitgaven 1914-19 
20, Duitse bezetting in België, Belgische legerpost in Dui ts 
land, Eupen en Malmedy, vinden we natuurl i jk ook Congo, 
Roeanda-Oeroendi en ook de nieuwe onafhankelijke Congo-
s taa t en Katanga zijn nog volledig vermeld 

Dan heeft men nog opgenomen de in het bui tenland op
genomen zegels ter ere van de Wereldtentoonstell ing m 
Brussel m 1958 en tenslotte is er nog een onderdeel „Europa
zegels" Ook hier is weer een zeer overzichtelijke indeling 
gemaakt Men begint met de echte „Europa-zegels", die 
smds 1956 eerst door de E G K S - landen en sinds 1960 door 
de C E P T - landen zijn uitgegeven Hierbij zijn ook opgeno
men de NAVO-zegels en van de Scandinavische landen de 
„Zwanen" en de SAS Dan komt er een hoofdstuk Europese 
(sport)kampioenschappen, waar in ook zegels van Oost-
europese landen zijn opgenomen Het derde hoofdstuk om
vat „Europese conferenties en congressen", beginnende 
met de „Europese" Postconferentie in 1942. Als vierde 

MICHEL-EUROPA-CATALOGUS 1962. UITGAVE SCHWA-
NEBERGER-ALBUM, EUGEN BERLIN G.M B.H., MÜN
CHEN 12 PRIJS DM 21 — 

De nieuwe Michel-Europa is ook weei prompt op tijd ve r 
schenen en zoals te verwachten was, is het weer een zeer 
lezenswaardig boekwerk geworden In de editie 1961 had 
men zich nogal beperkt m het vermelden van var ië te i ten 
Hierop IS men gedeeltelijk teruggekomen, doch een verge
lijking met een exemplaar van de editie 1957 liet toch zien 
dat men zich bij enkele tegenwoordig minder „courante" 
gebieden, ik noem bijvooi beeld Bosnie-Herzegowina, de Bal -
tichc landen en Montenegio, aanmerkeli jk beperkt heeft 

Montenegro k iomp bijvoorbeeld van 5 1/4 pagina in 
„1957" tot 3 2/3 pagina in 1962" Ook bij Nederland heeft 
men zich beperkt De zegels die in „1957" nog 30 3/4 pagina 
innamen beslaan nu nog 27% pagina Door deze bezuini
gingen heeft men kans gezien alle nieuwe uitgiften zeer 
ui tvoerig te catalogiseren en toch met 1675 pagina s te 
volstaan, tegen 1615 in de vorige editie 

Ook met de toegepaste beperkingen bevat deze catalo
gus nog een schat van gegevens Zo is bijvoorbeeld bij N e 
der land ook het bekende „rolstempel" als „voors tempe-
l ing" vermeld, met een notitie erbij dat het op hogere 
w a a r d e n geen voorafstempeling is 

Een bijzonder prakt ische wijziging, die ook verleden j aa r 
al toegepast werd, is dat men nu wa te rmerken afbeeldt, 
van de achterkant van de zegel af gezien Waar iedereen 
de zegels van de achterzijde bekijkt bij het zoeken van het 
wa te rmerk is dit beslist beter Onze Nederlandse H a n d e 
laarscatalogus doet het t rouwens ook, maa r Yvert en Zum-
stein doen het niet 

De prijzen zijn hier en daar drastisch verhoogd, niet in 
het minst bij de Duitse zegels Verder zijn natuurl i jk alle 
„Eui opa-ui tgaven" omhooggegaan Het is misschien wel 
eens aardig om naas t e lkaar te zetten de Nederlandse 
Europazegels zoals ze gewaardeerd worden door Michel-
Yver t en de Nederlandse Handelaarscatalogus Dat geeft 
het volgende beeld (ongebruikte series) 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

N V v P H 
ƒ 1 5 , -

„ 2,75 
„ 1,25 
„ 2,75 
„ 1,30 

Michel 
M i M k ƒ 31,— 

„ 6,95 
>, 3,20 
„ 4,50 
„ 4,40 

Yvert 
Y v N F r ƒ 18,— 

„ 6 , -
„ 2 , -
„ 4,50 
„ 3 , -

Dit betreft dus zegels die zeer m de belangstell ing s taan 
en waa rvan men in elk tijdschrift adver tent ies aantreft . 
Komt u er met deze catalogusnotering niet meer u i t ' 
Hoeft ook me t De catalogus is een handleiding voor ve r 
zamelaars en een nauwkeur ige prijsbepaling is onmogelijk 
Voor effecten kijkt u ook naar de beursber ichten m de dag
bladen Die wisselen elke dag De prijzen van regelmatig 
verhande lde postzegels ook Voor een verzamelaar zijn de 
catalogusprijzen echter een goede aanwijzing wa t de w a a r 
de van een zegel ongeveer is Van veel meer belang is de 
beschrijving die Michel geeft en die is zo uitvoerig en 
„gründlich" dat iedere verzamelaar , die werkelijk iets van 
zijn zegels wil af weten h i e n n zeer veel zal kunnen v in 
den. FL. 
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VLIlLNiGDL NAIIEfe 
Afbeelding van de in het \ oi ig n u m m e r 

gemelde zegpls \oo i het UNICEF 

UNITED NATIONS 
I46  I9$ t 

N A T I 0 N 5 , | , H 

EUROPA 

G 
ALBANIË 

30 1061 Vijftigste geboo i t ed ig M 
Nikolla 
O 50 en 8 50 1 P o i t i e t van de dichter 

DUITSLAND (BtKLIJNJ 
l 1261 Vervolg gebiuiksser ie 

50 p roodb iu in Johann Wolfgang von 
Goethe 

70 p donke ig ioen Ludwig \ a n Beethoven 
80 p Heinr ich von Kleist 

Bovendien inschrlft Ber l in" 

DUITSLAND (WEST) 
11261 Vervolg gebru iksse i ie 

50 p roodbru in J o h a n n Wolfgang \ o n 
Goethe 

70 p donke ig ioen Ludwig van Beethoven 
80 p d o n k e r b i u m Heinrich von Kleist 

020REPÖBUQUE + i 
+o jo FRANCAISbosTEs' 

I 
Q k 

Ä Tel 7377 

p p \N ' IR»JK 
41261 Rod» KiuishPrie 

O 20 plus O 10 NF Zwar tb ru in en rood 
Moedei met kind 

O 25 plus O 10 NF Zwar tb ru in en rood 
Biit^^p word t geleid 

1 2 5 REPUBLIQUE 4 i 
# 0 1 0 FRANCAISEPUSTK 

GRIEKENLAND 
2012 61 Honderd 3aar Griekse postzegels 
20 1 Afbeelding zegel 1 1 ui t 1861 
50 1 , „ 2 1 

1 30 d 
2 50 d 
4 50 d 
6— d 

10— d 

5 1 
10 1 
20 1 
40 1 

HONGARIJE 
2210Cl Vervolg por t re t tenser ie 

1 F Lemn der t iende communis t ische partij 
congies 

411 61 Vervolg por t re t t enser ie 
1 F Mate Za 'ka schri jver en revolut ionair 

November 1961 Planten voor medische en 
industr ië le doeleinden 

20 f Monnikskap 
30 f Duizendguldenkiu id 
40 t Blauwe i r is 
60 f Doornappel 

1 — F P u r p e r e n stokroos 
1 70 F Hop 
2 — F P a p a v e r 
3 — F Koningskaars 

ITALIË 
281161 Tweede eeuwfeest gebooi tc Gi

andormenico Romagnosi 
30 1 Por t r e t van Romaj,nosi 

LUXEMBURG 
4 12 61 Caritasserie 1961 

30 plus 10 c lood en b iu in 
1 00 f plus 25 c gii jsblauw en b iu in 
1 50 t plus 25 c oran ie en bruin 

,Qt LUXEMBOIIRC, 

■5^15, 8 5 0 F J 5 * 4 6 0 F 

2 50 t pius 50 e grijsgroen en bruin 
5 00 f plus 50 e citroengeel en bruin 
8 DO f plus 4 60 f blauwgrijs en bruin 
Alle zegels geven een afbeelding van Pi ins 
Henri 

NOORWEGEN 
912 61 Nobelpri jswinnaars 

46 o rood en 100 o groen Koppen van Henr i 
Dunan t en Freder ic Passy (1901) 

OOSTENRIJK 
Af Deciding \ d n de zef,ei Dag van de r^ t

ze^e ' Po<^tk'intoor van Rust 

POLEN 
1112 61 Vijftiende ver jaardag UNICEF 
40 g Kind en injectiespuit 
60 g Drie k inde ren van velschil lend ras 

2 50 z Moedei met kind en fles 

MimBCIST« 

v^mj' '«^^■s 
l^^P'dSui^^lE 
*2^K^«^nHHs 
^Bük^'^Hii^* 
**TBI pP**̂ .̂  

MAeviirisTu 

ROEMENIE 
251061 Cul tu ie le persoonli jkheden 
10 b Herac l i tus 
20 b Lord Francis Bacon 
40 b R a b m d r a n a t h Tagore 
55 b Domingo Sarmiento 

1 35 1 Heinr ich von Kleist 
175 1 M V Lomonosov 
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SAN MARINO 
25ll'61. Postzegeltentoonstel l ing Bologne 

„Bophilex VI". 
30, 70 en 100 1. Afbeeldingen nog nie t bekend. 

SOVJETUNIE 
1710'61. Sovie t  ru imtevluchten . 

1 r. zegel op folie Afbeelding ru imte 
vaarders . 

23l0'61. Tweeëntwint igs te parti jcongres. 
Genoemde 7egel overgedruk t met „Tweeën
twint igste congres van de C.P.S.XT." 

2510'61. Hoofdsteden van autonome Sov
je t republ ieken . 
4 k Ehsta, hoofdstad van Kajmvck ASSR. 

2510'61. Nog een zegel Wereldjeugdfoii im. 
2 k. Afbeelding schilderij Tanks woiden 
verniet igd. 

2510'61. Volksheld Amangaldi Imanov. 
4 k. Por t re t van Imanov. 

3110'61. Honderdvijft lgste geboortedag 
Franz Liszt. 
4 k. Por t re t en piano en muziek. 

3110'61. Verdedigers van het land 
4 k. Verdediging en medail le van O d c s a 

5ll'61. Vijfde Wereldcongres Vakvereni
gingen. 
4 k. Hand met hamer , Romeinse V, oUiftaK 
en globe. 

1511'61. Vijfde Wereldcongres Vakvereni
gingen. 
6 k. Embleem van he t congres. 

TURKIJE 
25l0'61. Honderd jaai technische scholen. 

30 k. Compositie met tu lp . 
75 k. Compositie met toorts . 

2910'6l. Instal lat ie par lement . 
30 k. en 75 k. Boek, tak en /uil 

111261. Vijitiende \ ei jaardag UNIC"" 
10 plus 5 k. Malariabestr i jding. 
30 plus 5 k. Gezondheid van moeder en kind. 
75 plus 5 k. Ins t ruc t ie voedingsgewoonten. 
Alle zegels met V N.emb'.^em. 

NOBELPR!S190! z^' 
PÖf4TGEN 

PRUDHOMME 
VON BEHRING 

SVERIGE 40 

ZWEDEN 
912'61. Zestig j a a r Nobelprijzen. 

20 ó rood, 40 ö blauw, 50 o groen, koppen 
v a n W. K. Bontgen (Natuurkunde) , R. F. A. 
Sully p r u d ' h o m m e ( l i te ta tuur) , E. van Beh
r ing (Geneeskunde) en J. H. van ' t Hoff 
(Scheikunde). 
De 20 ó zegel m dr ie t andingen . 

ZWITSERLAND 
112'61. Pro J u v e n t u t e 1961. 

5 plus 5 r. Jcmas Fur re r 
10 plus 10 r. Zonnebloem. 
20 plus 10 r. Lelietje van dalen. 
30 plus 10 r. Zwaardlel ie 
50 plus 10 r. Potenti l la a n t e n n a . 

BUITENEUROPA 
AFGHANISTAN 

1610'ei. Serie fruitzegels. 
2 P. Gränaa tappels . 
2 P. Witte en blauwe druiven . 
5 P. Druiven. 

10 P. Appels 
15 P. Granaa tappels . 
25 P. Druiven 
50 P. Druiven 

100 P. MelOfnen 
150 P. Appels 
' li P. Granaa tappe ls 
Bovendien verschenen de vijf laagste waar
den m e t overdruk plus 25 P. en verschenen 
de 30 en 100 P. in een minah iu rve l l e t j e , z,o
wel getand als ongetand. 

24l0'61. Dag de r V.N. 
1, 2, 3, 4, 50, 75 e n 175 P. V.N.gebouw in 
New York. 
Ook nog de waarden 50. 75 en 175 P onge
tfld 

2610 61. Dag van de onderwijzer . 
2 P. Onderwijzer ontvang t bloemen van 

leerl ing 
2 P. Boeket tulpeu. 
5 P. Tulpen 

10 P . Onderwljzei en leer l ingen. 
25 P . Boeket tu lpen . 
50 P. Gelijk aan 25 P. 

150 P . Onderwijzer eii leerl ingen. 
175 P. Onderwijzer en leer l ingen voor school. 
De vijf laagste waarden weer m e t opdruk, 
n u „UNESCO" plus 25 P. 

ANTIGUA 
14_11'61. Herstel werf van dit eiland 

20 en 30 c. Gezicht op het ei land en koppen 
v a n Lord Nelson en Koningin Elizabeth 

W9t*ni**mimmmm9m 

l«MwraiaaT«»«gw«iMnn«awMi» '2'Oi 
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ARGENTINIË 
25ll'61. Wereldbouwdag. 

2.— p . Vignet van de Wereldbouwdag. 

BIRMA 
1112'61. Tweede ser ie SEAPspelen 

15, 25, 50 p. en 1 k. afbeeldingen nie t bekend. 

1112'61. Serie van twee zegels voor 
UNICEF, verde re gegevens nie t bekend. 

BOLIVIË 
November 3961. Spanjaarden die met Bo

llvië verbonden zijn. 
600 b . Cervantes . 

1400 b. Cervantes . 
l.SOO b. Nuflo de Chaves 

CAMBODJA 
9ll'61. Onafhankel i jkheidsdag. 

2, 4, 7, 30 en 50 r. Onafhankel i jksmonument 
en por t r e t Koning. 

CENTBAALAFRIKAANSE REPUBLIEK 
l12'6l. Nationaal feest 1961 

Overdruk zegel Yver t no. 15 met vijfpuntige 
ater en „Fête Nationale 112'61". 

CHU.I 
November 1661. Honderdvljftlgate verjaar

dag eers te Congres. 
10 e. Congresgebouw en palmbomen. 

CHINA (COMMUNISTISCH) 
1011'61. , ,Tang SanTsai" . Driekleurig 

oorcelein van Tangdynast ie . 
4 en 8 f. Verschil lende porce lemen beeldjes 
van ezels. 

8, 10, 20 en 22 f. dito van paarden . 
30 en 50 f. dito van kamelen . 

CHINA (NATIONALISTISCH) 
1411'61. Gouden jub i leum Chinees inst i

t u u t van ingenieurs . 
0.80 $ Olieraffinaderij . 
1.50 $ Staalgieter i j . 
2.50 'j Fabr icage van a lumin ium. 
3.20 t Kunstmests toffabr iek. 

■MMMÉAÉlMfMMÉlÉÉ 
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UMUMA^UA* 

2.12 61. Kemreac to r se r i e . 
O 80 $ Overzicht van de reac tor . 
2.U0 & Beactur aan iiet werk. 
3.20 $ Bui tenaanzich t van reac tor labora to 

r ium. 

2812'61 Tacht ig j a a r Chinese telegraaf. 
O 80 $ en 3.20 $ Radio to ien en oude spoelen 
en embleem. 

COLOMBIA 
2ll '61. Verpl ichte toeslagzegels. 

5 c. en 5 c. Rodekruiszuster . 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
25ll'61. Sticht ing „Air Afr ique" . 

50 f. luchtpost . Afbeelding nog niet bekend . 

412'61. Serie postzegels, , ,middelen van 
t ranspor t" , gemeld in het sep t embernummer . 

COSTA RICA 
2410 61. Vijftien j a a r V.N. 

10 c. groen. Embleem F.A.O 
20 c. oranje . Embleem O.M S. 
25 c. blauwgroen. Embleem O.I.T. 
30 c. donkerb lauw Embleem U.I T. 
3.'i c rood. Embleem. O.M.M 
ib c li'.t. F m b ' e e m UHESCO 
85 c l ichtb:auw. Embleerr' I .CA.O. 
10 C. groen In te rna t iona le Hers t s lbank . . 
Bovendien een blokje van 5 C. V.N. 

EGYPTE 
1511'61. Vijftiende ver jaa rdag UNESCO 

en hulp bij redden van monumen ten in 
Nubie . 
10 m Phi lae t empel in Nubie 
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1711'61. Dag van de Opvoeding, 
10 m. Stralen van kennis leiden naar sym
bolen van kunsten en wetenschappen. 

FIDZJI EILANDEN 
1411'61. Vervolg definitieve uitgifte. ' 

Va en 2 d. portret Koningin Elizabeth. 
6 d. Inwoner van Fidzji die op de trom slaat. 
1 sh. Kaart met eilanden 
2 sh. 6 d. Gebouw luchthaven. 

10 sh. Snijders van suikerriet. 
1. P. Wapen van de eilandengroep. 
Alle zegels met portret van Koningin Eliza. 
beth. 

FILIPPUNEN 
Afbeelding van de in het vorige nummer 

gemelde zegels Colomboplan. 

912'6l. Zeshoekige zegels vereniging gou
vernementsambtenaren. 
6 c. Mannelijke employé en twee wapens. 

10 c. gelijk aan 6 e. 
3012'61. Vervolg serie Dr. José Rizal. 

30 c. Terechtstelling van Dr. Rizal in Bagum
bayan. 

GAMBIA 
212'61. Bezoek Koningin Elizabeth. 

2 d Palmtak en portret Koningin. 
3 d Kaart Afrika en portret Koningin. 
6 d. Gelijk aan 3 d 
1 sh. 3 d GeUik aan 2 d . 

GHANA 
1011'61. Bezoek Koningin Elizabeth. 

3 d., 1 3h. 3 d., en 5 sh. Kaart Afrika, vlag 
Ghana en portret Koningin Elizabeth. 
Bovendien blokje waarin de (toch al over
dreven) hoogste waarde vier maal voor
komt. 

INDIA 
1411_'61. Indische industrietentoonstclling 

1961. 
15 np. afbeelding niet bekend. 

1411'61. Dag van het Kind 1961. 
15 np. Afbeelding niet bekend. 

2111'61. Eeuwfeest wetenschappelijke bos
bouw m India. 
15 np. Afbeelding niet bekend. 
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REPUBLIEK INDONESIË 
1011'61 Derde ,,heldenserie" 

Rp 3,— grijs Ki Had.iar Dewantoio 
Rp. 2,50 rood en violet Mohammed Ilunsi 

Thamrin 
Rp. 1,— blauw. R. A. Kartmi. 
30 sen violet. Surjopranoto. 
20 sen geel en grijs Abdul Muis. 
Ontwerper: Much. GoziaU 
F.D.C.ontwerper: Karnedi 
Drukker: Ganaco N.V te Bandang, 
Verdere gegevens als vorige uitgiften. 
(Opgave A. J. Uylen, Eindhoven) 

IVOORKUST 
1811'61. Zegel van 75 f., Ayamédam, aan_ 

gekondigd in septembernummei 1960 

JAPAN 
111'6L Opening bibliotheek Rijksdag. 

10 y. Opengeslagen boek en gebouw. 
111'61. Vervolg bloemenserie. 

10 y. Chrysant. 

JORDANIË 
1510'61. Volkstelling. 

15 f. Stad en landwoningen en grafiek 

KOREA (ZUID) 
111'61. Tiende nationale tentoonstelling 

van schone kunsten. 
40 h. Museum, lauwertak en symbolen 

4.11'61. Vijftiende verjaardag UNESCO 
40 h. Embleem UNESCO, lauwertak en kaars. 

1611'61. Antituberculoseweek. 
40 h. Doorlichtingsauto en man voor scherm. 
Ook weer blokje met deze zegel ongetand. 

MADAGASCAR 
912'61. Serie ,,Bescherming der fauna" 

In het novembernummei gemeld 

MALAYA (FEDERATIE) 
3010'61. Dertiende bijeenkomst leden Co

lomboplan. 
12, 25 en 30 c Embleem Colomboplan. 

111'61. Portretwisseling zegels Selangor. 
10 e. Kop nieuwe Sultan en tiiger. 

2.12'61. Portretwisspling zegels Kelalan. 
10 c. Kop Sultan en tijger. 

NICARAGUA 
November 1961 Hammarskjoeld overleden. 

Overdruk op sei ie UNESCOPaleis in Parijs, 
Yvert No. 39S/400. 
„Homenaja a Hammarskjold Sept 18.1961." 

NORFOLK EILANDEN 
52'62. Definitieve uitgave 

2 sh. 5 d. Passiebloem 
94'62. Definitieve uiigave. 

2 sh. 8 d. ,,Rose Apple" 
OPPER VOLTA 

9l2'61. Onafhankelijkheidsfeesten 1961. 
25 f. Afbeelding nog met bekend 

PANAMA 
Oktober 1961. Overlijden Hammarski'oeld. 

0.10 b. Portret in zwart en V.N.embleem. 
Zegels in velletjes van tien gedrukt 

PAPOEPA EN NIEUWGUINEA 
Begin 1962 Vervolg definitieve uitgave. 

3 sh. Inlandse politieman in Port Moresby. 

PAPÜAeNEWGUlNEA 

PARAGUAY 
Oktober 1961. Achtentwintigste Zuidameri

kaanse tenniskampioenschappen m Asun
cion. 
35, 75 c , 1.50, 2.25 en 4 g. gewone post en 
12.45, 20 en 50 g luchtpost. Hand met tennis
racket en ballen. Alle zegels ongetand. 
Bovendien blokjes met vier maal de 12.45 g. 
zegel geperforeerd en ongeperforeerd en 
blokje met de eerste vier zegels geperfoi eerd 
en ongeperforeerd. 

PERZIË 
24l0'61. Dag der V.N 

2 en 6 R. V.N.embleem en gestyleerde dui
ven. 

PITCAIRN EILANDEN 
1511'61. Honderd jaar terugkeer bevel. 

king Norfolk. 
3 d. Gezicht op eiland. 
6 d. Kaart eilanden. 
1 sh. Zeilschip. 
Alle zegels met portret Koningin Elizabeth. 

lÊ 
\Fpm 

j ^ ^ b ^ P B f e P ^ 
i i " " \ ''vj"|]v*>Ä f sM i 

RIOEKIOE EILANDEN 
1211'61. Boekenweek. 

3 c Boek. 
1012'61. Nieuwjaarszegel. 

3 e Opgaande zon en arend. ^ 
SIERRA LEONE 

25ll'61. Bezoek Koningin Elizabeth. 
3 d Royal Charter uit 1799 en portret Ko

ningin. 
4 d Poort van „Kings Yard" uit 1817 en 

portret. 
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6 d. In ter ieur Huis van Afgevaardigden en 
portret . 

1 sh. 3 d. Jach t , .Br i tannia" en por t re t . 

TOGO 
7-10_'61. Padvinderzegels gemeld in het 

s ep tembernummer . Bovendien blokjes met 
deze zegels getand en ongetand en dat alles 
weer op twee verschil lende soorten papier : 
goudgeel en grijs!!! 

Behalve de vier zegels gemeld in he t okto
b e r n u m m e r ook nog een blokje met de vier 
zegels V.N., zo geplaatst da t een complete 
k a a r t van Afrika onts taat . 

TUNESIË 
24-10-'Gl. Dag der V.N. 

40 m. Por t re t van Hammarskjoeld . 

VENEZUELA 
Oktober 1961. Eeuwfeest technische school. 

25 c Por t re t van eers te president J. J. An-
guer reve . 
Bovendien ongetand blokje. 

VIETNAM (NOORD) 
17-10-'61. Tweeëntwint igs te communis t i 

sche parti jcongres. 
12 xu. Man, vrouw, globe ruimteschip en 
Kremlin . 

17-10-'61. Ruimtevaarder Titov. 
6 en 12 xu. Por t re t Titov, ru imteschip en 
globe. 

PIPIIPPIIMVII 

IMÉlÉkMiMMai 

VIETNAM (ZUID) 
26-10-'61. Morele Herbewapen ing van de 

jeugd. 
0.50, 1.00, 2.00, 3.00 en 8.00 d. Arm m e t b r a n , 
dende toorts met op ach te rgrond afbeelding 
van Confucius en tempel aan hem gewijd. 

Voor het ve r s t rekken van inlichtingen en/ 
of afbeeldingen danken wij, naast de ver
schil lende postadminis t ra t ies , de heren G. F. 
Dekkers in Medemblik. M. van Everdingen 
in Abadan, E. J. P. Mulders in Amsterdam 
en E. Spieker in Assen. 

Voor inlichtingen en/of i l lustrat ies — spe
ciaal van Spanje, Vaticaan, U.S.A., Midden-
en Zuidamer ikaanse en Aziatische landen — 
die de actuali tei t van deze rubr iek kunnen 
vergroten houden wij ons van ha r t e aanbe
volen. 

Fïlateltstisch allerlei Belgisch Postmuseum 25 jaar 

Nieuwe staat. De jongste onafhankelijke staat in Afrika 
is Zuid-Kameroen, waar met ingang van 1 oktober 1961 het 
Britse beheer namens de UNO is afgelopen. Het gebied zal 
zich aansluiten bij de republiek Kameroen, (voormalig 
Frans). De nieuwe staat zal bekend staan als de federale 
republiek Kameroen. Zuid-Kameroen gaf op 1 oktober 
1960 eigen postzegels uit: twaalf zegels van Nigeria met 
rode opdruk: Cameroons U.K.T.T. (United Kingdom Trust-
ship Territory). 

De republiek Kameroen, die reeds op 1 januari 1960 on
afhankelijk werd, gaf sinds 1958 eigen postzegels uit. 

Jubileum in Tonga. De posterijen in Nuku'Alofa, de hoofd
stad van Tonga, hebben ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de postdienst in het koninkrijk Tonga per 1 de
cember speciale jubileumzegels uitgegeven. 

De eerste zegel is een reproduktie van de eerste post
zegel welke in Tonga is uitgegeven, voorzien van het op
schrift 75th anniversary of Postal Services 1886-1961. 

De tweede stelt een walvisvaarder voor, vanwaar een 
boot met post vertrekt, de derde draagt het porti-et van 
Koningin Salote, de vierde de afbeelding van een modern 
mailschip. 

De laatste zegel geeft een beeld van postvervoer per 
vliegtuig. 

Burgeroorlog - De Amerikaanse filatelisten zijn ingenomen 
met het voorzichtige beleid van de nieuwe minister voor het 
Postwezen (Postmaster-General) J. Edward Day. Het schijnt 
dat mr. Day weerstand heeft geboden aan suggesties om een 
groot aantal speciale zegels te wijden aan de herdenking 
van de Burgeroorlog, honderd jaar geleden. Er zijn wel 
honderd voorstellen gedaan, maar er zullen in vijf jaar, 
1961-1965, niet meer dan vijf zegels verschijnen, ieder gewijd 
aan een fase van de oorlog die grote historische en nationale 
betekenis heeft gehad. De vijf zegels zullen zijn: Fort Sumter 
(12-4'61)), Shiloh (6-4-'62), Gettysburg (l-7-'63), The Wilder
ness (5-5-'64) en Appomattox (9-4-'65). Het voornaamste aan
deel in het samenstellen van deze uitgifte heeft gehad de 
Civil War Centannial Commission onder leiding van gene-
raal-majoor Ulysses S. Grant 3d. (b.d.). De onderwerpen zul
len volgens een officiële bekendmaking van het Post Office 
Department, Washington D.C, aantrekkelijk en betekenisvol 
zijn, niet slechts ieder afzonderlijk, maar ook als volledige 
serie. Mr. Day heeft verder laten weten dat hij advies zal 
inwinnen van vooraanstaande filatelisten en dat hij samen
werking zal zoeken met filatelistische publikaties en filate-
listisch organisaties. 

Het Postmuseum te Brussel heeft vorige maand zijn 25-
jarig bestaan gevierd met een receptie op zaterdagmiddag 
4 november. Er was een officiële plechtigheid, die werd bij
gewoond door de Belgische minister van PTT Busieau, de 
secretaris-generaal van diens departement Malderez, de di
recteur-generaal Degive, de conservator van het Museum 
van de Belgische Spoorwegen Pierard, de eerste schepen 
van Schaarbeek Verbist en talrijke andere autoriteiten. 

De heer Slruyf, directeur-generaal van het bestuur der 
Posterijen, die de genodigden verwelkomde, dankte in het 
bijzonder de heer A. de Cock, promotor en eerste conser
vator van het museum. De heer Struyf vertolkte de hoop, 
dat het museum spoedig een betere huisvesting zal krijgen 
in het centrum van de Belgische hoofdstad. Minister Busie
au gewaagde van de belangrijke rol, die het huis Thurn 
und Taxis gedurende meer dan drie eeuwen heeft gespeeld 
in de postdienst van de zuidelijke Nederlanden. 

Onder leiding van de heer I. Biebauw, plaatsvervangend 
conservator, werd vervolgens een rondgang gemaakt door 
de drie grote afdelingen van het museum: 1. geschiedenis 
van de brievenpost; 2. filatelie en 3. telegrafie en telefonie 
sinds 1794. 

Jeugd ontwerpt postzegels 
Willemstad — Onder het motto „Kinderen helpen kinderen" 
heeft de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg, in samenwerking 
met het departement van Onderwijs, een tekenwedstrijd uit
geschreven voor de gehele Antilliaanse schooljeugd om uit de 
beste.inzendingen de ontwerpen te kiezen voor de serie Kin
derpostzegels, die volgend jaar in december wordt uitgegeven. 

Doordat de aanmaak van de postzegels zeer veel tijd 
vergt, werd de wedstrijd reeds in november en wel onmid
dellijk na de herfstvakantie, gehouden. Teneinde de gehele 
Antilliaanse schoolgaande jeugd te laten meedingen zijn de 
verschillende klassen in zes groepen verdeeld. De meest ge
schikte tekening van elke groep zal worden uitgekozen en 
dienen voor ontwerp van een der Kinderpostzegels. In to
taal zullen twintig inzendingen worden gehonoreerd, waar
van zes gebruik worden voor de postzegels en de overige 
voor andere publiciteitsdoeleinden. De tekening dient een 
voorstelling te geven van één, twee of drie kinderen. 

De inzendingen zullen worden beoordeeld door een jury, 
bestaande uit mevrouw May Henriquez, frater Cyriel, 
Th. van Delft en W. Dieleman. 

Op 1 februari 1962 zal de uitslag van de wedstrijd worden 
bekendgemaakt en kort daarna zal de prijsuitreiking ge
schieden in het Cultuurcentrum. Tijdens de uitgifte van de 
Kinderpostzegels wordt een tentoonstelling gehouden van 
alle daarvoor in aanmerking komende tekeningen. 
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Aanmelding l idmaatschap 

Bij het secretariaat is het verzoek van de Postzegel
vereniging „IJmuiden" binnengekomen om lid van de Bond 
te worden. De statuten van deze vereniging zijn op 9 ok
tober 1961 onder nr. 34 goedgekeurd. Het aantal leden be
droeg op 1 september jl. 74. In de statuten en reglementen 
komen geen bepalingen voor, die in strijd zijn met de sta
tuten en reglementen van de Bond. 

Wij herinneren aan artikel 5 van de statuten dat, ingeval 
binnen drie maanden geen bezwaren tegen de aanneming bij 
het bestuur binnenkomen, het bestuur de vereniging, die 
zich aangemeld heeft, als lid kan aannemen. 

Waarnemend secretaris is de heer J. Groen, Velserduin-
weg 8, IJmuiden. 

Eerste secretaris 

Ruiladressen 

Bij het Bondssecretariaat zijn aanvragen binnengekomen 
van verzamelaars, die met Nederlandse verzamelaars wil
len ruilen, uit de volgende landen: China (communistisch), 
Estland (Sovjetrepubliek), Filippijnen (vier), Japan (be
ginner). Polen, Spanje en Tsjechoslowakije (uit de plaats 
Most). . 

Belanghebbenden kunnen een adres bij het secretariaat 
krijgen, onder insluiting van retourporto, en met mede
deling van welke vereniging de interessent lid is. Corres
pondentie over deze ruiladressen kan niet worden gevoerd. 
De Nederlandse Bond, die deze verzamelaars niet kent, 

neemt geen enkele verantwoording voor de bonafiditeit 
van deze ruilrelaties- op zich. 

Eerste secretaris 

Televisie 

Het aantal reacties op onze oproep in het oktobernummer 
van het Maandblad om zich te melden voor televisie-uit
zendingen is uitermate groot geweest. Natuurlijk hebben wij 
alle aanmeldingen aan de N.C.R.V. doorgegeven. 

De produktieleider van de Gevarieerde Programma's be
richtte ons op 21 november, dat tussen de drukke werkzaam
heden door, het nodige wordt gedaan om de mogelijke 
start van een filatelistische rubriek in de televisie-uitzen
dingen voor te bereiden. 

Een bezoek aan het N.F.C, was nog uitgesteld omdat de 
heren zich primair wilden oriënteren op hetgeen bijvoor
beeld Duitsland, België en Frankrijk aan filmmogelijkheden 
bieden. 

Gehoopt wordt na 25 november gelegenheid te vinden 
enkele heren te bezoeken, waaruit de eventuele „presenta-
teur" van dit programma gekozen kan worden. 

Er wordt dus aan gewerkt. In deze overbelaste tijd, met 
het enorme tekort aan personeel, duurt veel in deze eeuw 
van de snelheid wat langer dan vroeger. Wij hebben echter 
goede hoop in 1962 de uitverkorenen op het beeldscherm te 
zien en te horen. 

E. J. de Veer, 
Eerste secretaris. 

1. 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: D. Huiting, Arnhemseweg 249, 
Apeldoorn. Tel. (06760) 153 26. Leden
administratie: J. G. Th. Wind, Celebes-
straat 33, Vlaardingen. Tel. (01898) 
34 26. 

Contributie 1962. De leden worden beleefd 
verzocht de contr ibut ie voor he t jaar 1962 
ad ƒ 6,50 zo mogelijk in de loop van deze 
maand , doch uiterlijk vóór 1 februar i a.s. 
te voldoen door overschrijving of s tort ing op 
pos t rekening 33805 ten n a m e van de P e n 
n ingmees ter van de Neder landsche Ver. van 
Postzegelverzamelaars te Bussum. Na 1 fe
b r u a r i zal over he t bedrag, verhoogd met 
40 cent incassokosten, worden beschikt . 

De leden, bui ten Neder land woonacht ig , 
worden verzocht h u n relat ies in Neder land 
op te d ragen de contr ibut ie over 1962 even
eens over te schrijven op genoemde giro
rekening . Bij voorbaat dank. 

Aanmeldingen (per 1-1-1961): 1262 A. A. 
van Rossum, Hobbemas t raa t 56, Deventer ; 
(per 1-1-1962): 1370 C. C. Blommers , Sta
t ionsplein 3, Schiphol; 1421 P . de Groot, 
„Zoggel", uj^en; 1466 E. H. J . Hopman, 
Groesbeekseweg 117, Nijmegen; 1475 R. H. 
Misset, Verspfonkweg 77 zwart , Haar l em; 

1477 C. C. Nielen, Ruysdae lkade 29, Wor-
mervee r ; 1499 B. H. Ve ldman jr. , Vonder
s t raa t 31, Devener ; 1506 K. van Wijk, W. 
de Zwijgerlaan 78, Overveen. 

Overleden: 1417 Mr. J . H. C. Niegeman, 
Bussum. 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr.se Mevr. A. Cramerus-van den Wil
denberg, Wethouder Romboutsstraat 62, 
Breda. 

Nieuwe leden: 594 J . C. Bensing, Ti lburg; 
9. L. Cornelissen, Breda ; 320 J . G. J . Klein 
Went ink , Breda; 558 H. Th. Matzinger, Et ten; 
646 L. van der Meer, Breda ; 582 R. K. L. Ra-
velli, Breda. 

Als adspirant-lid is aangenomen: 53 C. H, 
P . J. Miljoen, Breda . 

Kandidaat-lid: J . van den Berg, Mr. D. 
Focks t raa t 7, Rijswijk (Z.H.). 

Bedankt (per 31-12-1961): Ds. P. C. L. 
Jager , Raamsdonksveer ; G. P . M. Adams, 
Breda ; G. W. J. de Nooyer, Leiden; P. J . 
Poppelaars , Breda; J . N. Wiggers, Breda; 
J . J. V. Hoogstraten, Breda. 

Overleden: 103 A. Bliek, Breda . 
De eers tvolgende ledenvergader ing zal ge

houden worden op maandag 18 december te 
8 u u r In de Graanbeur s . 

Jeugdbi jeenkomst op zondag 7 j anua r i 
1962 e 10.30 u u r in de Graanbeurs . 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLAND IA". Secr.: 
A. D. Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hol-
landsche Rading. Tel. (02957) 489. 

Ledenvergader ing op vrijdag 29 december 
1961 te 20.15 u u r in hotel „Krasnapolsky" , 
Warmoess t raa t , Amsterdam-C. De veiling 
word t gehouden van 19.30—20.15 uur . 

Kandidaat-leden: 720 M. Gorter, Hubar -
laan 7, Hi lversum; 695 L. A. Harpenau , 
Nierss t raa t 11, Amsterdam-Z; 709 Mr. G. H. 
Heino, Corn. Krusemans t raa t 20-III, Am
s te rdam-Z; 710 F . Hoddes, Theophile de 
Bockst raa t 53-1, Amsterdam-W; 714 L. Hof
man, Wagenweg 16, P u r m e r e n d ; 724 D. 
J o n k h a r t Jr . , Hugo de Vrieslaan l l l - l , Am
s te rdam-O; 713 G. A. de Munnik, Maas
s t raa t 59, Amste rdam-Z; 722 B. Noorder-
graaf, L. Couperussraat 37-IV, Amste rdam-
W; 703 A. van Poelgeest, Transvaals t raa t 
7-II, Amste rdam-O; 699 E. Jan Stoffels, 
Pat rocloss t raa t 20, Amste rdam-Z; 694 A. 
T abbc ' s , Burg. v. Leeuwenlaan lOO-III, Am
sterdam-W: 696 Fr . J. M. T. Trautwein , Har
moniehof 44, Amsterdam-Z; 711 P . A. de 
Voogd, Ferd . Bolstraat 202-V, Amste rdam-Z. 
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Overleden 272 B J van Helden Koe
dijklaan 32, Bussum 

Bedankt (pei 31-10-1961) 303 E A Bon-
sen, Halfweg 676 P F l l end i ik s , Amste i -
dam-Z 576 Mevi J Hoogwei l -Schievel , 
Amste idam-O 527 J Hoo \ De Steeg (Gld) 
395 M Kiaal , Ams te idam-Z 306 O Meje r , 
Amste idam-C 130 J C Pool, Amstelveen, 
218 J L Prijs, Amstei-dam-C 571 W F 
Woutman, Amste idam-Z 

4 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 

VEREENIGING Secr H G van de 
Westenngh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht-l 

Leden veigader ing op donde idag 28 de-
cembei n m 8 uui in Tivoli Bijzondeie ve i -
loting Landenwedstr i jd België zegels met 
Aanhangsel 

Nieuwe leden D W Bi inkhu i s , Bi lüei -
di jkst iaat 29bis, U t i e c h t (E) K Lodder, 
Von Webeis t iaa t 58, Ut i ech t (E) 

5 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING Secr N D Boevink, H 
Gerhardlaan 15, Rijswijk (Z H ) Leden
administratie G M van Ast, Pnns 
Mauntslaan 156, Den Haag 

OveUeden P A van Blommcstcin, 
' s -Giavenhage 

Nieuwe leden J E A Eijckelhof, ' s -Gta-
venhage. Mi A F M Pronk , Timors t raa t 
123, ' s-Giavenhagp 

Kandidaat-leden Dis P A van t Haalf, 
Gen Berenschotlaan 193 Rijswijk Z H , C J . 
Matla, Lindest iaat 30, s -Giavenhage , G W. 
de Biuijn, Willem 3 s t i aa t 24, Water ingen, 
J A J Houtzagei , Mildes t iaa t 25, s-Gra-
venhage 

De eerstvolgende ve igade i ing zal worden 
gehouden op donderdag 21-12-'61 m Cafe-
Resi de K r o o n ' , Spui 8—10, te ' s -Gra \en -
hage 

6 
INTERNATIONALE VERENIGING 

„PHILATELICA" Secr D O Kii di 
nar, Riet/angeilaan 5, 's-Gravenliage, 
tel 393838, Beheerder Centraal Leden-
register N F Hedeman, Valkenbos-
kade 86, 's-Gravenhage, tel 390857 

Contributie 3962 
Tei bespai ing van de m e - en adm kosten, 

wolden de leden thans beleefd uitgenodigd 
hun contributie over 1962 voor 1 febi a s te 
voldoen dooi oveischr i jvmg op postrekening 
31.52 S4 t n v Alg P e n n I V ,,Philatelica ', 
Hulshois ts t raat 249, Den Haag of indien u 
lid IS van een afdeling bij uw afd penning-
meestei, met vermelding van l idmaatschap-
nummei (zie contr k a a r t 1961) — juiste 
ad ies — naam en vooi le t t e i s 

De contr ibutie bed iaag t , uitgezonderd de 
afdelingscontrit)utte 
a Nederland ƒ 7,50 pei jaai 

b Buitenland ƒ 8,50 pei jaai 
Afdelingsseci etariaten 
AMSTERDAM secr I J Heida 2e Oos-

t e ipa ik s t i a a t 173hs (en m e t 175hs) Amste i -
dam-O 

FLAKKEE secr H Noordijk, Doipsweg 
27, Sommelsdijk 

t HOOGELAND secr J Klip, nu To ien 
s t iaa t 25, Ui thuizermeeden 
LAND VAN CADZAND seci G de Feijtei, 
nu Fred Hendi iks t raa t 25, Oostburg 
LANGEDIJK bi jeenkomsten ledeie Ie 
woensdag m t vooimal ig Gemeentehuis in 
de Koog, Zuidscharwoude 

Oveileden Gv 4113 J van dei Kolk, 
Voorburg Ze 27 Th Smit Zwolle Tl 450 
A Kriebel, Tiel 

OnbePend adres Bp 2450 Mei M Bai t , 
Badhoevedoip Rm 3690 Joh van den Beig 
Jr , Hoogvliet 

Afvoeien Hk 2694 W A P ionk , Ha ide r -
wijk. Wo JL 224 M van Wijngaaiden, 
Wilms post Nooiden Ze 1012 W N Lut-
ge i ink , I t te i sum 

Scfioiscn (onbekend adies) Rm 512 G 
W Jansen Rotterdam-4 

afvoeren intrekken Gv 2694 M H S a i -
ton, (oud 2072), Kon Wilhelminalaan 297, 
Vooibuig Tn 4840 Mevr A M H de 
Tiove-Hc'CPO (oud no 47:6), Baandnk 40, 
Tei neuzen Vo 4883 W J P van Rooy, 
(oud JL 53), Deken v Oppensingel 7, Ven-
lo. 

Nieuwe leden Alle kandidaa t - leden ver
meid in het nov-^mbe' WEI K O M ' " 

Kandidaat-leden Dn 941 J C v d Guf t , 
P imses Margi ie t laan 9, Di iebergen Dn 
2073 J, Lucas, Amersfooi tseweg 63, Doorn, 
Em 4740 D W van den Bosch Se l lmge i -
s t raa t 75, Tei Apel Em 4827 L Oosting, 
Eekhoflaan 14, Odooin En 3009 P Schenk, 
Kleingouw 23-A, Andijk (O), Gv 4831 R 
Bos, H Zwaa idec ioons t i aa t 101, Den Haag-
2, Gv 4832 P W J F B i e u l , van Bae i le -
s t i aa t 38, Den Haag-14 Gv 4833 P den 
Ouden, Jan ten B i inks t i aa t 231, Den Haag-
6 Gv 4834 W Thierry , Wezel lade 343, 
Den Haag-14 Gv 4835 D Willemse Pr in
ses Mariannelaan 220, Voorburg, Kw J L 
160 W A B Hagen (27-12-47), P a i k l a a n 106, 
Katwijk aan Zee Md 278 M J Bergman, 
Sp ienngs t i aa t 45, Pooi tugaa l Md 316 C 
van Dijk, Langes t iaa t 72, Brielle Md 342 
J A Tuk, Maarland Z Z 81 'B i ie l l e Ok 
4736 H K van Beugen, Hoogst iaa t 68, 
Ois te iwyk Tn 4829 M M Bevelande i , 
Baandijk 77, Terneuzen Tn GM 38 L F 
Kaysei (14-1-48), Tholensst raat 2-4, Te rneu 
zen Tn 4830 F I Smit, Ie Verbindingss t r 20, 
T e m e u / o n Wo 4828 G Maiks , Sperweis t i 11, 
Nieuwkoop Al 4873 A Bui tenhuis , Begonia-
s t iaa t 21 Aalsmeei Ai 4874 F Goede 
Uiterweg 3S5, Aalsmeer Ar 4875 Mevr P 
Mackloet-Rijlaaisdam van B^mmelenst i aat 
18, Nieuw Vennep Ar J L 256 W F Rn-
laarsdam (7-7-46), Pa rk laan 32 Hoofddorp 
Am 4860 H J Balvers, P Langendi jks t taa t 
62-III Amsterdam Am 4850 Jac Bendei 
J ac V Lenneps t iaa t 322-111, Amste rdam 
Am 4854 C de Bruijn, Nie iss t raa t 18-11, 
Amste idam-Z Am 4841 H J C Landsber 
gen W de Withs t iaa t 86, Ams te idam Am 
4838 G Molenbioek, Balis traat 40-III, Am-
s t e idam, Am 4855 J P Pi jpeis S lo te iweg 
5-1, Amsterdam Am 4861 G H Smit , 

Aug Vermeylens t iaa t 44 Ams te ida i r 
Am 4113 J C de Wintel (oud lid 374'!), 
Bos en L o m m t i w e g 71-11, Amste rdam A m 
4856 K Wijnsma CariUonstraat 2-1, Am-
s te idam Di 4842 P Bootsma Oude B m -
weg 13, Twello Di 4843 Th H ten Hul-
schei Joh Sin thens t iaa t 9, Deventer , Di 
4844 W K Rijssen Schal (btiaat 35, Deven-
tei Gv 4866 Mej C C van Baaien, Soes-
teibergs ' . iaat 59, Den Haag-9) Gv 4836 
Mevi J A L Heesteiman-Lijst , Ee iens -
p 'e in 15, Den Haag-2 Gv 4337 K van Heu-
kelom, Wormerveers t i aa t 250 Den Haag-9, 
G\ 4851 B G Hogev\omng, Ke iks t r aa t 31-A, 
Den Haag-4 Gv 4867 Ii L C Kooien, 
Spoi t laan 1120, Den Haag-7 Gv 4368 Ch 
Krienen, Gr v P r ins t e i e i l aan 94 Den Haag 
-13 Gv 4369 D W H V Ravenswaay Claa-
sen, V Leeuwens t iaa t 141, Voorburg Gv 
4170 G B Rebel, v Hogenhoucklaan 47, Den 
Haag-1, Gv 4863 A van Scheels Raamweg 
24 Den Haag-1 Hm 4859 G Steenvoorden, 
A C Krusemans t raa t 91 Haa i lem ld JL 
254 M C V Geest (24-2-47), Monsterweg 
63, s -Giavenzande, ld 4847 E J van de 
Wiel (pei 1 o k t ) de Meeste is t raa t 47, Schie
dam Kn 4839 Jelle de Vues , Baar loseweg 
3, Maikenesse Ln 4852 D Tennissen (per 1 
o k t ) Roomburgerweg 16, Leiden, Ob 4871 
H van Bree (per 1 o k t ) Pepers t raa t 1, Oud 
Beye i land , Ob 4872 J G Goudswaard, Zink-
weg 69, Oud Beyer land Rm GM 39 W van 
Leeuwen (24-2-50), Schoonveld 45, Ro t t e i -
aam-23, Rm 4858 J A Rietveld, Ie J e r i -
chostraat 80-A, Rotterdam-16 St 4849 B 
J H Smeele, Schoutenkampweg 76, Soest, 
St JL 255, J P Stevens, (19-2-44), Moer-
bessenberg 13, Soesterberg, Ut 4845 G 
Innemee, Schoeners t raa t 19, Ut recht Ut 
4846 L L Meyer, Roelof Dros ts t iaa t 17-11, 
Utrecht , Vo 4876 H J Beckers , F i ed 
Hend i ikkaze ine , Venlo Vo 4877 G C W 
van den Bioek, St iaelseweg 35, Venlo, Vo 
4878 W L M Geraeds, Schools t iaa t 27, 
Tegelen Vo 4862 Sgt W J v Hoissen, 
NAPO 290, Verz Sgn , Stat ion Utrecht Vo 
4879 J Lindenberg, Bachs t iaa t 16, Venlo, 
Vo 4880 M M M Lucker , Wate i le id ing-
singel 19, Venlo Vo 4881 Pate i Adr ianus 
van Opstal Maagdenbergweg 23, Venlo, 
Vo 4882 H H Reynders , Koekoeks t i aa t 15, 
Venlo Vo 4884 J A H Savelkoul, van 
Bornes t iaa t 30, Venlo-W, Vo 4885 J J Th 
van Voegel, Ruyss t raa t 108, Venlo-Blerick, 
Vn 4864 J C Constandse, Singel 106 boven, 
Vlissingen, Vn 4857 H van Goikum, a / b 
Hl Ms van Spe-yk, Vlissmgen Ze 4853 
F H Bentsink, Molenstraat 27, Oldenzaal, 
na 16-12-61 Jacobsons t iaa t 27 Wierden 
(Ov), Ze 4865 J Th H de Kleine, Diezer-
s t raa t 33, Zwolle Ze 4848 J van dei Kolk, 
Boi neostraat 90 Zwolle 

Vaandermg van afdeling 
St 126 E J Lindenbergh, Populiei s t raa t 
32 Duivendrecht , nu Afd AMSTERDAM, 
ld 2011 II J Geer lmg, ViUapaik P 90 f, 
S'uiskll, nu Afd TERNEUZEN Ut 2045 
H Rienks, Kempense iweg 1-C, Leeuwalden , 

nu INDIVIDUEEL, ld 3569 H S Boin , 
Nootdoips t iaa t 9-III, Ams te idam, nu Afd 
AMSTERDAM St 3959 G J C i a m e i , de 
Geneste ts t raa t 9, Voorbuig, nu afd DEN 
HAAG, Rm 4553 G L Gioeneveld, Brem
weg 122, Venlo, nu Afd VENLO, Ar. 4806 
J N Bergman, p / a Bonai ies t raa t 36-III, 
Amsterdam, nu Afd AMSTERDAM, ld 
2499 Ph C V d Hais t , Thoibecke laan 163, 
Den Haag-8, nu Afd DEN HAAG-8, En 2213 
Ds J Dol, Havens t raa t 5, S tanddaarbui ten , 
nu INDIVIDUEEL 

Rectificaties 
Ok 129 J A M Schrouwen, Oisterwijk, moet 
zijn J A M Schrauwe i s , Vo 1726 B v d 
Mee, Venlo, moet zijn Eeiw Bioedei An
tonius, St Thomascollege, Hogeweg 24, Ven
lo, ld .''326 F la Graauw, Rossemay 16, 
K a m p L m d t Fort , Kie i Moes, moet zijn 
F La Grauw, Mr B r u n t s t i a a t 7, s -Giaven-
zande, Ok 3722 C H Ponten, Oisteiwijk, 
moet zijn c H Poi r te i s 

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

Ledenvergadei ing 
De laatste l edenve igadermg in het j aa r 

1961 woidt gehouden op maandag 18 decem-
be i , 20 00 uui , in he t Za lencen t ium, Delft-
ses t iaa t 33, Rot te idam Geen veiling In 
de plaats daa ivan lezing met d iave i tonmg 
dooi ïii M C Samson over , , Japan ' 

Contributue 1962 
De ledenvergadei mg stelde de contr ibu

tie vooi 1902 vast op t 6,— (junioren / 5,—) 
Degenen die de cont i ibut ie nog met volde
den woid t vei zocht genoemd bed iag voor 
I februari as. ovei te maken op pos i i eke-
n m g 517293 t n v Rot te idamsche Philatel is-
t enve iemging Ad Conti ibut ie Ro t t e idam-
21 

Afdeling Bibliotheek Gelegenheid lot le
nen en inleveren za te idag 15 30-16 30 uu i , 
clublokaal Nooidsmgel 101 

Afdeling aankoop Correspondent ie aan 
de heel J Bos, Van dei Horststraat 11, Rot-
tei dam-4 Betalingen op giro 574915 t n v . 
Rot terd Phi la te l i s ten-Veiemging Afd Aan
koop, Rotterddm-4 

Nieuwe leden 1722 Mej J P van Wijk, 
Nooide rhavenkade 81 E, Rot te idam-4 1744 
J H Appelius van Hoboken, Laan van 
Moerke iken 8, Mijnsheienland, 1745 A A 
Bakke i , Freder iks t raa t 141 C, Rot te rdam-
II 1746 J J Bastiaans, Adi iana laan 137, 
Rottei dam-12 1747 J van den Berg, Alsem-
s t raa t 2^3, Hoogvliet, 1748 L P Bieevaa i t , 
Hebrons t raa t 11 A, Rotterdam-16 1749 G P 
W Elenga, Jage is laan 3 B, Rotterdam-24, 
1750 J H van Esch, Feyenooiddi jk 103 A, 
Rottei dam-20 1751 Th A van Eijk, Pols-
lands t iaa t 132 C, Rotteidam-20, 1752 W 
Th S M Heijmans, Nieuwe Binnenweg 331 
A, Rot terdam-3, 1753 F Chr Hoskam, Melis-
san t s t i aa t 151, Rotterdam-23 1754 G W 
Jansen, Schieweg 205 A, Rottei dam-4 1755 
H Jeremiasse , Peppelweg 34 D, Rottei dam-
12 1756 A J Karels, B i e i t n e i s t i a a t 75 A, 
Rot terdam-2, 1757 H Klumpes , SchoUevaai t -
seweg 3 A, Capelle a /d IJssel , 1758 P Kool, 
Landmans t raa t 25 A, Rotterdam-21 1759 
H P G Kortooms, Ackersdi jkst raat 49 A, 
Rottei dam-11, 1760 E U W Kowitz, Heem-
taadsingel 329 A, Rotterdam-6 1761 J La-
see, Rotteidamsedijk 6 B, Schiedam, 1762 
F L van Luik, Korhaans t raa t 97 C, Rot ter 
dam-21 1763 H c van Meeningen, p / a 
Strevelsweg 68, Rotterdam-24 1764 A J 
Nuyen, Oldegaarde 622 A, Rotterdam-23, 
1765 A van dei Plas, Kor tekade 78 A, Rot
tei dam-16 1766 W A Rhemrev Klaproos
laan 53, Rotteidam-12, 1767 W G Ringe, 
Dirkslandhof 63, Rotterdam-23, 1768 D R^ys, 
Claes de Vrieslaan 27 A, Rot te rdam-3, 1770 
Mej L M A Voskuil, Suze Groeneweglaan 
253, Rotterdam-3 1771 J Vreugdenhi l , Wil-
he lminas t iaa t 103, Berkel (Z H ) 

Overleden 239 W C Har tmann , Rot ter -
d a m - l l , 303 A H Kion, Rot terdam-11, 332 
J C Saehls, Rotterdam-25, 1674 C Kwaker -
naak , Rotterdam-21, 1691 A de Witte Rot-
terdam-8 

Opgezegd 457 P Hoogeihuis , Heemste
de , 903 C W van den Beigh , Sl ikkerveer , 
gem Ridderkerk , 1268 J Swensson, Rotter
dam-23 

Overschrijving lidmaatschap 303 A H 
Kion, Soetendaalseweg 75A, Rotterdam-11 
wordt A H Kion, Wil lebroiduss t raa t 35A, 
Rottei dam-11 332 J C Saehls, Randweg 
20A, Kotteidam-25 wordt Mevr J M 
Saehls-Kroonder, zelfde adres , 1691 A de 
Witte, Abtsweg 94 B, Rottei dam-8 wordt 
Mevi L de Wit te-Steegman, zelfde adres 
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8. 
PHILATELISTENVERENIGING 

„AMERSFOORT". Secr J A. M S. 
Joppe, Groen van Pnnstererlaan 28, 
Amersfoort Tel 8228 

Ledenbijeenkomst 19 december 1961 in 
Cafe „Van Ouds de Wapenroem" , U t r ech t 
ses t raa t 49, Amersfoort Aanvang 20 20 u u r ; 
zaal open 19 30 uur Onder andere vasts te l 
l ing cont r ibu t ie 1962, jaarverloting zonder 
n ie ten en k ienen Komt allen op deze laa t 
ste avond van het verenigmgsjaai 1961 

Bedankt H J G Kempeis , Soest 

9 
AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr P. W. 
Wap, Haarlemmermeerstraat 87-1, Am
sterdam-W , tel 12 5103 

Het jaa r 1962 zetten wij in me t de leden
vergader ing op dinsdag 2 j anua r i en de ruil 
avond op dinsdag 16 j anuar i 

Wilt u er rekening mee houden dat onze 
bi jeenkomsten voor taan gehouden worden m 
een zaal van de American Corner, Ka lve r -
s t raa t 16—18 Aanvang om 20 00 uu r , zaal 
open om ongeveer half acht Wilt u 1962 
goed b e g i n n e n ' Maakt u dan uw cont r ibu t ie 
over m j anua r i het bespaar t de penn ing
mees te r veel tijd en moeite en u hebt geen 
e x t r a kos ten ' De pos tguo van ,,De Ph i l a t e 
l i s t" IS 467574 en de gemeentegiro, eveneens 
ten name van ,,De Philatelist ' is P 3017. 

Denk t u ook aan de leden- tentoonste l lmg 
m ,,Huize de Liefde' , Da Costakade, Am
s t e rdam West, op vri jdagavond 5 en za
te rdag en zondag 6 en 7 j anua r i a s ' 

Zie ook het laatste n u m m e r van , ,Amster-
p h i l a " ' 

Nieuwe leden alle m het Maandblad van 
november opgenomen kandidaa t - leden zijn 
als lid aangenomen, alsmede 438 L J 
Haenen, Kloosters t raat 86, Duivendrech t , 
440 Luctor Ponse, woonark , Emergo" , Ang-
s te lkade, Loenersloot, 446 S H Cornelis-
sen, Eks te rs t raa t 2-1, Amsterdam-N 450 
A V Bakkum, Sloterkade 89-III, A m s t e i -
dam-W, 453 A de Wid, Sander i jns t raat 18-
II , Amsterdam-W, 454 L Heino J r , Nieu-
wenhuysens t i aat 23hs, Amsterdam-W 460 
A V Egmond, Retlefstraat 21-1, Amste r 
d a m - O , 461 C Veldheer, Gelde isekade 84 A, 
Amsterdam-C 466 F E S tammeshaus , 
Grenss t raa t 17, Amserdam-O 139 W H 
Lutkeveld , Boterdiepst i 8hs, Ams te idam-Z 

Kandidaat-leden 489 E J P Mulde is , 
P lan tage Park laan l l - I , Amsterdam-O 497 
P J Meuis , Plantage Park laan 11 hs, Am-
s t e idam-O, 500 T Rook, Resedast raat 2-1, 
Amste rdam-N, 508 Chr A v Laa i , Hoofd
weg 305-1, Amsterdam-W 510 H Th van 
Her r ikhuyzen , Ploegstraat 29-1, A m s t e r d a m -
O, 517 H Blok, Ruyschst raa t 29-III, 
Amste rdam-O, 526 L Schickendantz , Sar -
mien to 669, 2e, Buenos Aires alle cor res 
pondent ie L Schickendantz, Biesbosch-
s t raa t 40hs, Amsterdam-Z 534 C v Bins-
bergen, Nolensstraat 288, Amste rdam-W, 
536 J A Sleeman, de Ruyte r s t raa t 6 - flat 
8, Zandvoor t , 538 Th Glebbeek, Hout i i jk -
s t raa t 130hs, Amsterdam-C, 542 J Lagaay, 
van Brakelple in 44, Groningen 

Afvoeren A Th Wormer (33), G Oel-
sehleger (31) 

Overleden Zeer tot ons leedwezen moe ten 
WIJ melding maken van het overlijden v a n 
een van de opr ichters van onze vereniging, 
de hee r P Kenter (54), en van de heei J 
M I n k (26) 

Bedanken (per 31-12-1961) 724 H A van 
Baa ren , 1079 A Balder , 515 J J v d 
Broeke , 702 A H Calo, 39 M J Daalmeijer , 
897 H Dekker , 355 G H E k e n n g 388 J 
Groene weg, 802 Mw M v d Graaf-An
dersen , 767 A L Heimans , 762 Mw H 
Heller-Roosen, 680 F J A Jamin , 139 S 
M de Jong , 213 C v Klaveren , 602 E. 
Klein, 569 M Kraa l , 886 R W de Lange ; 
604 J v Langelaan, 25 H La te rveer , 549 
L G V d Meer, 302 G Menke , 405 D 
Mooijman, 932 L Peper , 852 H A Pfei l , 
14 W V Poelgeest , 763 G M v Pu l , 876 
H A Rijnders , 397 A Sanders , 382 G H 
Schildmeijer , 810 W P Schmidt , 969 G. 
Smit 498 M Teunissen, 906 F M Theuns , 
668 Mw J Verboog-Tetke, 535 J P Visser, 
83 C M A Vonk, 593 H Dui t , 76 H Stoe-
k e n b r o e k 923 R V d Velde, 21 J Ver
meu len , 290 J van Gelder , 383 N. H Wen-
t ink , 263 C S P de Waar t , 195 W F H. 
Roemersma 

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

Bijeenkomsten 27 december , 10 en 24 
j a n u a r i a s sociëtei tsavond 

Nieuwe leden Leo Wijnkamp, Curiestraat 
16, Amste rdam-O, Frl tz Goedstein, Gnsbr 
V Amste ls t raa t 25, Amstelveen 

11 
AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„ S H E L L " afd Filatelie Secr N J. 
van Deyck, Badhuisweg 3, Amster
dam-N , telefoon 6 11 11 

Nieuwe leden (per 1-11-1961) A F Gase, 
Derk inde rens t r aa t 89-III, Amsterdam-17 A 
Bouman, Tutein Noltheniusplem 10, Pui mer
end (per 1-12- 61) J Spijker, Marnixs t raa t 
407-11, Amsterdam-C W de Vries Gramda-
s t i aa t 74-III, Amsterdam-W 
Bedankt (per 31-12- 61) P N v d Heuvdt , 
Amste rdam-W 

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

Ruilavonden 1981-1962 op de woensdagen 
3 en 24 januar i , 14 februari , 7 en 28 maart , 
18 apri l , 9 en 30 mei 

Alle bi jeenkomsten en vergader ingen w o i -
den als gewoonlijk gehouden in he t Ontspan
ningsgebouw aan de Oostenburgergracht 
(Kleine zaal) 

Nieuwe leden (per 1-11-1961) T Veenbos, 
Ie J a n Steens t raa t 23-III, Arasterdam-Z 1 
W Ephra im, Laing s Neks t raa t 34-1, Am
s te rdam-O, G v d Horst, Waardassacker-
s t raa t 12, Abcoude, J Voorsluis, Proosdij-
s t i aa t 11, Abcoude, Mevr Zadek, Dokter 
Koomans t raa t 33, Abcoude 

13 
V E R E N I G I N G „ R O B A V E R " A f d F i l a 
t e l i e S e c r - p e n n • J . P d e B e s t , H o o g e -
w e g 6 9 - I I I , A m s t e r d a m - O ( W a t e r 
g r a a f s m e e r ) T e l . 5 96 40 

Vaste da tum der bijeenkomsten ledeie 
15e van de maand, tenzij deze op za terdag 
of zondag valt, dan op de eerst daarop vol
gende werkdag 

Nieuwe leden Mej C M Voors, Jan v 
Galens t raa t 164-11 E Renkema, Marco Polo
s t raa t 289-1, H Sietses, Bos en Lommerweg 
54-11 allen A m s t e r d a m - w 

14 
O N T S P A N N I N G S V E R E N I G I N G 

S O C I A L E V E R Z E K E R I N G S B A N K , 
A f d F i l a t e l i e S e c r W F H H o e t j e r , 
S l o t e r m e e r l a a n 167-11, A m s t e r d a m - 1 6 

Bedank t (per 31-12-1961) Th van Aalst, 
H A Anrech te Mevr A Cohen-Kemper , 
B Musch, C Broekes allen te Amste idam, 
P Siegt, Zaandam, J G A M Labohm, 
Haar lem 

15 
PHILATELISTISCHE VERENIGING 
N D S M Amsterdam. Secr T G 
Boon, Lepelaarstraat 2, Landsmeer 

Nieuw lid (per 1-11-1961) 29 J Weveis, 
Bourgondischelaan 9, Amstelveen 

Bedank t 88 J D Smit (per 15-11- 61) 
100 N Lamberds , Ie Boerhaaves t raa t 17-11, 
Amste idam-O (per 1-12-61) 99 P Kaars , 
Hend i i k s t i a a t 20, Monnikendam 

16 
G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I 
G I N G „ D E G L O B E " S e c r J W . 
V o n k , M e s d a g l a a n 36, A r n h e m , t e l . 
(08300) 2 65 1 1 , l e d e n a d m i n i s t r a t i e J G . 
O u w e n b r o e k , B r a n t s e n s t r a a t 24, A r n 
h e m , t e l (08300) 5 04 77 
In verband met he t 65-jarig bestaan van 
,,De Globe" zijn de bi jeenkomsten zo veel 
mogelijk vastgesteld op de dag van oprich
t ing (12 januari ) Voor bijzonderheden be 
treffende de wijze van viering wordt naar 
he t mededel ingenblad verwezen 

Afd Apeldoorn vrijdag 12 j anua i i in Ho
tel Du Passage, Arnhemseweg hoek Chopm-
laan, Apeldoorn 

Afd Arnhem vrijdag 12 j anuar i in he t 
Volksuniversi tei tsgebouw, Rijnstraat 42, Arn
h e m Rui lavond vri jdag 19 j anua r i m he t 
A B C -koffiehuis, Trans te Arnhem (Aan
vang 19 30 uur) 

Afd Barneveld en O woensdag 10 j anu
ar i in Hotel Hof van Gelderland, Araers-
foortsestraat , Barneveld 

Afdeling Doetinchem en O vrijdag 12 
j a n u a r i In zaal Meynecke, Veemarkt , Doe
t inchem. 

Afd. Ede-Wageningen vrijdag 12 j anuar i 
In Ons Huis, Wageningen 

Afdeling Lobith donderdag 11 j anua r i in 
Hotel Wander s Elten Streekrui ldag op 27 
j a n u a r i in Hotel Wanders van 15 tot 22 uur 

Afdeling Nijmegen viijdag 5 januar i in 
Hotel De Roemer, Hertogstraat 1 Nijme
gen 

Afdeling Oosterbeek en O maandag 8 
j a n u a r i in Hotel Concoidia, Utrechtses t raa t 
weg, Oosterbeek 

Afdeling Velp zaterdag 6 j anua r i in 
Het Cent rum, Rosendaalselaan 8, Velp (Aan
vang 19 45 uur) 

Afd Winterswijk en O maandag 8 j anuar i 
in Hotel De Klomp, Winteiswijk 

Afd Zutphen maandag 8 j anuar i in het 
C J M V - g e b o u w , Paardewal , Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Arnhem 1029 Mis M C Conant, 

P O Box 446, Point Comfoit (Texas U S A ) 
1464 T van Eede, Van Goyenstraat 3, Arn
h e m , 1465 E J Gerri tsen, Voetiuslaan 33 
H, Arnhem 

Afd Doetinchem en O. 1477 J A M . 
Arendsen , Terborgseweg 34, Doet inchem, 
1478 Th G Boerboom, Troels t ra laan 1, 
Doet inchem 

Afd Ede-Wageningen 1428 T F van Heil, 
Oude Bennekomseweg 102 Wageningen 1430 
G R van Hengel, Gen Foulkesweg 65 Wa-
geningen 

Afd Lobith 776 C Muldery Giaaf Rei-
na lds t raa t 1, Lobith 

Afd Nijmegen 1338 A M Claase, Wolf-
s t i aa t 176, Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O 1450 Mevi L 
Schu i t emaker - Jung , Giaaf van Rechte ien-
weg 33, Oosteibeek 

Afd Zutphen 439 C J Ronk, Spit taal-
s t raa t 13, Zu tphen , 438 E Hutt inga, Spit-
taa l s t raa t IB, Zutphen 

Afd Buitenleden 1304 L P Ryks, Hanen-
pad 43, Zaandam 

Overleden 350 Ir H J W Reus (afd 
A r n h e m ) , 576 Th S Gei mans (afd Velp), 
746 H v a n Zon (afd Nijmegen) 

Overgeschreven naar andei e afdelingen 
554 J L de Groot van aid Ajnhem naar 
afd Oosterbeek en O 

Schorsing ingetrokken 327 F v d Plaat , 
afd Apeldoorn 

Geroyeerd 21 J Stroop (afd Arnhem) 
467 Th M Krui twagen 1053 P B Verstee-
gen, 1072 J W van Etteger (allen aid Nij
megen) , 884 R H H Engelsmg (afd Ooster
b e e k en O ) en 408 D Hoogerwerf (afd Bui
tenleden) 

Bedankt pei 1-1-1962 1003 J Dankers , 
301 A van Ankeren , 1373 Mej W A F. v 
d Werf 306 F Jongs t ia (afd Apeldoorn) , 
956 H van Maanen, 1025 R F Snel , 431 
G M Paap 643 F de Brons, 43 H D de 
Leeuw, 220 J T C van Grieken, 409 F 
Gioenewold , 685 J W Zwijnen, 886 L Zou-
tewel le , 212 I r H Nolet 95 H D Schorna
gel , 351 H J Hanff, 422 J Rijks, 1388 H 
Sanders , 71 A H Hendr iks , 218 J Lodewijk 
(afd Arnhem) , 159 A H Arendsen, 1353 
B J Win te r ink (afd Doetinchem en O ) , 
1148 G H Bolt, 108 J Busser, 514 M Baas-
t en 564 A H v d Waal, 848 H J van 
Dongen, 1169 W A Kok 1265 G W Franke 
1269 J J Th Schneider (afd Ede-Wage-
n ingen) , 187 C v d Linden (afd Lobith), 
713 S J W Coesel, 1061 H L G Blom 
(afd Nijmegen), 854 Th J Verhoef 973 I r 
P Har tzema (afd Oosterbeek en O ) , 1056 
F W Hoog Ant ink , 1372 G W Kieef ten-
bei g (afd Winterswijk en O ), 869 A Th 
G Meijer (afd Zuphen) , 85 H Roos, 84S 
G J Burgers , 1318 Mei P H Winters , 
659 J Mulder , 1132 A Borst, 292 H C 
Weitje (afd Buitenleden) 

Mededel ingen 
Contributiebetalmg Op 1 j anua r i 1962 is 

de cont r ibut ie voor het verenigingsjaar 1962 
ve ischuld igd Deze bedraagt evenals vorig 
j aa r f 1,— en moet aan de afdelingspenning-
mees te rs worden voldaan De g i ronummers 
zijn Afd Apeldoorn 808978, afd Arnhem 
987444 afd Doetinchem en O 985409, afd 
Ede-Wageningen 934228, afd Lobith 993180 
a td Nijmegen 989723, afd Oosterbeek en 
O 821010 afd Velp 987517, afd Winters
wijk en O 1009390, afd Zutphen 838788 
afd Bui ten leden (t n v Hoofd rondzendin-
gen) 1002977 

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

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

Nieuw lid H O Schavemaker , B i ink-
st i aa t 18, Baa rn . 

444 



Bedankt: L. v. d. Kamp, Baarn . 
Bijeenkomsten: iedere 3e maandag van de 

maand in 'Hotel „ P r o m e n a d e " te Baarn. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ O N D E R 
L I N G C O N T A C T " . S e c r . : A . d e J o n g , 
G l y m e s s t r a a t 16, B e r g e n o p Z o o m . 

Bedankt ; (per 1-11-61) 176 N. Consemul-
der. (per 31-12-'61); 111 P . Bruynzeel ; 118 P. 
K. Wilsing; 139 F. v. d. Blink; 155 J. C. Op 
de Beek; 131 G. F. W, Rietveld. 

20. 
DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J . W. Schachtschabel , S t ra t ing-
plantsoen 46zw., Velsen-Noord, post Be
verwijk. 

Ruilavonden: Deze zijn vastgesteld op 18 
december 1961 en 15 januar i 1962. 

Jaarvergadering: Deze is vastgesteld op 
29 januar i 1962. Gelieve deze da tum daar
toe reeds nu vrij te l iouden. Convocatie volgt 
t.z.t. 

Nieuwe leden: (per 1-11-61) 75 H. Sjoerds-
ma, Bar toks t raa t 18, Heemskerk ; 91 H. van 
Eerden, Bremmers t raa t 12, Beverwijk; 103 
T. Otte, Van Valkenburgs t raa t 6, Velsen-N; 
113 G. Hiemstra, Kerkweg 126, Santpoort ; 
(per 1-12-61) 150 J. A. Hennen, Kuikensweg 
161, Beverwijk; 151 R. Jager , Bar tok
s t raat 5, Heemskerk ; 152 G. Tuinman, Oos-
te r tu inen 75, Beverwijk; 153 C. C. J. Koster, 
Merwedest raa t 16, Beverwijk; 154 P . J. A. 
van 't Hof, Corn. Groenlands t raa t 19, Heems
ke rk ; 155 T. W. B. Andriesma, Corn. Groen
lands t raa t 15, Heemskerk . 

22 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTI 
SCHE VEREENIGING „DE VERZA
MELAAR", Bussum. Secr.: H. W. Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden, tel. 168 70. 

Vergaderingen: l ede re 2e maandag van de 
maand in Café-Rest. ,,De Harmonie" , B r m k -
laan 112, Bussum. Aanvang 8 uur n.m. Ech
ter niet in de m a a n d e n juli en augustus. 

Ruilbeurs: l edre za terdagmiddag, gedu
rende de win te rmaanden in Café-Rest. ,,De 
Harmonie" , Br ink laan 112, Bussum. 

Kandidaat-leden: B. A. van Bar lmgen, 
Lange Heul 74, Bussum; J. Treeke, Brmk-
laan 109 B, Bussum. „ „ . . „„ 

Nieuwe leden: 64 Dr. A. S. Rijxman; 66 
Mevr S A. Voorma-Sleeuwlts , beiden te 
Naarden; 70 J . Goethard , Huizen (N.H.). 

Bedankt: (per 31-12-61) 1 C. W. J. Schou
ten, Naarden; 43 H. Kolkman, Bussum: 65 
G Terpstra , Hi lversum; 76 J. J- Quartel 
Jr . , Bussum; 113 A. Nienhuis , Bussum: 202 
B Nijman, Bussum; 220 F . J. L. Septer-de 
Pauw, Bussum; 251 L. Evers, Bussum; 300 
Mevr. N. E. J . Evers-Heyermans , Bussum; 
301 C. V. d. Burg, Amersfoort . 

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

Nieuwe leden: (per 1-11-1961) 333 G. 
Bar tha , Ju l ianalaan 87, Delft; 334 T. H. J . 
Krul , Emmast raa t 23, Pi jnacker; 348 H. P . 
van Luik, Prof. Schoenmakers t raa t 93, 
Delft; 355 H. Vossers, Aan 't Verlaat 24, 
Delft. 

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

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

Jeugdclub: Zelfde dag en plaats, van 19-
20 uur. 

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

Ledenvergadering: vrijdag 5 j anua r i 1962 

in gebouw , ,Americain", Groenmark t 53, 
Dordrecht . Aanvang 19.30 uur . 

Contactauond; vrijdag 22 december a.s. 
zelfde plaats en tijd. 

Nieuw lid: B. Los, Ju l ianas t raa t 91, Zwijn-
drech. 

Kandldaat-lld: H. J . J . Hutjens, Talma-
weg 89, Dordrecht . 

Bedankt: (per 31-12-1961) P . M. van 
Rekom, Dordrecht ; A. Schot, Zwijndrecht; 
J: van Tiel, Eindhoven. 

27. 
PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J . H. A. Dolhain, P e 
t rus Donderss t raa t 100, Eindhoven. Tel. 
1 06 15. 

Vergadering: Elke eerste woensdag van 
de maand waarvan convocatie wordt toe
gezonden. 

Nieuwe leden: (per 1-9-1961) J. van Thlel, 
Pr ins Hendr iks t raa t 37, Eindhoven; S. Pe -
trov, Postkestoy 510, Sofia, Bulgarije; (per 
1-10-1961) W. Haukes , Schuber t laan 130; 
F. H. Bannenberg , P ie ter Breugels t raat 2, 
beiden te Eindhoven. 

Bedankt: C. J. Bleeksma; O. Eichner; D. 
V. Yperen; allen te Eindhoven. 

P H I L I P S PHILATELISTEN VERENI
GING. Secr.: F. C. Kuijken, Lupinalaan 
7, Son (N.Br.). 

Vergadering: l ede re eerste maandag van 
de maand in de zaal T van het Phil ips Ont
spanningsgebouw te Eindhoven. Aanvang 8 
uur n .m. ' 

Aanmelding ingetrokken: W. A. Delescen, 
Eindhoven. 

Nieuwe leden: 211 J . A. Verhuysen, Bego-
nias t raat 2; 212 A. de Brouwer , Heezerweg 
274; beiden te Eindhoven. 

Kandidaat-leden: F . A. van Niftrik, Hei-
scheuts t raat 57, Oss; N. J . Bos, Fockema 
Andreaes t raa t 1; J. W. H. Haverman, Wil
lem Klooslaan 16; beiden te Eindhoven. 

Bedankt (per 31-12-'61): 98 G. v. d. Barg, 
Eindhoven; A. J. Megens, Son; J. B. F. van 
Sleeuwen, Son; A. C. Buvelót, Nunen; S. 
van Althuis, Eindhoven; F . Tennissen, Eind
hoven; H. Aapkes, Eindhoven; J. J . Ponjee, 
Meerveldhoven: W. v. Kemenade , Eind
hoven. 
29. 
ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr .-Penn. : W. E. J. 
Aeijelts Averink, Min. Treubs t raa t 18, 
Enschede. 

Vergadering: e lke 3e vrijdag van de 
maand in lokaal Coöperatie, Oliemolen-
singel 50, Enschede. 

Nieuwe leden: G. C. Körpershoek, Groen 
v. Pr ins te re r laan 21; R. Boll, Poolmansweg 
77: beiden Enschede. 

Bedankt : H. J. Groothuis , Enschede. 
Mededeling: In de novembervergader ing 

is besloten bij de rondzendingen zakjes te 
voegen, waar in door de leden het bedrag, 
dat door hen aan zegels uit de boekjes is 
genomen, k a n worden ingesloten, zodat gi
re ren daardoor overbodig wordt . 

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

Afd. Geleen: 
Vergadering: 7 j a n u a r i 1962 in ,,'t Road-

hoes" . Nieuwe Mark t t e Geleen. 
Nieuwe leden: J. H. Govaerts , Spaubeek-

laan 14, Geleen; G. L. Cremers , Berken
s t raa t 17, Oirsbeek (L.). 

Afd. Sittard: 
Vergadering: Wederom in , ,Schtadt Zit-

t e rd" . Markt te Si t tard. Da tum en agenda 
worden per convocatie bekendgemaak t 

Nieuwe leden: Dr. H. J. Hunscheid, Kerk
s t raa t 1, Munstergeleen; H. J . H. Stessen, 
Stadswegske 4, Si t tard . 

Bedankt ; W. H. Demar teau , Si t tard. 
Afd. Vaols; Vergader ing wordt per con

vocatie bekendgemaak t . 
Afd. Kerkrade: Vergader ing wordt per 

convocatie bekendgemaak t . 
Nieuw lid: H. Kl inkenberg , Heistraat 43, 

Terwinselen (L.). 

POSTZEGELCLUB „DE KRING", 
' s -Gravenhage . Secr.: K. Kouwenberg, 
Thorbeckelaan 238, Den Haag. Penn. P. 
Krabbendam, Oosteinde 185, Voorburg. 
Giro 549032. 

Nieuwe leden: 42 J. v. d. DUk, Kerk laan 
34, Water ingen; 180 W. F. Nicolay, Noten
plein 111, Den Haag. 

Bedankt: 7 G. M. P. Lapaer ; 21 R. Pet r i ; 
29 A. V. Rhenen; 53 J. H. v. d. Spek; 80 
R. Gravemaker ; 94 J. de Vries; 105 D. W. 
van Rhenen; 143 B. A. Heemskerk ; 170 D. 
Post ; alien te Den Haag; 78 F. v. Burk , 
Rijswijk Z.H. 

Bijeenkomsten: dinsdag 2 en maandag 15 
januar i 1962. 

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: 114 A. W. Boodt, Uhlen-
beckst raa t 87, Voorburg; 118 D. v. d. Kooij, 
Loosduinsekade 601, Den Haag; 119 F. van 
Horssen, Kon. Ju l iana laan 103, Voorburg; 
120 W. J. de Vries, P r insenweg 86, Wasse-

35. 
PHILATELISTEN VERENIGING 

„GRONINGEN". Secr.: J . M. Offringa, 
de Savornin Lohmanple in 2 b, Gronin
gen. Tel. (05900) 3 31 30. 

Nieuwe leden: De kandidaat - leden, ge
meld in het Maandblad nr . 11. 

Kandidaat - ieden: 114 H. v. d. Veen, Hei-
l iggravenweg 5, Appingedam; 117 G. v. d. 
Woude, Madame Curies t raat 106, Gronin
gen; 121 F. Huber ts , Kamer l ingh Onnes-
s t raa t 130, Groningen. 

Ouerleden; 161 C. H. A. ten Berge. 
Bedankt : 33 F. E. van Delden; 81 B. G. 

Rozenboom; 156 K. Honebeek; 217 J. M. 
Meijer; 235 A. Dijkhuis; 246 J . Haykens ; 
253 W. de Boer; 279 R. Rijkens; 347 H. 
ten Have; 388 J. de Goede; 402 H. A. Schu-
r ink; 504 U. Boschma; 513 K. Oosterveld; 
519 J. W. Har tman . 

Geroyeerd: 511 Gehl; 515 mevr . Mulder . 
Weer opgevoerd: 502 J. Bootsman. 
Vergaderingen: Zie Maandblad nr . 10. 
Op de ledenvergader ing van 20 november 

jl. is wegens bedanken van de heer J . C. 
Scheffer tot secretaris benoemd de heer J. 
M. Offringa, Savornin Lohmanple in 2 b, 
Groningen, tel. (05900) 3 31 30. 

NEDERLANDSCHE P H I L A T E L I S T I 
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS" te Haar lem. Secr.: M. W. v. d. 
Koog, Leidsevaar tweg 129, Heemstede. 

Kandidaat - leden: 330 S. Elte, Anna van 
Burenlaan 46, Haar lem; 332 Mevr. J. v. 
Heemskerk , Spaansevaar t s t raa t 28 zw., 
Haar lem; 333 P. S. van Doorn, de Bazel-
laan 41-n, Haar lem; 335 J. M. v. Dansik, 
Westers t raat 41, Haar lem; 340 K. J. Hey-
mans . Laurens Reaellaan 32-in, Haar lem; 
341 M. J. W. J . Padmos, L. van Rozenburg 
10, Heemstede; 342 G. A. Smit, Badeloch-
s t raa t 9, Haar lem; 344 W. Snoeks, de Clercq-
s t raa t 160, Haar lem; 346 J. J . Akkerman , 
de Clercqstraat 160, Haar lem; 347 Mevr. 
C. Hagen-v. d. Bout, Kleine Houtweg 43, 
Haar lem; 349 L. Poppinga, Heemsteedse 
Dreef 148, Heemstede. 
Nummerwijztging: 280 C. P . J. v. d. Peet , 
wordt 334. 

Algemene vergadering: za terdagmiddag, 
3 uur, 16 december a.s. in de Muziekzaal 
van Res taurant Br inkmann , Grote Markt , 
Haar lem. 

37. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H E E R 
L E N " . S e c r . : C. v a n D i s h o e c k , L i n t -
j e n s s t r a a t 21 , H e e r l e n . 

Kandidaat-lid: P . G. van der Heyden, Ring-
s t raa t 14, Treebeek. 

Nieuwe leden: 126 J. Clement ; 127 F. 
Hendr iks , beiden te Heerlen. 

Bedankt als lid: 115 N. H. A. Schmidt , 
Nieuwenhagen; Drs. M. E. J . Ch. Verzijl, 
Heerlen. 

Bijeenkomsten: De eers tvolgende bijeen
komst zal worden gehouden op maandag B 
januar i 1962 in hotel Robertz, Sta t ionst raat , 
Heer len. Staande deze bi jeenkomst zal een 
lezing worden gehouden. Het bes tuur hoopt , 
da t vele leden deze avond zullen bijwonen. 
Gelegenheid tot rui l vanaf 7 uur . 
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38 
POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
te Den Helder Secr A P Vlam, Van 
Galens t raa t YO, Den Helder Tel (02230) 
42 00 

Bedankt H A Akkei, Den Helder 
De eeistvolgende vergadeung zal plaats

vinden op woensdag 20 decembei a s te 
19 30 uui, in ea£é Postbrug Koningsplein 
In verband met de bespreking der iinan-
ciele toestand der vereniging en het daar
aan verbonden bestuursvoorstel tot vei ho
ging der conti ibutie, is de aanwezigheid van 
de leden ten zeeiste gewenst 

Gebleken is, dat nog niet alle leden heb
ben voldaan aan hun verplichting to het be
talen van de contributie over 1961 Deze 
leden worden vei zocht ten spoedigste aan 
hun verplichtingen te voldoen, doch uiter
lijk voor 31 decembei a s Mocht daai na 
bl'jken, dat nog geen betaling heeft plaats
gevonden dan lopen de met-betalers giote 
kans als lid der vereniging te worden ge
royeerd 

39 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND" Secr P J. 
V. d List, P lesmanlaan 1, Helmond 

Nieuw lid H van Bokhoven, Dr Ariens-
laan 25, Helmond 

40 
's-HERTOGENBOSSCHE VEREENI-
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr : Mr H J Bernsen, 
Fred Hendriklaan 14, Den Bosch 

Ledenvergadering woensdag 20 decembei 
a s te 20 00 uur in Hotel Central, Markt, Den 
Bosch 

Nieuwe leden Zie kandidaat-leden in het 
novembernummer, alsmede de heer J Krijns, 
Mozartsingel 73, Den Bosch (oud-lid) 

Kandidaat-leden J Th Lammers, Jac van 
Maerlantsti aat 83, Den Bosch 

Afd Waalwijk e o J Verhoeven, Laag-
einde 49, Waalwijk, N van Dongen, de Cou-
bertinstraat 27, Waalwijk A van Kemmeren, 
Bremstraat 23, Waalwijk, L Stem, Nw 
Vaart 12, Sprang-Capelle 

Geioyeerd (wegens contubutiesehuld) A 
van Ee, Raamsdonksveer 

41 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HILVERSUM & OM
STREKEN" Secr A. W Ebrecht , 
Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum. 

Nieuwe leden 772 H H J van Mee-
gen. Oude Ameisfooitseweg 299, Hilver
sum, 785 W Rijsenbrij, Rembrandtlaan 
36, Loosdrecht, 540 L Oosterman, Berlage-
laan 90 260 J F Schutze, Gysbiecht van 
Amstelstraat 93, belden te Hilversum 782 
F de Vlies 783 D Hoiting, beiden v Hels
dingenkazerne, Doodweg 1, Hilversum 

Voorgestelde leden 773 Mevr W Wolfs
winkel, v Beuningenstraat 31, Hilversum, 
784 Mevr E Wateiman, Rading 4, Loos
drecht, 793 J J M Spiekerman, Hendrik 
Smitstraat 60, 794 G v Ommen, Waldeck-
laan 43, 795 J Knul, Willem Barentzweg 
12, allen te Hilveisum 796 D R de Groot, 
Nieuwe Loosdrechtsedijk 24, Loosdiecht 

Bedankt 540 L Oosteiman 260 J F 
Schutze, belden te Hilveisum, C Vorstel-
man, Huizen (per 31-12-1961) F M Los, 
Maers (Dl), (per 1-2-1962) 560 B P J. 
Warnaar Cioydon (Eng) 

42 
LEIDSCHE VEREENIGING VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS Secr : 
G M Mmnema, Boerhaavelaan 41, Lei
den. 

Vergadering woensdag 20 december 
1961, 's avonds te 8 uur precies in Café-
Rest ,,Zomerzorg', Stationsweg 35 (zij-
ingang) te Leiden 

Gewone agenda Benevens kandidaatstel
ling bestuursverkiezing (kandidatenlijsten 
in te zenden bij de secretaiis), verkiezing 
Financiële commissie en tevens lezing Na 
alloop der vergadering i uilen, veiling en 
verloting 

Nieuwe leden 272 H Heule, 342 M 
Groenendijk, 152 A J Hagemans, allen te 
Leiden 

Weer ingeschreven (oud lid) 335 J. Eb-
bink. Da Costastiaat 43, Leiden 

Kandtdaaf-teden 153 C J D Slegten-
hoist Vijl Meilaan 109, Leiden 154 A 
Sijisma, Paikstiaat 8 A, Leiden 343 F K 
Luitwieler, Steenbakkei slaan 32, Leider-
doip 345 J Splunter, Juliana van Stol-
beighof 40, Leiden 346 J Lagaay, van Bia-
kelplein 44, Gioningen 

0^el leden 237 M P A Bellini, Rottei-
dam 

Bedankt (pei 31-12-1961) 470 C den Hei-
tog 185 L Keiman 66 I Boom 398 H c 
Blokzijl 474 M N Doriepaal 424 G J de 
Klei 370 H E Biandsma 231 J de Kieek 
359 J D Papendiecht 184 D v d Kwaak 
462 M Zaayei 378 G Kruyswijk 229 R 
Regeei 306 A Visser 10 W J H Breed-
velt 284 J W Kruizinga 

Beleefd vei zoek aan de leden die bedankt 
hebben om hun nummci stempel bij de se-
creLius te willen inleveien Bij voorbaat 
dank 

Contributie De leden die hun contributie 
vooi 1962 nu reeds willen betalen, worden 
vei zocht dit te willen storten op postreke
ning no 390926 ten name van Penningmees-
tei L V V P V te Leiden (contributie 
ƒ 7,50) Bij voorbaat dank 

Volgende vergadering op woensdag 24 ja-
nuaii 1962 

Jeugdafdeling ledere 2de donderdag van 
de maand m Huize ,,Over 't Hoff , Gerecht 
10, Leiden 

43 
PHILATELISTEN-VERENIGING 

„ZUID-LIMBURG" Secr W G J. 
Hack, Wolfstraat 10, Maastr icht 

Eerstvolgende bijeenkomsten Beuisavond 
8 januari 1962 

Ledenvei gadei mg 15 januari 1962 
Beide bijeenkomsten om 20 00 uur in 

Restaurant „In de Gouwe Poort , Vrijthof 
50 Maastucht 

47 
POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL" Secr J C Jochems, Hob-
bemastraat 4, Roosendaal 

Vergadering woensdag 20 decembei in 
Hotel Lockefeei te 20 uur Filatelistenlo-
ket 19 tot 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 

Nieuuie leden 177 G J Floiijn, P C Bou-
tensstraat 152-11, 178 G J A Koelemij 
Benviljoenstraat 36 beiden te Haailem, 
179 G J Rijkeboer v d Bergh v Eijsmga-
plantsoen 71, Santpoort-Z 180 A v d 
Schans, Plutostraat 16, 181 P Landwehr 
Johann, Plutostraat 16 beiden IJuiden 

Kandidaat-hd Mevr M S Krabbendam-
V d Helm, Molenstraat 4, Santpoort-Z 

Afgevoerd 33 A v d Werff, Santpoort
dorp 

Bijeenkomsten Deze wolden alle gehou
den op de 2e en 3e donderdag in de maand 
in de vergaderzaal ,,BADHUIS" Wüste-
laan 79, Santpoort-dorp Aanvang 8 uui 

52 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG" Secr H 
A M Meeuwsen, Melis Stokestraat 45, 
Ti lburg 

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

54 
POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr W van der Worp, Starrenburg-
laan 70, Wassenaar 
55 

Vergadering ledeie 2e donderdag van de 
maand m Cafe-Rest ,,De Deyl , hoek 
Kerkdam en Rijksstraatweg 

Bedankt J H Mulders Eefde 

POSTZEGEL VERENIGING IJMUI-
DEN & OMSTREKEN Secr H W. 
Zaadhof, Lierstraat 36, IJmuiden 

Nieuw hd 100 L Dubbelaal, Jupiter-
straat 13, IJmuiden 

Bedankt 148 R Ch Beyeman Velsen-N 
Bijeenkomsten Deze worden gehouden op 

22 december 1961, 5 en 26 januari, 2 en 16 
lebiuari 1962 

Naar aanleiding van het succes van een 
lezing door de heer K E König uit Koog 
aan de Zaan zal deze heei eind januaii we
derom een lezing houden 

56 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 

VAN POSTSTUKKEN- EN P O S T 
STEMPELVERZAMELAARS S e n • K 
E König, Dahl ias t raat 26, Koog aan de 
Zaan Ledenadminis t ra t ie F A de 
Klerck, Leks t raa t 68, Amste rdam-Z 2 

Vergadering zondag 21 januaii 1962 te 
Amsterdam in cafe , Modern , Leidseplein 
te Amsterdam 

66 
UNILEVER SPORTVERENIGING, Af
deling UNILEVER POSTZEGELCLUB 
Rot te rdam Secr O v d Geijn, Ka -
millestr 3, Rot terdam-12 Tel 18 82 90 

Nieuwe leden C Piels, Palsterkamp 8c, 
Rotterdam-23 H van Tilbuig, van Ostade-
laan 32a, Schiedam, A van Linge, Cooin-
heitstraat 6, Vlaardingen, J v d Beig, 
Pasteuisingel 13b, Rotterdam-7, J Nieuwen-
huis. Van Eedenstraat 54, Zwijndrecht H de 
Heer, Charlotte de Bouibonstraat 4 Zwyn-
drecht G H Clemens, Willem-III-laan 2, 
Oss 

Afgeveoerd H Krielaart, Zwijndiecht, A 
Noordermeei, Vlaardingen 

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

Bijeenkomsten De volgende bijeenkorAs-
ten worden gehouden op woensdag 20 de
cember 1961 en woensdag 17 januari 1962 in 
rest ,,Veenlust", aanvang 20 uur 

70 
DE POSTZEGEL 

Philatelisten-vereniging voor personeel 
in dienst van de Rotterdamsche Droog
dok Maatschappij en Scheepsbouw Mij 
,,Nieuwe Waterweg" Secr • P. J v. 
Drongelen, Wolphaertsbocht 77, Rotter-
dam-21 

Nieuwe leden C13 W J Meynders, Lelo-
straat 8, Rotterdam-22 C14 A Rappel, Cour-
zandseweg 61, Rotterdam-22 

72 
POSTZEGELVERENIGING 

„VREDESTEIN" Secr.: C. N. van der 
Zalm, Trompstraat 10, Loosduinen 

Nieuwe leden L J A Krapels, Erasmus-
weg 561, Mevr J F G Florentinus, Dal
tonstraat 82, beiden te Den Haag 

Jaarvergadering dinsdag 9 januari 1962 
Ruilavond dinsdag 23 januari 1962 
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Bloks van Libanon \ 
Een mijner vrienden zond mij een knipsel uit „l'Oriënt", 

een in Beyrouth verschijnend dagblad. Het bericht is van 
12 mei 1961 en luidt: 

SCHAARSTE AAN POSTZEGELS 
De laatste dagen is de postdienst ernstig vertraagd 

door de schaarste aan postzegels aan het hoofdpostkan
toor. De directie van de PTT heeft de nodige maat
regelen genomen om de postzegelnood te lenigen. 

Overigens heeft de PTT-minister, de heer Soleiman 
Frangié naar aanleiding van een rapport van de con
troledienst besloten de commissie voor de distributie der 
herdenkingszegels, bestaande uit de heren Fouad 
Cheikha, Khayri Chukri, Ibrahim Tannir en Geoffrey 
Farhat voor de Raad van Tucht en Discipline te dagen. 
Zij worden van malversaties bij de verkoop van bloks 
beschuldigd. 

Een nieuwe commissie, bestaande uit de heren Fouad 

Wehbé, Michel Aoun en Georges Mobarak werd be
noemd. 

Tot zover het krantebericht. Nu weet ik dus waarom ik 
nimmer een blok van de Ill-ième Jeux Méditerranéens 1959 
heb kunnen bemachtigen en waarom een te goeder naam 
en faam bekend staand handelaar zich telefonisch excu
seerde dat hij het Olympiadeblok van Libanon liever niet 
wilde leveren, omdat er zulk een exhorbitante prijs voor 
werd gevraagd (ongeveer twintig maal nominaal!). 

Overigens: onze eigen schuld. Wij willen compleet zijn. 
Wij kankeren wel — doch we betalen. En de Fouads en 
Ibrahims weten.dit wonderwel. Misschien betreuren zij hun 
manipulaties nu wel — doch de Libanonbloks blijven duur 
en morgen zijn er andere Fouads, Ibrahims en Jossafars die 
een hele oplage aan Geoffreys, Ernests en Peters verkwan
selen. En deze blanke broeders weten er dan ook wel weer 
raad mee! 

Overbodige raad: boycot bloks! (U doet het toch niet!). 

Waalre. 
P. Th. V. d. Heijden. 

1 R O L T A N D I N G N E D E R L A N D 
2 pr. 2,10 
5 pr. 1,50 
8pr. 1,35 
11 pr. 1,35 
17 pr. 7,80 
26 enk. 1,80 
26 pr. 3,90 
28 pr. 13,50 
29 enk. 2,10 

31 pr. 
36 bl. 
37 bl. 
40 bl. 
42 bl. 
44 bl. 
47 bl. 
48 bl. 
49 bl. 

(postfris). 
f3,90 
1,80 
1,80 
1,80 
2,70 
2,70 
6,— 
2,55 
1,80 

50 bl. 
51 bl. 
52 bl. 
54 bl. 
56 enk. 
56 bl. 
66 pr. 
62 pr. 
64 pr. 

f4,50 
7.50 
7,50 
9,— 
3,30 

16,50 
2,70 
1,35 
1,35 

65 pr. 
67 pr. 
68 pr. 
74/77 pr. 
78/81 enk. 
90 pr. 
94/97 enk. 
98/101 id. 
en2. 

Postiegelhandel „'T CRAYENEST" - Asserstraat 7 - Gieten 
1 Tel. 05926-279 - Giro 946238 

f 1,35 
3,— 
1,80 

19,80 
3,60 
1,95 
4,80 
5,25 

(Dr . ) -

Nu of nooit 

V E R E N I G D E N A T I E S 
Postfris zonder plakker. Compleet incl. de twee blokken slechts 
ƒ 157,50. Idem Ghana compleet ƒ 130,—. Idem Israël compleet 
f 930,—. 
Brieven onder nr. Ph. 1072 aan Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

IVfe hef eersf maalt... 

NEDERLANDS- INDIË EN C U R A S A O 

NederI Indië 
1° 26,— 
7° 9,75 
7G'' 14,— 
8G° 4,— 
9G° 4,50 
16A° 15,— 
16B° 16,— 
17/20* 1,25 
22* 2,80 
24* 4,50 
25* 2,50 
27» 5,75 
30° 13,50 
37* 17,— 
37° 9,60 
31 f* 2,10 
40b/49b* 21 ,— 
60° 2,25 
61* 25,— 
61° 9,75 
62b* 5,— 
79A* 18,50 
63a/78a° 34,— 
70fa' 34,— 
81/94* 16,— 
96* 2,— 
97* 13,50 
97B* 15,— 
98* 22,— 
85f* 7,80 
89f* 2,— 
94f» 2,— 
95f* 3,50 
96f* 2,40 
99/114» 4,— 
115/28* 16,— 
129» 2,25 
130* 2 , -
131* 2,40 
132» 2,25 
134» 6,40 

NederI . Indië 
138/41* 2,40 
142/48* 10,— 
145a* 6,50 
149/59* 55,— 
id. blokken 
van 4* 230,— 
160/64* 4,— 
165* 12,— 
166° 24,— 
172/75» 7.50 
186/210* 32,— 
217/20» 7,80 
253/59* 13,— 
261« 9,— 
261° 1,40 
262* 37,50 
262° 15,— 
263» 13,50 
263° 0,90 
264» 9.75 
265» 11,50 
265° 5,20 
277» 13.50 
281* 4.50 
284C» 4,50 
286* 15,— 
286C* 20.— 
293/97» 8,— 
322/32» 10,— 
330a' 3,80 
330a° 4,— 
351/61» 34,— 
374/»8» 15,— 
Lp. 1/5* 7,80 
„ 6/10* 13,50 
„ 13» 10,75 
„ 14/16» 23,— 
,. 17* 5,— 

Port 1° 145,— 
„ 12BIV» 7,50 

NederI. In 
Port 5CI* 

„ 5CIV* 
„ 11CIV» 
„ 13CIV* 
„ 9fbB° 
„ 5fdB* 
„ 5fdB° 
„ 6fd8* 
„ 7fd° 
,. 6feB» 
„ 11fe* 
,. 6fgA» 
„ 6fhA» 
„ 23/39» 
„ '29* 
„ 30* 
„ 34» 
„ 34° 
.. 38» 
., 38° 
,. 53/65* 

Dst 1* 
„ 2* 
„ 3* 
„ 3° 
„ 4° 
„ 5* 
„ 6» 
,. 5° 
„ 6° 
,. 7» 
„ 1f' 
„ 6f» 
., 21* 
„ 22* 
„ 23* 
„ 25* 
„ 26» 
„ 26B» 
„ 27B» 
„ 19af» 

dië 
5,75 
7,50 

11,— 
11,— 
7,50 
8,— 
8,— 
7,20 

16,— 
4,80 
8,— 
6,40 
6,40 

14,— 
1,10 
1,10 
5,60 
3,80 
1,75 
3,70 
4,20 
0,75 
1,50 
1,75 
2,20 
1 , — 
3,60 
0,75 
4,— 
0,80 

U.— 
4,80 
5,75 
0,55 
2,75 
1,50 
4,75 
1,85 
2,30 

17,50 
16,— 

* = ongebruikt, ° = gebruikt. Uitsluitend prima kwaliteit. Nur 
Cat. Zendingen tot f 5 ,— port extra Geen vooruitbetalingen a.u 

POSTZEGELHANDEL M. D. 
Uniabuurt 14, Leeuwarden, Postbu: 264 

Giro 914924 Telefoon (05100) 27028 (b.g.g. 20433) 

POS 

Curasao 
I A * 
2A» 
3* 
4* 
5* 
5° 
6* 
6° 
9Ax» 
10* 
10° 
13/17» 
13/17° 
29/34° 
41* 
42» 
42° 
48Aa» 
54A» 
58A» 
68D* 
69C» 
69D° 
70* 
73* 
73a* 
82/88* 
82/88° 
89/99» 
89A* 
92A° 
121/37» 
137A° 
141/52* 
144A» 
168/78* 
175° 
185/95» 
211/29* 
232° 
233° 

9,— 
35,— 
3,50 

24,— 
32,— 
18,— 
7,50 
6,— 

30,— 
10,— 
3,20 
7,20 
5,50 
9,20 
8,— 

19,— 
10,— 
1,10 
2,30 
1 , — 
6,30 
6,80 
5,75 

14,— 
1,80 
5,60 
9,— 
7,50 

24,50 
5,— 
1,85 

21,— 
7,80 

27,50 
2,25 
7,50 
1,50 

18,— 
11.— 
6,— 

14,— 
Timers volgens Spec. 1 
.b 

TMA 

EUROPA-ZEGELS 1 9 6 1 
Europa 1961 
Nederland 
België 
Frankrijk . . . 
Luxemburg . 
D.B.R 
Spanje 
Engeland . . . 
Griekenland 
Zwitserland 

pfj- Postfris 
0,55 IJsland ƒ 6,— 
0,80 Portugal „ 6,— 
0,75 Italië „ 0,75 
2,— ILiiechtenstein „ 1,10 
0,55 14 landen compleet „ 50,— 
0,80 Spanje Cosejo Eur. „ 0,85 
1,50 Europa 
2,— FDC Ned. 1959 1,75 
0,75 „ „ 1961 , 1,— 

Verkoop zolang voorraad. Bestellingen boven 10 gulden 
franco, bij vooruitbetaling aan: 

M. C V. d. BRAKEL 
Bodemanstraat 17, Hilversum. 

32 enveloppen van Ned. N. Guinea met 32 
verschillende plaatsnaamstempels, iets heel 
bijzonders, slechts ƒ 35,—. 

FDC Suriname, 1 juli 1960, statuutzegel, van 
f 3,— voor ƒ 1,50. 
FDC Ned. Antillen, 1 mei 1960, Dag Arbeid, 
van ƒ 1,50 voor ƒ 1,—. 
Idem, 12 januari 1960, Niewindt, van ƒ 3,— 
voor ƒ 2,—. 

35 Gelegenheidsstempels van Nederland op 
couvert, ƒ 7,50. 
10 eerstedagenveloppen van Nederland, 
ƒ 5,—. Origineel couvert met 1 zegel. 

G. B R I N K 
Driehoek 10, Apeldoorn. 



Catalogusprijzen en de 
wérkelijke 

Een zaal met 156 mensen. Allen kijken aandachtig en ge
ïnteresseerd naar één pun t . . . de veilingafslager. Er is een 
zeer belangrijke postzegelveiling aan de gang. Waaróm zijn 
allen zo in gespannen aandacht? Zij willen trachten tegen 
een prijs die zij redelijk vinden één of meer postzegels aan te 
kopen. Zij bepalen daarmede de prijzen die voor postzegels 
betaald worden. 
De niet-kopers, maar toch evenzeer geïnteresseerden, noteren 
hoeveel de anderen bereid zijn te betalen. De handelswaarde 
dus van de zegels. 
„Maar", zult u zeggen, „de waarde van postzegels kan ik 
toch in een catalogus aflezen?" 
Nee. geachte verzamelaar, dat is een grote dwaling. Een ca
talogusprijs die u in september genoteerd ziet staan, is min
stens al een half jaar oud. Deze werd door de uitgever in mei 
vastgesteld. Waarschijnlijk zéér serieus. Met raadpleging van 
eigen voorraden, aanbiedingen van collega's en veilingop
brengsten van de voorafgaande maanden. Gecombineerd met 
zijn persoonlijke idee voor het verloop in de toekomst. Deze 
laatste factor kan binnen korte tijd blijken volkomen fout 
geweest te zijn. Een plotselinge „Berlijnse crisis" of andere 
oorzaken kunnen de markt soms geheel verstoren. Zomin 
men kan voorspellen, hoe over vijf maanden de stand op de 
effectenbeurs zal zijn, zomin kan men postzegelwaarden 
vooruit nauwkeurig bepalen. Nu in december zijn de catalo
gusprijzen gebaseerd op gegevens die al bijna een jaar oud 
zijn! 
Eon andere hoogstbelangrijke factor waar de catalogusprijs 
geen rekening mee houdt, is de kwaliteit. Nu bedoel ik nog 
niet eens mét of zónder plakker, maar een fris ongebruikt of 
keurig gestempeld zegel met brede randen, of goed gecen
treerd met gave tanding, kan het dubbele of meer opbrengen 
van een zelfde zegel, dat weliswaar onbeschadigd is, maar 
zichtbaar de mindere is van het andere exemplaar met het
zelfde catalogusnummer. 
Het uitrekenen van de cataloguswaarde van een verzameling 
is dus wel een aardige, zij het soms tijdrovende bezigheid, 
het resultaat zegt echter vrijwel niets over de handelswaarde. 
De wérkelijke handelswaarde van een collectie van zeg 
ƒ 5000,— kan ./ 500,— maar soms ook f 10.000,— zijn. En 
daarom nu, zitten de aanwezigen op die veiling zo in gespan
nen aandacht de prijzen te noteren. Of proberen degenen die 
niet aanwezig konden zijn, de opbrengsten gewaar te worden. 
Niet iedere veiling geeft helaas de juiste indruk van de 
marktwaarde. Voorwaarde moet zijn, een zo groot mogelijke, 
liefst internationale deelneming bij een veiling die véél en ge
differentieerd materiaal bevat. Verder moet ook alles wer
kelijk verkocht worden. Het komt maar al te veel voor, dat 
veilinghouders om maar materiaal te krijgen, inzendingen 
accepteren met (te) hoge limietprijzen. Vooral de Duitse 
veilingen hebben wat dat betreft een slechte reputatie. Hoge 
opbrengsten worden genoteerd voor zegels die in het geheel 
niet verkocht werden. Soms zelfs alleen als trekpleister aan
wezig zijn! 
De veilingen in Engeland en ook in Nederland hebben geluk
kig een veel betere naam. Van de 3248 kavels in de grote 
veiling die de firma Van Dieten van 6-9 november hield, 
werden maar 5 kavels niet verkocht. De verkoop van 3243 
belangrijke kavels geeft daarom zo'n juist beeld van de 
huidige marktprijzen, omdat deze kavels verkocht werden 
aan 398 verschillende, fel-concurrerende kopers. Behalve de 
vele binnenlandse kopers waren er bezoekers uit Brussel, 
Wenen, Düsseldorf, Genua, Napels en Kopenhagen. Maar ook 
bijna 400 orderlijsten w.o. niet alleen uit Rome, Stockholm, 
Barcelona, Madrid, diverse Zwitserse, Belgische, Duitse en 
Portugese, maar ook uit Canada, USA, Argentinië, Columbia, 
Zt. id-Afrika en Australië. Alleen door de grote verspreiding 
van het vele waardevolle materiaal over vrijwel de gehele 
wereld, is het mogelijk om zulke grote bedragen aan post
zegels om te zetten als de firma Van Dieten doet. 
Wanneer we conclusies trekken uit de opbrengstprijzen, 
mogen we dus zeker van een internationale markt spreken. 
En dan zien we, dat de handelswaarden wel zéér verschillen 
van de catalogusprijzen. De ruimte ontbreekt om vele voor
beelden aan te halen. Enkele willen we noemen. De kwali-

(adv.) 

waarde van postzegels 

teitswaardering spreekt uit het volgende: Nederland 1905, 10 
gld. gebruikt (cat. ƒ 165,—) met beschrijving „prachtstuk" 
brengt op ƒ 125,—; met beschrijving „nogal vol gestempeld" 
ƒ 84,—. Of hetzelfde zegel ongebruikt (cat. ƒ 225,—) met 
beschrijving „postfris" brengt op ƒ 200,—, met beschrijving 
„achterkant niet mooi" ƒ 84,—. Wat zegt dus de catalogus
waarde van een verzameling eigenlijk? Een Napels Yv. nr. 8 
met een cataloguswaarde van Yv. Fr. 5500, een prachtstuk, 
brengt ƒ 3000,—, en een prachtstuk van nr. 9, catalogus
waarde Fr. 1500 brengt ƒ 1600,— op. Dat de zeldzaamheid niet 
altijd op de juiste wijze in de cataloguswaarde tot uildruk-

WB^^KM No. 11" c 

M J I ^ H H H Catalogusprijs f 1700,— 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Veilingprijs f 3430,— 
king komt, werd ook bewezen: een Nederland 1867, 25 c. 
getand 13'/2 was nog nooit in veiling geweest. De catalogus 
noteert een (theoretische) waarde van ƒ 1700,—. Maar de 
verzamelaar die het zegel wilde hebben, moest opbieden tot 
./ 3050,— om de zeldzaamheid in zijn album te kunnen plak
ken. Zo gingen vele zeldzame oude en moderne zegels tegen 
volle catalogusprijs of hoger weg, maar andere tegen slechts 
Vi of minder. Wanneer in een collectie de zeldzamere zegels 
ontbreken of slechts in mindere kwaliteit aanwezig zijn, 
dan ligt de verkoopwaarde op een aanmerkelijk lager per
centage van de catalogusprijs dan de waarde van een com
plete collectie of van een collectie van uitsluitend de zeld
zamere zegels. Dat de toekomst ook door catalogusuitgevers 
verkeerd beoordeeld kan worden volgt uit het volgende voor
beeld. De vraag naar Duitsland-nä-1945 was de laatste jaren 
steeds stijgende, dus ook de prijzen. 
Deze vraag blijkt plotseling aanmerkelijk minder geworden. 
Noteerde bijv. „Berlijn-rood" in Yvert 1961 Fr. 125 met een 
opbrengst in de Van Dieten-juni-veiling van ƒ 180,—, Yvert 
1962 noteert de serie voor Fr. 470 (!) en nu in november 
bracht deze ƒ 155,— op. Ondanks gestegen catalogusprijzen 
blijken ook de „Europa"-zegels verliezen geleden te hebben, 
vermoedelijk als gevolg van de zwendel met de 1961-uitgiften 
van IJsland, Turkije en S. Marino. Zo zijn verder bijv. de 
prijzen voor Vaticaan op ongeveer gelijk niveau gebleven, 
terwijl de catalogusprijzen hier en daar verhoogd waren. 
Daarentegen bleek San Marino bij weinig verhoogde catalo
gusprijzen sterk in waarde gestegen te zijn. 
Over het algemeen was de animo tot kopen zéér groot, waren 
de prijzen hoger dan tevoren en het totale verkoopbedrag, 
dat geraamd was op het enorme bedrag van ƒ 300.000,—, 
bleek ten slotte het fantastische cijfer van ƒ 396.000,— te halen. 
Wanneer een firma als Van Dieten, die nu sinds 1892 389 
veilingen gehouden heeft, waarin collecties van wereldnaam 
verkocht werden, zo'n overwaarde weet te bereiken voor hem 
toevertrouwde verzamelingen, dan zijn deze resultaten niet 
toevallig. Door het bestuderen van vele collecties en catalogi, 
door de langdurige ervaring, door het bezoek aan nationale 
en internationale tentoonstellingen waar de heer Van Dieten 
kennis maakt met de grootste handelaren en persoonlijk con
tact legt met de grote verzamelaars, daardoor krijgt hij ook 
overal belangstelling voor zijn eigen veilingen, waar de 
grootst mogelijke service gegeven wordt. Waar regelmatig 
prachtig en interessant materiaal ter verkoop komt. Op het 
ogenblik is behalve een veiling met gevarieerd materiaal, o.a. 
ongebruikt Nederland en O.R., een veiling van uitsluitend 
Rusland en Gebieden (een collectie in 65 albums) in be
werking. Niet alleen gespecialiseerde Nederland-collecties 
(„Klink"), maar ook buitenlandse worden aan Van Dieten's 
zorgen toevertrouwd. Een serieus, vertrouwd en eersteklas 
adres!-
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N o . 
50 
51 
53 
59 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
106 
110 
114 
139 
170 
171 
172 
173 
175 
176 
177 
178 
181 
309 
310 
311 
323 
331 
332 
333 
334 
336 
337 
338 
339 
341 
345 
361 

M i n ï m u 
s t rek t * 

N.V. 

CnEDI A Km CUEKL/\NU 
0,40 
0,40 
1,90 
1,75 
0,60 
2,75 
0,30 
0,45 
0,35 
2,75 
2,75 
0.55 
0,70 
0,30 
1,25 
0,05 
0,80 
0,05 
0,20 
0,10 
0,20 
0,40 
0,55 
5,— 
3,75 
0,35 
0,60 
0,55 
2,25 
0,05 
0,15 
0,05 
0,10 
0,10 
0,60 
0,15 
0,15 
2,10 
0,25 

N o . 
36« 0.25 
379a 0,45 
379b 0,45 
379c 0.90 
379d 0,90 
438 0,70 
439 0,55 
441 0,75 
442 0,65 
454 0,20 
455 0,30 
459 0,70 
462 0,80 
475 0,20 
477 0,30 
478 0,70 
479 0,50 
482 1,10 
486 2,10 
490 0,25 
491 0,40 
492 0,40 
495 0,20 
496 0,40 
497 0,40 
498 0,40 
504 0,25 
506 0,25 
508 0,20 
509 0,55 
510 0,45 
511 0,40 
514 1,50 
515 1 , — 
516 1 , — 
519 0,35 
521 1,15 
522 1,15 
529 2,10 

N o . 
542 
544 
547 
548 
549 
561 
563 
566 
573 
574 
576 
588 
589 
590 
596 
597 
599 
603 
607 
608 
609 
612 
615 
643 
644 
646 
651 
658 
659 
662 
663 
664 
666 
669 
671 
672 
674 
677 
680 

m a f n a m e f S,—, Boven f 2 0 , — franco]toezenc 
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Losse n u m m e r s ; alles 
o n g e b r u i k t . 
P r i j z e n per 5 s t u k s l 
M O O I v o o r ru i lmate

riaal of v o o r boekjes ' 

0.35 
0,30 
0,50 
2,85 
0,55 
0,40 
0,20 
0,35 
0,20 
1,80 
0,35 
0,10 
0,20 
0,40 
0,15 
1,25 
0,45 
4 , — 
0,40 
1,50 
0,85 
0,15 
0,45 
0,75 
0,55 
0,20 
0,70 
0,25 
0,80 
2 , — 
0,20 
1,25 
0,40 
1.75 
0,75 
3,75 
1 , — 
3 , — 
0,20 

N o . 
683 0.45 
686 1,25 
688 0.50 
689 2.75 
697 1.25 
702 0,50 
712 0,40 
715 0,55 
716 2,75 
732 2,75 
Luch tpos t : 
11 0,45 
P o r t : 
13 0,15 
14 2,25 
15 0,50 
17 1,10 
46 0,55 
47 0,10 
48 0,15 
49 0,10 
51 0,10 
S3 0,80 
55 0,30 
56 0,35 
57 0.35 
58 0.45 
60 1.10 
62 0.30 
69 0.10 
70 0,15 
71 0,20 
72 0,25 
73 0,25 
74 0,35 
76 0,35 
77 0,50 
78 0,70 
79 2,25 

ing Lever ing zolang'voorraad 

P. DE VRIES 
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NEDERLAND EN OVERZ. RIJKSDELEN 
* = ongeb ru i k t ° = postfr is z. plakkers. N r s . Spec. Cat . 1962 

N E D E R L A N D 
110/13° 
212/19 
224° 
229/31 
244/47 
252/55° 
257/60 
267/68° 
274/77° 
278° 
323/24° 
356/73° 
402/03° 
b lokken 
402/03 
b lokken 

1,40 
18,75 

2 , — 
4,10 

1 1 , — 
3,50 
6 , — 
3,50 
7 , — 
2,80 
1,60 

15,— 

12,50 

17,50 

550/55° 5.90 
556/60° 8.50 

N E D . I N D I Ë 

135/37» 8 ,— 
172/75 6 ,— 
176/79 3,40 
182/85 2 , — 
230/34 2.40 
290/92» 6,75 
298/303° 1.50 
304/16° 2,60 
322 /32* 1 0 , — 
1/5» Lp. 8 ,— 
6/10* l p . 14 ,— 
1 3 * 1 p 10,75 

49/52 p o r t 16 ,— 
53/56° p o r t 4,10 

C U R A C A O 
18° 4 , — 
24° 1,20 
89 /99* 2 5 , — 
138/40* 1.50 
141/52» 27,50 
153/57» 3,50 
164/67° 1,25 
182/84* 1,75 
182/84 2,40 
209/10* 2,50 
271/74° 2,95 
4 /16* Lp 15,— 

S U R I N A M E 

29° 
58/59° 
118/26° 
127/29* 
179/82* 
187/89» 
197/99° 
206/09° 
210/13° 
249/73* 
317/20° 
336/39° 
20 /22* Lp. 
33 /35* p o r t 

8 , — 
5.20 

18,25 
3,20 
6 .— 
2.10 

1 9 . — 
2.10 
1,90 

16,50 
2,25 
3 . — 

2 2 , — 
5,50 

A l l e zegels 1ste k w a l i t e i t ' Stuu r t ons uw mancol i js t . G r o t e voor raad 1 
Neder land en Overz Rijksdelen. 
V o o r u i t b e t a l i n g op postg i ro 344218 t .n V N van Gelder te Amste l veen . 1 
Bestel l ingen boven f 10.— f ranco. 

De Geldersche Postzegelhandel 
N.Z. Voorburgwal 318  AmsterdamC.  Tel. 3286 

Goede en goedkope rondzendingen 
Cat Nederland en Kol 6075 % Ned. Spec. 

Duitsland en Geb. 2040% Michel. 
Rest van de wereld 3060 cent p. Yvert Frs 

van bijna elk land voor 
radig Pracht kwaliteit
rijke verscheidenheid en 
uitgeprijsd voor. 
Maximumafname 10,— Korting bij afname boven 25,— 5 % en boven 100,— 1 0 % 
By bestelling gaarne opgave refer en welk land gebruikt of ongebruikt gewens' wordt 

FOLKINGESTRAAT 35, 
G R O N I N G E N , TELEF. 31577 TOLHUIZEN 

* = ongestempeld 

No 's cat. Y v e r t 

Belg ië 
no . 
24 2 5 . — 
41 4.75 
52 4,65 
67 3,75 

no. 
122 5,90 
149* 6,50 
160* 10 ,— 
1 6 1 * 2 0 , — 
175 6,25 
291 A * 3,75 
3 0 1 * 1 0 , — 
317/24* 12,50 

no. 
325* 
326/32* 
342/50* 
351/2* 
356/62* 
377/83* 
385* 
390/3* 

P O S T Z E G E L H A N D E L ] . C 

1 0 . — 
18.50 

160,— 
3 0 , — 
2 3 , — 
4 5 , — 

2 , — 
12 ,— 

no 
404 /6* 2,75 
411 /8* 6,25 
488/95* 5,50 
496/503* 4,50 
674/89A  H B * 8,50 
737 /42* 7,50 
Vip 5 * 17,50 
Vip 6 / 7 * 4 , — 

R E N Z E N 
1 Bergselaan 225b Rot te rdam G i r o 481779 I n k o o p  V e r k o o p | 

Geld en sewêsatie ! 
Beide vindt u, méér dan overvloedig, In onze 

MAMMOETPARTIJEN ! ! 
Voor zéér weinig geld kochten wij een gehele handelaars
voorraad en vinden het leuk daarmede een enorme stunt 
uit te halen. (Ten besluit van 1961). 
W I J verdeelden alles over een aantal dozen welke de deur 
uitgaan voor een fragment der werkelijke waarde. 
Elke partfj bestaat uit minstens 400 tot 500 waardevolle 
zegels. Bijna allemaal grootformaat Sportseries, Bloemen
series, Olympiade, Auto's op postzegels, dieren, luchtpost, 
vissen, muziekzegels, EUROPAMOTIEF, vruchten op post
zegels, veel postfris, etc etc. 

Elke doos zit 

BOORDEVOL AVONTUUR! ! ! 

U vindt o m de volgende landen: 
Zwitserland (Pro Juventute, Bloemen), Monaco, veel en zéér 
mooi Duitsland, Stadt Berlin, België, Saargebied, San Marino, 
Engeland en moderne Engelse Koloniën en gebieden, (2/6 en 
5/ ) Grootformaat Herinneringszegels der USA, enz. enz.! 
Bijna alle zegels zijn verschillend, slechts een enkel zegel 
komt wellicht tweemaal voor. 
Ook deze keer hebben wij geprobeerd om de Yvertwaarde 
van enkele partijen te berekenen Niet te doen! Enorm en 
enorm hoog! 
Wat u betalen moet ' Welnu, ze gaan weg voor de weggeef

prijs van slechts 

f 12 ,95 FRANCO 
per mammoetpartij 

Bovendien ontvangt elke koper GEHEEL GRATIS de zeld

zame First Day Cover van de KLMopeningsvlucht Mexico

Nederland van 30 oktober 1952. 
Tegen deze prijs alléén levering bij vooruitbetaling of rem

bours. 

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: Pekeihanngstraat 13, AmsterdamO. Tel. 59428. 
voor Den Haag en omstreken: Pnmulastraat 19, Den Haag. Tel, 362348 

POSTORDEitADRES: 
(alléén bij vooruitbetaling of rembourszendmg) Beatrixlaan 9, De Kaag post Abbenes. 
Tel. (02534) 397. Postgiro nr. 41511 t.n.v. I. J. Mark. 

WIJ nemen ook bundel en massawaar in betaling' Vraagt onze inkooplijst. 

Meett u *WB pasÉsegettwêanie ? Oan wnet spaed naat* FIORAJVI! 



Rondzendingen 
Rondzendingen van Griekenland en Italië zijn 
klaar voor verzending. Italië met aanverwante 
gebieden en koloniën. Elk gebied wel ter waarde 
van duizenden guldens, maar toch is dit nog 
slechts een bescheiden nieuw begin, naast onze, 
bij honderden klanten bekende, zeer uitgebreide 
en kostbare sorteringen van Latgns-Amerika, 
Franse Koloniën, Duitsland en gebieden, Oost-
Europa, Engelse Koloniën. 
Bijzonder aardige sorteringen zijn ook verzend
klaar van: België/Luxemburg, Spanje, Scandi
navië, Frankrgk en Luchtpost. 
Binnenkort zijn we een stapje verder en kunnen 
we u boekjes van elk Europees land aanbieden. 
Rondzendingen met zegels van goede kwaliteit, 
voor een ieder geschikte sortering en redelijke 
prijzen zijn zeldzaam. Geen wonder overigens, 
want men moet er tienduizenden guldens inste
ken en ongetelde „overuren" maken, -voordat 
het rondzendverkeer toonbaar is. 
Verzamelt u één van de genoemde gebieden en 
wilt u eens onderzoeken of dit rondzendverkeer 
inderdaad brengt wat het per advertentie be-
looff Schrijft dan vandaag nog^van welk land u 
een keurig kistje vol boekjes wenst te ontvangen 
Portokosten kunt u al verwaarlozen, zodra u 
voor een klein bedrag koopt, want daarom juist 
wordt u een korting toegestaan van 6"/o van de 
uitname, mits deze minstens ƒ 10,— bedraagt. 
Brieven met verenigingsnummer of ref aan: 

FRED. H. W I L L E M S 
Noordenbergsmgel 15, Deventer 

Sawitenwerhing 
Het mooiste voorbeeld van samenwerking tussen ver
zamelaar en hande laa r zult u afgespiegeld vinden in 
onze boekjes van 

EIVGELAIVD & KOLONIEN 
en 

FRANKRIJK & KOLOJ^IËX 
Alleen dooi dat zich m de loop der j a r en zo vele ver 
zamelaars om ons schaarden, zijn wjj nu in s taat u 
boekjes voor te leggen waarvan alleen al de bezich
tiging u veel genoegen zal verschaffen 
Dikwijls zal he t door de ri jkdom van de sor ter ing 
moeilijk zijn u w keuze te bepalen, maar he t grote 
voordeel is, da t u daar toe 3 volle dagen de gelegenheid 
heeft U behoeft dus niet , zoals in een winkel , d i rec t 
t e beslissen, m a a r u k u n t alles rust ig bekijken en over
wegen. 
Neemt u eens een proef me t deze meest geperfect io
neerde manie r van 

ZELFUEDIENING 
Het kost u mets , wan t bij de eerste zending be 
talen WIJ ook de re tourpor to , ook al koopt u er 
niets ui t . Alleen bi] regelmatige toezending zal 
de mm. u i tname ƒ 15,— moeten bedragen, maa r 
daarvoor be ta len wij dan ook de re tourpor to 

Postzegelhandel 

Van Duyn ék Verhage 
Rot te rdam — Berkelselaan 92b - Telefoon (010) 48209 

K E R S T M A N N E T J E E E R T Z ' N C O L L E G A : Prachtige Spaanse FDC's (ook geschied
kund ig be langwekkend) Esconal (2) f 2,25. Franco 25 | aan het bew ind f 0,40, H e r d 
Kolon isat ie A m e r i k a (2) f 2 , 1 0 , 4 Eeuwen Madr id (2) f 1.95 Max. k r t en Neder land per 
serie Z o m e r '59 (5) f 3,80, Z o m e r 60 (5) f 3 , 2 5 , K i n d '60 (5) f 3 , 35 , Z o m e r '61 (5) en K i n d 
'61 (5) f 3 , — per uitgave 
Europa '61 f 1,75 (1) E U R O P A I e klas F D C 1958, 1959, 1960 alle los en kp l 1961 los . 
België, F rank r i i k (ook S t rasb ) , Engeland, Lux (ook Clervaux) Por tuga l , Spanje en 
Her rn Postfr ook nog vele Bi l l dagpr i js Ca ta l og i . A l l e bu i ten l 1962 o a Y v e r t , M iche l , 
Z u m s t , G ibbons , N V P H ' 6 2 f 3 , — , Indon '62 f 1,50 P o r t o e x t r a . 
T Har teve ld 's FDC SERVICE, Kcrs t rooss t raa t 9c, Rot te rdam-12 Tel 184200 G i r o 
507407 

Zeer voordelige en uitgebreide aanbieding van bi|zonder mooie, thematische verzamelgebieden • 

VERENIGD-EUROPA' 
1956 

België 
Du i t s land 
F r a n k r i j k 
I tahe 
L u x e m b u r g 
N e d e r l a n d 
1957 
België 
Du i t s l and 
F r a n k r i j k 
t ta l ie 
L u x e m b u r g 
N e d e r l a n d 
Saarland 
Z w i t s e r l a n d 

1958 
België 
Du i t s l and 
F r a n k n j k l 
I tahe 
L u x e m b u r g 
N e d e r l a n d 
Saarland 
T u r k i j e 
1959 
België 
Du i t s land 
F r a n k r i j k 
I tahe 
L u x e m b u r g 
N e d e r l a n d 
O o s t e n r i j k 
Z w i t s e r l a n d 
i dem m o p d r u k 

1959 N A T O 
A m e r i k a 
Belg ië 
Canada 
F r a n k r i j k 
I tahe 
L u x e m b u r g 
N e d e r l a n d 
Por tuga l 
T u r k i i e 

5,75 
2,85 
6,35 

15,— 
1 9 0 , -

13,50 

3,50 
2,60 
3,75 
5,65 

75,— 
2,80 
2,50 
8,50 

2 , — 
2,15 
3,15 
2,25 
7,25 
1,30 
2,50 
1,25 

1,35 
1,90 
3,75 
2,25 
8,90 
3,50 
0,90 
2,25 

0,40 
1,80 
0,70 
1,80 
1,80 
2,40 
1 , — 
2,40 
2,95 

° 
1,20 
0,40 
1,10 
1,10 

54,— 
2 — 

2,95 
0,30 
3,— 
1,40 

69,— 
1,75 
2,50 
0,90 

1,40 
0,25 
1,45 
1,25 
7,25 
1,10 
2,50 
1,25 

1 ,— 
0,25 
2,80 
1,25 
7,80 
1,80 
0,85 
0,70 
8,— 

0,35 
1,80 
0,40 
1,25 
1,30 
2,40 
0,90 
2,40 
2,95 

FDC 
21,— 
17,— 
75,— 
32,— 
80,— 
16,25 

6,50 
6,— 

16,— 
7,45 

78,— 
4,40 
4,90 

63 — 

2,50 
2,25 
3,25 
2,65 
8,— 
1,80 
2,95 
1,80 

1,90 
2,10 
3,60 
2,25 
8,50 
2,25 
1,80 
3,40 
8,— 

3,25 
2,80 
9,— 
1,95 
3,05 
3 20 
1,35 
2,90 
4 75 

post fns 

1960 

België 
Du i ts land 
Denemarken 
Engeland 
Finland 
F rank r i j k 
G r i eken land 
I tal ië 
Ier land 
L iechtenste in 
L u x e m b u r g 
Nede r l and 
N o o r w e g e n 
O o s t e n r i j k 
Por tugal 
Spanie 
T u r k i j e 
Z w e d e n 
Z w i t s e r l a n d 
IJsland 

1961 
België 
Du i ts land 
Engeland 
F rank r i j k 
Gr ieken land 
Itahe 
L u x e m b u r g 
L iechtenste in 
N e d e r l a n d 
Por tuga l 
Spanje 
T u r k i j e 
Z w i t s e r l a n d 
IJsland 

Neder land 
Stpi A m s t e r d a m 
Carne t 
He rme i l and 
Itahe b lok 
S Mar ino 
Plaatfout 
Gr ieken land 
Spanje Conse i l 

moo i g e b r u i k t 

1,20 
2 , — 
0,54 
4 80 
2,80 
1,15 
8,50 
1,15 

2 7 . — 
3 6 , -

6,70 
1,55 
0,85 
1,25 
2,55 
1,90 
3,10 
1 7 0 
1,20 
5,25 

0,90 
0,60 
1,60 
0,95 
2,40 
0.90 
2,25 
1,10 
0,60 

11,25 
1,20 

29 25 
1 10 

5.-
6 -

3 7 -

1 25 

1,15 
0,65 
0,45 
4 , — 
2 , — 
1 , — 
7 , — 
1 , — 

2 7 . — 
3 8 , — 

5 ,— 
1,15 
0,85 
1,15 
2,55 
1,90 
3,10 
1,50 
0,90 
5,25 

0,90 
0,45 

0,90 
2,40 

1,20 
0,40 

11,25 
1,20 

3 6 , -
1,10 
8,50 

5 40 

FDC 

6,25 
3,90 
2,70 
5,85 
3,50 
2,95 
8,50 
2,45 

2 7 , — 
3 8 , — 

7 , — 
1,80 
4 , — 
2,50 
4,20 
2,20 
4,30 

13,50 
2,20 
6 — 

1,45 
1,20 
3,75 
1,75 
2,90 
1,60 
4,50 
3,50 
1,10 

14 ,— 
1,60 

36 — 
1 9 0 

13 — 

2.10 
2,75 
7 65 
9,— 

5 1 , — 

9,— 
6,50 

ff 

B u l g a r i j e 
1958 Sputn ik 1,75 

i dem ongetand 5,50 
1959 Soln ik 3,50 

idem ongetand 8,45 
1960 L u n i k l l 1,75 
1960 L u n i k l l l 1,75 

idem ongetand 8 ,— 
1961 Sputn ik V 1 65 
1961 Gagar in 4,95 
1961 Venus- raket 1,65 
1961 Raket-hondjes 1,65 

D u i t s l a n d ( O . ) 
1958 Geofysisch jaar 2,90 
1959 Maanschot 0,85 
1961 Gagar in 2 60 

H o n g a r i j e 
1959 Maanschot 0,75 

i dem ongetand 1,75 
1961 Venus rakc t 3,85 

idem b lok 13,50 

RUIMTEVAART" 

Itaiie 
1956 A s t r - c o n g r 3,75 

l o e g o s l a v i e 
1960 A t o o m r e a c t o r 2 , -

( P O S T F R I S ) 

Polen 
1958 Geofysisch aar 
1959 Kosmische 

rake t ten 
idem ongetand 

1961 Gagar in 
1961 T i t o w 

Roemenie 
1957 Spu tn i k II m 

Laika 
1959 d iv r ake t t en 
1960 Spu tn ik IV 
1961 Gagar in 
1961 T i t o w 

3,10 

4,25 
8,50 
0,45 
0,40 

8 ,— 
9 , — 
1,05 

11,25 
4,50 

R u s l a n d 
1957 Telescoop 1,50 
1957 Rakets tar t 1,60 
1957 Spu tn ik 1 (2 kl . ) 4,60 
1957 Spu tn ik II 
1958 Radio en rake t 
1958 O n t w a p e n i n g 
1958 Spu tn i k III ( m 

aanhangsel) 
1959 Spu tn ik en 

Soln ik 
1959 Tra jec t Soln ik 
1959 Geofysisch laar 

5,75 
0,90 
1.75 

2,10 

3,70 
2,50 
3,40 

1,60 
2,40 
2,25 
0,95 
2,50 
2,25 
2,60 

1959 Lun ik III 
1959 Lun ik II 
1960 Maanfoto 
1960 Sputn ik IV 
1960 Sputn ik V 
1961 Venusraket 
1961 Gagarin 
1961 Raket m hondje 0,75 
1961 Geo m raket 0,90 
1961 T i t o w 0,95 

idem ongetand 1,75 
1961 Raket ( i i l v e r ) 9,50 

M o n g o l i ë 
1959 Lunik 2,75 
1961 Gagarin 4,75 

T s j e c h o s l o w a k i j e 
1959 Lun ik II 1,50 
1961 Be ioek Gagarin 2,85 

U . S . A . 
1948 For t Bliss 
1960 Echo I 

Viet-Nam 
1961 Gagarin 

idem ongetand 
1961 T i t o w 

idem ongetand 

0,65 
0,45 

0,85 
3,50 
1,75 
3,25 

A l l e zegels in u i t m u n t e n d e k w a l i t e i t ' Beta l ing na ontvangst der zegels me t te ruggave-
recht Zee r u i tgebre ide z ichtzendingen , r u i m t e v a a r t " , post fns en/of FDC's een br ie f -
kaar t je vo ldoende Bij omgaande beste l l ing lever ing vóó r de feestdagen N i e u w e pr i j s l i j s t 
(de meest u i tgebre ide ' ) van Verenigd-Europa-zegels ' gratis op aanvraag. N I E U W : 
Sur iname rouwzegels van Dag Hammarsk jo ld tegen dagpri js België Eura tom ** f 1 , — , 
FDC f 1 40 Lever ing van n ieuwe u i tg i f ten in abonnemen t 

W. H. DE M L X N I K 
)ac Vermeystr. 30 - Scheveningen - Postbus 5036 
Postgiro 172807 - Telefoon (070) 558638. 
Bankier Am^ tc rdamsche Bank N V B i jkan toor Scheveningen 



JAC. ENGELKAMP biedt aan: 
Suriname Ruimtevaar: 

Y. Gagarin en A. Shepard 
1 serie eerste druk ong. 
Serie in velletjes van 12 zegels 

eerste druk ong. 
1 serie tv/eede druk ong. 
Serie in velletjes van 12 zegels. 

tweede druk ong. 
Ned.-lndië no. 1 gebr. 
Ned.-lndiëno. 2gebr. 
no. 16 de 2% gid Konmg gebr. 
no. 16 de 2% gId Koning ong. 
no. 24 de 12/^ cent K.H.H. ong. 

1 no. 30 de 2% gId K.H.H. gebr. 
no. 37 de 2% gId opdruk ong 
no. 58 de 1 gId Koningin ong. 
no. 59 de 2V^ gId Koningin ong. 
no. 40b-49b serie loslatende kleur 

ong. 

6,— 

72,— 
4,— 

48,— 
28,— 
33,— 
11.— 
38,— 
5,— 

15,— 
17,— 
20,— 
24,— 

21,50 

POSTZEGELHANDEL 
SPUISTRAAT 301 - AMSTERDAM -

no. 60-61 1 gId 2 / , gId ong. losl 
kleur 

no. 80 de 2'/, gid )ava opdi'uk ong 
no. 98 de 2'/, gId Buiten Bezit ong 

no. 99/134 serie ong. compl. 
no. 160-166 serie Jub. 1923 ong. 
no. 186-210 serie ong. compl. 
no. 260 de 50 cent met watermerk 

ong. 
no. 277 de 20 cent konijnenb. ong 
no. 278 de 25 cent konijnenburg 

ong. 
no. 280 de 35 cent Konijnenburg. 

ong. 
no. 289 de 25 gId gebr. licht gest. 
Brandkastserre ongebruikt seire 

compl. 

JAC. ENGELKAMP 

36,— 
16,— 

22,50 
43,— 
42,50 
35.— 

190,— 
13,50 

16,— 

60,— 
60,— 

92,50 

TELEFOON 30998 - GIRO 312696 

Frankrijk ' 

4° 
12° 
16° 
17° 
27° 
32° 
39» 
41» 
42» 
43* 
47» 
48* 
49» 
151 
152 
153 
156 

5,75 
8,75 
1,75 
8,75 

10,50 
2,50 

2 5 , -
75,— 
45,— 
12,50 
6 5 , -
35,— 
70,— 
16,— 
30,— 
50,— 
14,— 

Zend mancolijst. 

= gebr. 

162/69 
170/81 
182 
183/86 
206 
210/15 
216 
240 
252 
256 
2601 
26011 
2611 
261 II 
2621 
269 
266/68 

no. vigs. Yvert 

32,50 
16,50 
7 5 , -
11,50 
3,50 
4,50 

22,50 
3,50 

25,— 
18,— 
4,25 
6,— 

2 0 , -
30,— 
6,75 

28,— 
21,— 

291 
296/97 
299 
300 
301 
309 
316/17 
318/19 
322/27 
328 
329 
330/33 
339/40 
354/55 
398 
399 
402 

62 » = superbe 

4,10 
30,— 
4,25 

13,50 
9,— 
3,25 
8,50 
3,25 
9,— 
3,15 
1,80 
7,80 
2,50 

25,— 
10,— 

1,80 
1,75 

LP 1/2 
., 1/2° 
„ 5 
., 6 
,. 15» 
„ 16/19 
„ 20 
„ 21/22 
„ 23 
„ 24/27 
„ 28 
„ 29 
„ 30/33 

BLOK1 
„ 2 
.. 3 

Préo 47 

DAVO-album Frankrijk 20,-. Aanb 
Postiegelhandel „ P H I L A T O " , G 

Smedenstraat 126 -
Van Hammarskjöld-uitgiften 

Deventer - giro 917809 
Wentzel. 

- tel. : (06700)7867 
reeds leverbaar: Tunis 0,55, Nicaragua/ 19,25 

75,— 
70,— 
4,50 
3,50 

175,— 
6,50 

15,50 
4,10 
1,10 

21,— 
2,75 

45,— 
37,50 

125,— 
175,— 
45,— 
45,— 

vrijbl. 

vrijbl-

Speciale aanbieding Roemenië 
5B» 
z. gom 
7A 
8A» 
9A» 
10A* 
10A 
11* 
12* 
13* 
14» 
15» 
16» 
17 
20 
40 
41 
42 
47 
«9 
79» 
80» 
83» 
84* 
85» 
90/94» 
113 
137/44» 
137/44 
145/51» 

151 
156/59 
160/63 
164/67 
168/71» 
168/71 
172/81» 
172/81 
182/91» 
182/91 
192/202» 
192/202 
203/06* 
203/06 
222/31* 
222/31 
244* 
246* 
248* 
249* 
256» 
257« 
302/08» 
309/18» 
309/16 
316a* 
319/23» 
324/35* 
336/43* 
344/50* 
355/57* 
358/64» 
365/70» 
396» 
397* 
398» 
399» 

25 — 

75,— 
10,— 

1 ,— 
1,50 

2 5 , -
8,— 
4,— 
2,— 
1,25 

12,— 
1,25 
2,50 
2,— 
0,70 
0,50 
1,60 
3,— 
1,25 
2,50 
3,— 
0,30 
0,60 
0,80 
8,— 
0,55 

15,— 
6,— 

40,— 
4,— 
5,— 
1,75 
1,75 
1,75 
3,— 
1,75 
2,50 
1,15 
6,50 

18,— 
12,— 
3 , -
2,— 

15,— 
6,— 
1,50 
5,— 
1,75 
0,80 
1 ,— 
1,50 
3 25 
1,75 
1,50 

10,— 
2,50 
3,75 
3,50 
4,50 
2,25 
2,50 
2.75 
0,80 
2,50 
1,50 
0,35 

* = ongeb 

400* 
401* 
402/05* 
402/05 
406/10» 
411/17» 
418/21» 
427* 
438» 
439» 
440/45» 
446/48» 
449/51» 
452» 
453/59» 
460* 
461/64» 
465/67* 
468/70* 
471/74* 
475/76» 
476A,F» 
477/80» 
486/96* 
497* 
498(504» 
508/10* 
511/14* 
510A/B» 
515/22* 
523/24» 
529A/D» 
532/34» 
535* 
536/46» 
547/51» 
552,'65* 
566/67» 
568/69» 
570/80» 
581/86* 
587/94» 
595/96» 
597/602* 
603/610» 
611/18* 
619/33* 
634/40* 
641» 
644/48» 
649/53» 
654/56» 
656A/E» 
656F/L» 
657/60* 
661/69* 
670/77« 
678/85* 
686/92* 
693/95* 
695A/D* 
696/98* 
699/701» 
702/04» 
705» 
706/08» 
709/11» 
712» 
713/30* 

-uikt 

1,— 
1.50 
1.25 
0,50 
8,— 
7,50 

10,— 
3.25 
2,50 
2,75 

15,— 
7,50 
4,50 
2,50 
8,25 
5,— 
1 ,— 
2,40 
2 , -
3,75 
2,25 

1 2 , -
4,— 
3,— 
0,60 
3,— 
5.25 
2,75 
8,50 
6,— 
3,— 
1,75 
1,25 
0 40 
3,25 
3,— 
2,25 
0,50 
0,50 
2,50 
2,— 
2,25 
1,75 
2,— 
2,50 
3,— 
3,— 
0,90 
1,50 
1,90 
2,25 
0,45 
6,50 
6,50 
2,— 
2,50 
1,15 
3,75 
2,25 
2,— 
2,— 
2,— 
2,— 
2,— 
0,45 
1 ,— 
9,— 
0,60 
1,40 

No. volgens Yvert '62 

731* 
732/36* 
737/38* 
742/46* 
747/50* 
751/58* 
759* 
760* 
761/64* 
765/68* 
769» 
770/73* 
774/84» 
819/22* 
823/28» 
829/32» 
833/35» 
833a/35a* 
836/42» 
854/65» 
v^it papier 
854/65» 
grijs papie 
866* 
867/68* 
869/70* 
871* 
872/76* 
877/81* 
882/85» 
886/93* 
894/98* 
899/905* 
906/10* 
911/15* 
916/20* 
916/20*0 
921/24» 
924G* 
925/29» 
930/33» 
934/37» 
947/51» 
952/59» 
971/75» 
975A/C» 
976/86* 
987» 
987 
996* 
997/98» 
999/1001» 
1002/06» 
10C9' 
1009 
1010/20* 
1021» 
1021 
1022/24* 
1028/32* 
1033/37* 
1038/41* 
1054/57» 
1058» 
1058 
1059/62» 
1059, 
1061/620» 

0,90 
1,90 
1,— 
1,90 
0,70 
2,— 
0,65 
0,45 
4,50 
7,50 
2,50 
1,70 
2,— 
0,50 
1,50 
1,50 
4,50 
6.— 
8,— 

15,— 

15,— 

0,20 
0,50 
0,25 
0,25 
1,50 
1,50 

15,— 
2,— 
0,90 
1,80 
1,15 
0,90 
1.75 
1,75 

[ 0,60 

0,65 
0,60 
0,50 
0,50 
1,20 
0.60 
0.45 
7.— 
0.4O 
0.10 
0.50 
1 . — 
1.20 
1,45 
0,50 
0,10 

12,50 
1,50 
0,15 
2,25 
4,— 
4,50 
2,— 
6,50 
1,50 
0,10 

1 
U.-

1063/64* 
1065* 
1046/69* 
1070* 
1070 
1071» 
1071 
1072/75* 
+ Ltp. 
51/52* 
1076* 
1076 
1076a* 
1076a 
1077» 
1077 
1078» 
1078 
1078a» 
1078a 
1079/80 
1081» 
1081 
1081a» 
1081a 
1082/83» 
1084» 
1084 
1084a» 
1084a 
1085/86» 
1085/86O* 
1087» 
1087 
1087D» 
10870 
1088/89* 
1088O* 
1090/94* 
1090/94 
1095/97* 
1096O* 
1098/1112* 
1113* 
1113D» 
1114/16» 
1117/20» 
1121/23» 
1124» 
1124 
1125* 
1125 
1126/27* 
1128/32» 
1128/32 
1133/34* 
1140/41* 
1140/41*0 
1142/45* 
1142/450* 
1146/48* 
1149* 
1149 
1149a* 
1150» 
1150a» 
1151 

2,50 
2,— 
4,— 
0,90 
0,15 
0,25 
0,10 

) • 32,50 
1 

0,90 
0,15 
1,50 
0,60 
0,50 
0,15 
0,90 
0,10 
1,50 
0,60 
0,65 
2,40 
0,35 
2,50 
0,80 
3,50 
0,75 
0,35 
1 ,— 
0,60 
1,50 
1,50 
1,50 
0,40 
1,50 
0,40 

|2 ,25 

3,— 
1 , — 

} 3 -
7,50 
1,50 
1,50 
2,50 
2,25 
1,25 
0,60 
0,20 
1,25 
0,35 
1,30 
4,— 
1,50 
1.10 
1,20 
2,— 
2,— 
2,50 
2,50 
0,50 
0,10 
0,60 
0,75 
1,80 
0.50 

1155* 
1156/59» 
1160» 
1160 
1161* 
1161 
1162/63* 
1164/66» 
1164/66 
1167» 
1167 
1168/77» 
1178» 
1178 
1179/80» 
1209 
1257 
1258/60 
1283/84 
1285/86* 
1287» 
1287 
1288 
1316 
1322» 
1317/20* 
1323/26 
1332/34 
1335 
1336 
1337/39 
1340/44* 
1350» 
1347/49 
1352 
1353/54 
1355* 
1362* 
1363* 
1364* 
1364 
1365* 
1367/68* 
1367/68 
1369* 
1370/72 
1373 
1377 
1379* 
1379 
1380/81 
1382/93* 
1382/93 
1394/98» 
1399» 
1403/04 
1405/09 
1411* 
1412/13 
1414/17» 
1418/21 
1423 
1424/29» 
1424/29 
1430/33 
1453* 
1451/52* 
1457* 

0,60 
3,— 
0,60 
0,15 
0,60 
0,15 
1,— 
1,75 
0.30 
0.50 
0.10 
6.— 
0.50 
0,10 
2,50 
0,15 
0,25 
0,75 
1 ,— 
2,50 
1,50 
0,25 
0,30 
0,40 
0,75 
3,75 
1,50 
1 ,— 
0,20 
0,20 
1 ,— 

10,— 
0,90 
0,90 
0,15 
0,25 
0,90 
0,90 
0,90 
0,75 
0,20 
0,75 
1,60 
0,45 
0,90 
1,25 
0,15 
0,20 
0,75 
0,20 
2,50 

11,— 
2,50 
8,— 
0,75 
1 ,— 
1 ,— 
0,75 
0,50 
3,— 
1 ,— 
0,20 
9,— 
2,50 
0,50 
0,75 
1,30 
0,70 

1459» 
1459 
1461/64 
1465* 
1466* 
1467 
1468* 
1468 
1469/72 
1473/77* 
1473/77 
1478/87* 
1478/87 
1488/99* 
1500/01» 
1500/01 
1502* 
1502 
1503'04* 
1503/04 
1505/08* 
1509/10 
1511/14* 
1511/14 
1515/16* 
1515/16 
1517/24* 
1517/24 
1525/28» 
1525/28 
1529/31 
1532* 
1532 
1533 
1534* 
1534 
1535* 
1535 
1536/38* 
1536/38 
1539 
1540* 
1540 
1541/43 
1544/46* 
1544/46 
1547 
1548/49 
1550/51* 
1550/51 
1552/57* 
+ 
Ltp 73/74* 
1552/57 
+ Ltp 73/74 
1558/60* 
1558/60 
1561/62 
1563/64» 
1563/64 
1570* 
1570 
1571* 
1571 
1572 
1573/79* 
1573/79 
1580/89» 
1580/89 
1592/94* 
1592/94 

0,70 
0,10 
1,50 
0.70 
0,70 
0,15 
0,70 
0.15 
1.20 
7.— 
2.50 

1 5 -
2.75 

17,50 
3,— 
0,40 
0,70 
0,10 
1,50 
0,30 
3,75 
0,35 
5,50 
1,25 
1,50 
0,35 
9,— 
2,50 
5,— 
1,20 
0,60 
2,25 
0,40 
0,05 
2,25 
0,40 
0,70 
0,10 
3,25 
1,— 
0,40 
0,70 
0,10 
0,20 
1,25 
0,20 
0,10 
0,25 
3,25 
0,70 

?,,„ > 2,70 
) 2,40 

0,50 
0,40 
3,— 
0,50 
2 , -
0,50 
1,50 
0,35 
0,15 
8 , -
2.10 
9,— 
2,50 
2,75 
0,75 

1595/1606* 
1590/1606 
1590/1606O 

1607/14 
1615 
1616» 
1616 
1617 
1618 
1619/23* 
1619/23 
1624/32 
1633/34 
1637/42* 
1637/42 
1643/50* ) 

+ l Ltp 103* S 
1643/50 1 
,+ „ Ltp 103 
1651' 
1651 
1652/61» 
1652/61 
1662* 
1663* 
1663 
1664/69* 
1670/72* 
+ Ltp 
107/09* 
1670/72 ] + 1 
Ltp 1 
107/09 1 
1673» 
1674/75 
1681/89 
1690/1709 
+ Ltp 
118 
1710/14» 
1720/25» 
1720/25 
1726« 
1726 
1727/32» ) 
-f Ltp ; 
119» ' 
1727/32 1 
+ Ltp 119 J 
1733/38» 
1733/38 
1741/47» 
1741/47 
1748/54» 
1748/54 
1755/59» 
1755/59 
1760/68» 
1760/68 
1769/72* 
1769/72 
1773/78* 
1773/78 
1779/80* 

en nieuwtje 
wel gebr. a 
gebr. Ltp: 
1/3* vert. 

10,— 
2,70 

* 20,— 
8,— 
0,25 
0,70 
0,15 
0,15 
0,60 
3,50 
1 ,— 
3,— 
0,60 
6,— 
1,10 

12,— 

3,75 

2,50 
0.40 

15.— 
4,50 
2.50 
0.70 
0.15 
5,50 

8,— 

1,70 

0,70 
0,40 
1,25 

> >3,50 

) 12,— 
6,50 
2,80 
0.50 
0,15 

5,25 

1,75 
4,50 
1,35 
4,50 
1,40 
4,— 
1,20 
3,50 
1 , — 
5,25 
1,60 
2,25 
0.40 
4,75 
1,40 
0,80 

s zo-
s on-

3,75 

4/6» Horiz 
7/10» 
14/18» 
14/18 
25/27* 
28/30* 
31* 
32/33* 
34/35* 
36/37* 
38» 
38A/B* 
39/41* 
42* 
43* 
44* 
44 
45* 
45 
49» 
49 
50* 
53/55* 
56* 
57/58* 
65/68* 
69/72 
FDC 75/86 
FDC 75a/86 

FDC 87 
88» 
88 
89» 
89 
90» 
90 
91/100» 
91/100 
101» 
101 
104/06» 
104/06 
110 
111/17» 
111/17 
120/25» 
120/25 
126» 
127/33» 
127/33 
134/36» 
134/35 
Bloes 
2» 
3» 
4» 
5a» 
6* 
7* 
8B* 
9* 
10* 
11* 
12/13» 
14/15» 
16» 
32* 
40 
41/42* 
45* 
46* 
50» 

7,75 
7,— 
9,— 
1,75 
0,35 
0,30 
0,50 
1,75 
3,— 
1,75 
0,60 
1,50 
0,90 
0,50 
0,75 
0,75 
0,35 
1,75 
0,85 
1,75 
0,75 
3,25 
4,25 
0,75 
4,50 
5,50 
2,— 

40,— 
a 

50,— 
7,50 
3,— 
1,20 
4,50 
1,35 
4,50 
1,20 

12,50 
2,15 
6,25 
1,25 
7,50 
1,35 
0,30 
4,50 
1,50 
4,— 
1.40 
1 ,— 
3,50 
1,35 
7,— 
1,25 

1,75 
0,30 
0,65 
1,25 

1 0 , -
5,50 
1,25 
1 ,— 
1,75 
7,— 
3.— 
6,— 
6,25 
1,50 
1 — 

30,— 
19,— 

2,— 
1,20 

Uw .ancolijst naar. P O S T Z E G E L H A N D E L P H I L A D E L P H I A 
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Ja cliënten, hier zijn wij 
Vrouwes biedt aan: 

• = g e b r u i k t 
* = o n g e b r u i k t 

N e d e r l a n d 
300/4° 1,25 
310/12« 1,20 
323/24° 0,70 
323/24* 1,50 
346/49* 41 ,— 
374/78» 0,65 
374/78* 0,85 
3 7 9 / 9 1 * 0,80 
392/96° 0,40 
392/96* 0,45 
397/401°* 0.35 
402 /3* 1,60 
404/22* 0,80 
423/27* 0,25 
428/42* 1,40 
443/53* 1 , — 
454/59* 0,70 
469 /73* 0,75 
490 /94* 0,80 
495 /99* 0,85 
500/3* 1 ,— 
504 /7* 0,75 
508/12° 0,65 
508/12* 0,90 
513/17° 1,50 
513/17* 2 , — 
518/37* 65 ,— 
534/37° 4,75 
538/41 * 2 , — 
542/48* 2,65 
550/55* 6,50 
556/60* 9 , — 
561/62* 0,50 
563/67* 2,40 
568/72* 3 , — 
573/77* 2,60 
573/77° 2,20 
578/79°* 2,10 
583/87* 4,90 
5 8 8 / 9 1 * 0,75 
592/95* 4,50 
596/600* 2 , — 
602/6* 4,90 
6 0 7 / 1 1 * 1,65 
607/11° 1,45 
612/16* 3 , — 
638/42* 2,30 
643/45* 0,70 
646/50* 2 , — 
651 /56* 1,95 
657/62* 1,60 
663/67* 1,90 
668/72* 2,80 
673/77* 1,70 
678/79* 12,50 
678/79° 1,25 
680/84°* 1,50 
685/39* 1,60 
690/96* 2,25 
697 ,98* 2,25 
699/703« 1,50 
704 /8* 1,90 
709/11» 1,35 
712 /18* 2,05 
719 /23* 2 10 
724 /25* 3 , — 
7 2 6 ' 3 2 * 2,10 
733 /39* 2,70 
740 /43* 1,85 
744 /48°* 1,65 
749 /53°* 1,60 
402/3 B l o k * 13,50 

Nieuw-Guinea 
25 /37* 6 , — 
38 /40* 1,65 
41 /44* 2,10 
45 /48* 2,20 
49 /52* 2,10 
5 3 ° * 1,50 
54 /56* 0,50 
57/60« 2 , — 
61/62* 1,75 
63/66* 1,60 
67/68« 1 . _ 
69/72« 1,50 
P o r t « 2,25 

N e d . A n t i l l e n 
158/63« 2,40 
196/99« 1,45 
200/5« 5,25 
247* 1,75 
248/52* 16,50 
253/56* 3,75 

357/64* 3,55 
265/68* 3,75 
269/70* 0,80 
271/74« 3 ,— 
275/90* 28,50 
291/97» 3,50 
298/302« 4,30 
303/10* 4,20 
311/14* 1,80 
315/17* 3,25 
3 1 8 / 2 1 * 2 , — 
322« 0,50 
Por t 44 /60* 7,50 

S u r i n a m e 
206/9* 2,75 
247/48» LP 29/30 5,35 
297/307» 3 , — 
312/15» 8 ,— 
316» 0,45 
317/20» 2,25 
321/22* 3,75 
323/25* 1,35 
326/30* 2,95 
331/34* 2 4 , — 
335« 3 ,— 
336/39« 3 , — 
340/44« 5 ,— 
345/46« 1,40 
347,48« 1 , — 
349/53« 5 ,— 
354/70« 8,60 
371/75« 2,60 
LP 31« 1 50 
LP 33 ,34* 4,25 
Blok 308* 7,50 

F D C ' s N e d e r l a n d 
e n O . G . 
310/12 Off. C 5 0 , — 
Breda Cover 311 
in B lok 2 0 , — 
407 Rode K r 15 ,— 
422 9 O c t 1 0 , — 
212/19 O lymp iade 
Spec vel 4 5 , — 
2 Spec, vei l van 
310/12 Breda 
27 en 28 aug. 
Ten t samen 7 5 , — 
504/5 4 , — 
506/7 4 , — 
508/12 15 ,— 
513/17 15 ,— 
538/41 1 0 , — 
542/43 1 5 , — 
544/48 17,50 
550/55 N o 1 4 5 , — 
556/60 N o 2 35 ,— 
N o 4 563/67 2 5 , — 
568/72 1 5 , — 
Phil ips 17,50 
573/77 12,50 
5 Max k idem 
met Handt 20 ,— 
578/81 
C u l e m b u r g 2 5 , — 
582 1 0 , — 
583/87 1 2 , — 
588/91 3 , — 
592/95 7 , — 
idem kaar t 
t e n t st 9 , — 
596/600 6 , — 
601 1,25 
Max k. 3 , — 
602/6 12,50 
607/11 3 , — 
612/16 7 , — 
638/42 6 , — 
643 4 , — 
644/45 2,75 
646/50 4 , — 
651 2 , — 
652/56 3 , — 
657 1,75 
678/79 1 6 , — 
685/89 3 , — 
690/91 1,75 
Vhss St. 2,50 
692/96 2,75 
697/98 5 ,— 
Max k 7,50 
Mebus env. 7,50 
710/11 2,50 
Expo St. 2,50 
717/18 1,75 
719/23 3,50 
726/27 2,25 

728/32 2,25 
733/34 2,25 
Beurs env. 2,25 
735/39 2,75 
st Ro t t . 3,50 
740/41 1,75 
742/43 3 , — 
744/48 2 , — 
Beurs env. 2,50 
749/53 2,25 
Beurs env 2,50 
Max k 6,50 
754/55 1,25 
Beurs env. 1,50 
Carnet Europa 
'61 schaars 
van Beurs 7,50 

Nieuw-G, 
45/48 4,50 
49/52 4 , — 
53 3 50 
54/56 7,50 
57/60 4 , — 
63/66 4 , — 
32 oplaag 190 1 0 , — 
67/68 2,10 
69/72 3,10 

Curasao 
164/67 5 ,— 
206/8 5 ,— 
234/38 22,50 
239/43 2 0 , — 
244 3 , — 
247 5 ,— 
248/52 2 5 , — 
253/54 5 ,— 
255/56 5 ,— 
257 2,25 
258/60 4 , — 
261 2,75 
262/64 4,75 
265/68 8,50 
269 2,25 
270 2,75 
293/96 4,50 
297 1,75 
298/302 7,50 
304/6 3,50 
307/10 4,75 
311/13 3 , — 
314 1,75 
315/17 5 ,— 
318/21 3,30 
322 1,40 

S u r i n a m e 
183/86 15 ,— 
309/11 3 6 , — 
312/15 22,50 
278/79 17,50 
316 4 , — 
317/20 9 , — 
321/22 12,50 
324 3,50 
325 4 , — 
326/29 5 ,— 
335 4,80 
336/39 6 , — 
340/44 8,50 
345/46 4 , — 
347/48 2,75 
349/53 9 , — 
354/60 J 1,75 

Monumen ten 
1 apr i l 6 , — 
15 mei 7,25 
371/75 4 , — 
LP 31 3 ,— 
LP 32 5,80 
LP 33/34 12,50 

Blok 308 2 0 , — 

Europa zegels 
1961 14 L. 
Engeland 
Liechtenst. 
Duitsland 
Luxemburg 
Zwitserland 
Frankrijk 
Spanie 
België 
IJsland 
Griekenland 

* 65,— 
2,25 
1,75 
0,75 
3,75 
1,10 
1 ,— 
1 . — 
1 ,— 

13,— 
2,60 

Itahe 1,10 
S A S 3L. 4 , — 
1958 7L 22,50 
1959 6L 2 0 , — 
56 Luxemburg® 4 5 , — 
56 Itahe* 18,— 
Vlaggen 
F r a n k r i j k * 3,25 
52 F rank r i j k 
consei l° 1 1 , — 
58 T u r k i j e * 1,25 
Z w i t s e r l a n d 57° 1,50 
Z w i t s e r l a n d 57* 1 0 , — 

P o s t s t u k k e n 
EUROPA FDC's 
58 7 L M a x k 2 5 , — 
Frankr i j k 1244 2 , — 
57 Z w i t s e r l a n d 
PTT boekje 6 0 , — 
Idem 59 gewoon 
en Congres 2 0 , — 
i d e m F D C s 12,50 
S A S 3 st 5 ,— 
59 6 Land 2 5 , — 
N a t o Itahe 59 3 ,— 
N a t o België 59 3 ,— 
N a t o T u r k i j e 59 5,25 
N a t o Luxemb 59 4 , — 
N a t o Por t 59 3,75 
60 Spanje 2 , — 
60 O o s t e n r i j k 2 , — 
59 O o s t e n r i j k 1,75 
57 België 9 , — 
57 Itahe 1 1 , — 
58 T u r k i j e 2,25 
58 6 landen 2 4 , — 
60 Marshall 

Bundesp 2 , — 
Stampexb lok Enge
land Oplaag 138 000 
Thans b i j ons nog te 
koop v o o r f 8 ,— ( O o k 
het onof f ic ië le Beren-
b lok van F rank r i j k 
1943 w e r d eens ver 
guisd, maar kost 
thans f 80,—) 
FDC Stampex 1 6 , — 
61 14 Landen 6 5 , — 
61 L u x e m b u r g 
C E C A 18 apr i l 
O p l 1000 
10 de H e r i n n e r i n g 
o n d e r t e k e n i n g 4 , — 
61 O o s t e n r V e r k 
Mm Con f W i e n 2 , — 

Gr i eken l Minoische 
kuns t 8 st 5,50 
FDC's Idem 6,50 
713/23 FDC's 12,50 
Buig 1060/65 3,40 
Rep Mah 10/12 3,40 
LP 12/14 1 7 , — 
LP 2/4 2 4 , — 
Sud-Kasai o p 
d r u k op 3 Fr 2 st 

1 4 , — 
Spanje 987/96 3,40 
999/1001 0,75 
Buig 1040 get 
onget en B lok 8,50 
Spanje 1017/20 1,50 
L iechtenste in 
224/26* 8 , — 
228/30* 8 , — 
247/49* 2 0 , — 
300/3* 3,80 
284/87* 1 3 , — 
296/99* 7 , — 
304 /7* 8 , — 
315/18* 8 , — 
3 1 9 / 2 1 * 3,50 
327/30* 7,50 
3 4 9 A / B * 7 , — 
LP 9/13° 12.50 
LP 17/23* 12,50 
Por t 13 /20* 7 , — 

San-Marino 
413/22» 8 , — 
427/36* 6,50 
449/58* 5 , -
479 /88* 4,25 
472/78 en LP 4,25 
489/98 en LP 6,50 
505* 2 , — 
510/19* 5 ,— 

499/503 en LP 7 ,— 

G u i n e e 
43/51 en LP 9/10 10 ,— 

Joegos lav i ë 
643/54* 3 0 , — 
667/75* 2 2 , — 
697/705° 7 — 
714/22* 13,50 
744/48* 10 ,— 
744/48° 5 ,— 
783/91° 4,50 
843/51 * 5,— 
818/26° 5 ,— 
810/17* 8 ,— 
656/59* 6,75 
678* 3 ,— 
801/8° 4 , — 
LP 51° 5 ,— 

L u x e m b u r g 
274° 4 , — 
2 7 6 / 8 1 * 18 ,— 
429/32* 6 ,— 
455/60° 6,75 
439/42* 6,50 
324/29« 1 0 , — 
496/99* 12,50 
564/66« 1,20 
465/70« 6,50 
589/94« 3,25 
595/98* 1.60 
15° 15 ,— 
13° 6,25 
18° 4 , — 
Blok 4 * 4 , — 
Blok 7 * 1 2 , — 
Blok 3« 13 ,— 

P o l e n 
1003/22« 14 ,— 
ongetand« 3 5 , — 
1070/81« 6,50 
idem° 3 , — 
idem FDC 8 ,— 
Congo en Ruanda 
Olympiade 
2 series« 15 ,— 
Congo bloemen 
302/23* 25 ,— 
Gr ieken land 
713/23» 11,50 
idem FDC 15 .— 
637/39* 6 , — 
654/59* 1 1 , — 
700/1 * 6 ,— 
Ha i t i 212/17 met 
BI 16* 14 .— 
Syne 167/70* 2.50 
Iran 958/59» 4 , — 
Israel 15 Tab* 1 6 , — 
35 zond t o 1 6 , — 
112 m t « 2 , — 
134/37 m t « 4 , — 
145 m t« 4 , — 
185 m t » 0,85 
184 m t » 1,70 
186/98 m t» 9,50 

G h a n a 
54/58° 5 ,— 
59" 0,25 
60,63° 3,75 
64/67° 2,50 
68/70° 1,40 
79/81« 1,80 
82/84* 1,80 
Freed day* 2 , — 
El izabeth» 4,90 
idem B lok« 1 4 , — 
Ve rde r alle series van 
Ghana ios v e r k r i j g 
baar 
10/13° 1,40 
1/9° zond a en b 
No 's 1 0 , — 

E n g e l a n d 
18° 6 , — 
25 pi 3 * 5,50 
25 pi 4° 5,50 
22 pl.3° 6,25 
28 pi 4 ° 11,25 
30 pi 4° 150 ,— 
31 pi 4° 1 0 , — 
38 pi 1° 1 0 , — 
48 pi 12° 1 1 , — 
52 pi 13° 7,50 
52 pi 15° 5 ,— 
53 pi 13° 6,75 
59 pi 15° 17,50 
63 pi 21° 5,50 
60 pl .17° 2 0 , — 
66 pi 14° 1 0 , — 
81° 1 5 , — 
85° 27,50 
86° 7,50 
87° 9 , — 
183° 6 5 , — 
286° 7 , — 
Dienst 98° 5 ,— 

E g y p t e 
5 Keur (Th ie r ) 27,50 
3 22,50 
2 1 5 , — 
2 0 * 3 0 , — 
94/6« 27,50 
104° 1 1 , — 
97/102* 4 5 , — 
105/7* 5 , — 
108/10* 7,50 
115/17* 1 1 , — 
129/30° 17,50 
131/33* 4 , — 
146/49* 3 9 , — 
150/54* 4 8 , — 
155/66° 1 4 , — 
179/83* 1 2 , — 
184/86* 4,50 
219° 3 , — 
288/305° 2 5 , — 
LP 5/24° 1 5 , — 
LP 43 /54* 2 5 , — 

D i t was een greep u i t 
Egypte S tuur manco-
li jst in 
Z o e k t u nog b lokken 
van E g y p t e ' 

Saargebied 
253/54* 1 4 , — 
362/81 • 2 0 , -
323/25* 6 , — 

B e l g i ë 
1176/81* 3,50 
1039/45* 4 , — 
912/17« 1 0 , — 
1082/88« 3,75 
1096/1101* 3,50 
1102/7» 3,50 
1153/58« 2,40 
1159/62« 0.75 
1125/27« 2.25 
1128/30B1* 4.50 
1169/71» 1 , — 

Laos 
18/22° 3.50 
37/39 LP 24/26* 8 , — 
63/68* 3 , — 
LP 1/4« 8 , — 
LP 7/12« 15 ,— 
LP 14/19« 1 1 , — 
LP 27/30« 6 , — 
LP 31/34« 8 , — 
LP 35/38« 4 , — 

Liber ia 
O l y m p Blok 16 15 .— 
Mah LP 11 en 
B l o k l * 6 , — 
Liban 176/78 en 
LP 207/9* 1 6 , — 
Rep Mar r i tan ie 
Vogels 100/500 Fr 
3 stuks 1 7 , — 
Korea viss, 5 1,40 
Albanië D ie r . 3 3 , — 
Buig. viss 5 1,75 
Angola 328/51° 7 0 , — 
Mozamb 387/410» 

27,50 
419/38° 7 , — 
Cent ra fncane 
LP 1/3* 22,50 
N ige r 97/108 en 
1 1 1 * 2 0 , — 
Falkl 122/36* 3 4 , — 
T r du Cunha 
2 8 / 4 1 * 22,50 
14 /27* 2 5 , — 
Rusland 
19a° 1 0 , — 
2 0 V e r t . ° 1 5 , — 
455a paar° 25 ,— 

Van Rusland hebben 
WIJ een g ro te col i 
S tuu r t mancol i jst 

Monaco 
LP 51/4* 32,50 
LP 55/8* 85 ,— 
C o l ! voor rad ig 

Zw i t se r I d ienst° 
54a 125 ,— 

W i j wi jzen onze cl ientele e r op dat w i j n ie t alles op kunnen nemen wegens 
plaatsgebrek W i j hebben vele n ieuwt jes en k le inere series in voor raad . 
Bovendien verzoeken w i j onze afnemers wegens gro te d r u k t e hoofdzake
l i j k ons te bellen indien d i t nodig is 's avonds tussen ± 7 en 8 uur 
W I J zi jn de hoogst biedende kopers , indien u w i l t ve rkopen , ook speciaal 
oudere F D C 's van Neder land 

V o o r ons onbekende bestel lers, g i r o s t o r t i n g voo ru i t , m e t recht van t e r u g 
gave der zegels btnnen 8 dagen S to r t i ngen + 37 cent voor p o r t . W o r d t 
f i latel ist isch gefrankeerd 
At le aanbiedingen v r i j b l i j vend 

Eenmaal bij Vrouwes gekocht, 

nooit meer een ander gezocht 

POSTZEGELHANDEL „BENELUX-EUROPA" 

(C. J. VROUWES) 

Lomanstraat 8, A M S T E R D A M - Z . . Postg i ro 403079, Tel 020-7157 08 Bank-
re lat ie Rotterdamsche Bank N V , K a n t o o r Valenusplem A m s t e r d a m - Z . 



Voor onze januari/februari 

V E I L I N G 
ontvingen wij o.a. zeer zeldzame 
zegels 

NEDERLAND 
en 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Collecties 

E U R O P A 
etc. etc. 

Verdere inzendingen gaarne omgaand 

Koell 
pOQKi 

y DD 
erna 

PRINSESTRAAT 58/60  'sGRAVENHAGE 
Telefoon 11 0319 

Voor grote objecten komen wij gaarne persoonlijk. 

EUROPA 1%1 compleet 
■^'^ en op FDC uit 

\oorraad Ie\erbaar. 
SURINAME: ruimte

vaart, Hammarskjöld en 
\rocgere uitgiften ook 

op FDC steeds 
vooi handen. 

HEKKER's POSTZEGELHANDEL 
KLEVERLAAN 97  BLOEMENDAAL 
TELEFOON 0250056154  GIRO 553801 

ROLTANDING 
in blokken van vier. 
__. , , nnn , j.,r Vele andere 
K m d 1929 g e b r . ƒ 15,-— , . 

^ ■' ' nummers los, in 
K i n d 1931 g e b r . / 25 ,— paar en in blok-
K m d l 9 3 2 g e b r . ƒ 2 5 , — *''=" voorhanden. 

Zend ons uw 
K i n d 1933 ** ƒ28,50 „^„^„i,,,, 
VERENIGDE NATIES, RODE KRUIS, SPORT, 
VLUCHTELINGEN, LUCHTPOST, BLOKKEN. 
Doniin]caanse Republiek 1957, blokken nrs. 5 en 
6, getand en oni^etand (4 blokken compleet) met 
Rode-Kruisopdruk en embleem Ver. Naties, 
(Yvcit 250 Frs) f 95,— 

/ / 
IDEAL" GOMSTROOKJES 

PRIMA!! 
VRAAG UW HANDELAAR I 

Voor de handel Noviomagum - 2e Walstr. 17 - Nijmegen 

Schoorlse Postzegelhandel 
Damweg 2 Tel. 365 

Nieuwtjes geheel Europa, tegen billijke prijs. 
Neemt een abonnement op uw verzamelgebied. 
Ook zichtzendingen. 

FIRST D A Y COVERS Nederland en Ovc 
NEDERLAND (niet-off. 
1927 Rode Kruis 
1946 Prmsessen 

Kind 
1947 Zomer 
1948 Zomer 

Regenngsjub. 
Inhuldigmg 
Kind 

1949 Zomer 
Rode Kruis 
U.P.U. 
Kind 

NEDERLAND (Off. F.D. 
1950 Zomer 

Kerkenopbouw 
Universiteit 
Kind 

1951 Zomer 
ld. Philipskrt. 
Kind 

1952 V Riebeeck 
ld. afst. Culemborg 
Mijnwerker 
Zomer (bloemen) 
100 |. P.T.T. 
id. afst. ITEP 
ITEP 0 
id. op 100 1. P.T.T. 
FDC 
Kind 

1953 Zomer (bloemen) 
Rode Kruis 
Watersnood 
Kind 

1954 Zomer 
Luchtv.fonds 
Bomfacius 
Statuut 
Kind 

1955 Bevriiding 
Zomer 
Kankerbestr. 
Kind 

1956 Rembrandt 
Olympiade 
Europa Unie 
Kind 

covers) 
17,50 
1 i , — 
12,50 
30,— 
15,— 

3 , — 
5,75 
7,50 
9 , — 
8,50 
6,50 
7,50 

Covers) 
47,50 
27,50 
15,— 
17,50 
12,50 
12,50 
10,— 

7 , — 
12,50 
7,50 
7,50 
2,75 
2,75 
5,— 

5 ,— 
4 , — 
7,50 
2,25 
0,90 
A,— 
3,75 
2 , -
2,50 
1,25 
2,75 
1 , — 
2,— 
1,75 
1,95 
4 , — 
2,25 

11,50 
2 , — 

1957 Zomer 
De Ruyter 
Rode Kruis 
Europa Unie 
Kind 

1958 Zomer 
Europa Unie 
Kind 

1959 NATO 
Zomer 
Europa Unie 
K.L M. 
Kind 

1960 Vluchtelingen 
Zomer 
Volksgezondheid 
Europa Unie 
Kind 

1961 Zomer 
Europa Unie 
Kind 

NED NIEUW GUINEA 
1955 Rode Kruis spec. cov. 

2,25 
1 10 
1,85 
3.25 
1 65 
2 , — 
1 , — 
1,25 
1 , — 
2 50 
1 25 
0,70 
1,25 
1,25 
1,85 
0,70 
1,35 
1,50 
2 , — 
1 , — 
1,35 

27,50 
idem 1 mnd te vroeg 
(blanco cover) 

1956 Lepra (bl. cover) 
1957 Kinderzorg 
1958 Rode Kruis 
1959 Sterrengebergte 

Kroonduiven 
Soc. Zorg (bloemen) 

1960 Vluchtelingen 
40 et Kon. Juliana 
Soc. Zorg (vlinders) 

1961 Nieuv* Gum. Raad 
Soc. Zorg (kevers) 

15,— 
4,50 
3,50 
3 ,— 
2 , — 

15,— 
3 , — 
3,50 

10,— 
3 , -
1,75 
2 , — 

NED. ANTILLEN 
1943 Krijgsgevangenen (Ltp) 

Kon Familie 
1944 Rode Kruis (Ltp) 

45,— 
7,— 

27.50 
1947 LuchtDOStNr 70 & 7210.— 

Niwm 
1948 Inhuldiging 
1949 deOjeda 

U.P.U. 
1952 Zeeman 

4 , — 
8,50 
6,50 
8 ,— 

17,50 

1953 Watersnood 
1954 Aruba 

Statuut 
1955 Bloemen 

Kon bezoek 
Caraib. Comm. 

1956 Caraib Comm. 
1957 Baden Pov^ell 

Gezondh.zorg 
Voetbal 
Toenstenhotel 

1958 Vogels 
Rode Kruis 

1959 Statuut 
Snip-Herd. 

1960 Niewindt 
Dag v d Arbeid 
Kankerbestr 
K m d 

1961 Am Vlag op Cur. 

SURINAME 
1935 Witte Kruis 
1938 Sur Kind 
1941 Spitfirefonds 
1943 Kon. Familie 
1945 Nat Steunfonds 
1946 Rode Kruis (Ltp) 
1948 Regenngsjub. 
1949 U P U 

VI DC6 Herd. Par. 
A'dam 

1950 Kankerbestr. 
1953 Inh Voorst 1 4w 

Inh Voorst. Blok 
1954 Inh. Voorst. II 7v^ 

Lindbergh Herd. 
1953 Stadion 
1954 Kmd 

Statuut 
1955 Jaarbeurs 

Kon Bezoek 
1956 Caraïb Comm. 
1958 Thalia 
1959 Statuut 
1960 Inh. Kunst 

Vliegv. Zanderij 
Vlag en Wapen Sur 
Vluchtelingen 

Wij wensen collega's en cliënten 

irz. Rijksdelen en Republiek Indones 
3 , — 
3,75 
3 , — 

21,50 
6,50 
3,50 
2,50 
3,50 
2,75 
7,50 
3,50 
4,50 
4,50 
2,25 
4 , — 
2 , — 
1,25 
4 , — 
2,50 
1,25 

35,— 
35,— 
35,— 
10,— 
27,50 
6,50 
7,50 

12,50 

2 , — 
17,50 
3,50 

32,50 
32,50 

4,50 
35,— 
18,50 
2,50 
3,50 
3,50 
3,50 
4,50 
3 , — 
4,50 
5,25 
2 , — 
3,75 

Olympiade 7,50 
Vruchten 1,50 
Gebouv^en 1 & 11 11 ,— 
Gebouwen I 6,50 
Gebouwen II 6,— 

1961 Jamborettc 3,75 
Ruimtevaart 12,50 

INDONESIË 
1938 20 et KNILM 20,— 
1939 Sociaal Bureau 20,— 
1941 5 en 10 et Spitfire 15 — 
1948 Pelita 15,— 

Regenngsjub. 1,50 
Inhuldiging 30,— 

1949 U.PU. 2,50 
1950 5 j Onafhank. 12,50 
1951 Olymp. Spelen IT),— 

U,N o 7,50 
1953 Moederdag 7,50 
1954 Kind 3,50 
1955 Afr-Aziat Conf. 2,50 

Jamboree 1 5,— 

10] Onafh. 
10 1 Ind P.T.T. 
Alg. Verkiezing 

1956 Bhndenhulp 
Rode Kruis 
200 j . Djakarta 

1957 Geof jaar 
1959 Jamboree II 

Wet 1945 
Colombo-Conf, 

1960 Jeugdsport Congr. 
Vluchtelingen 
Produkten (2 cov.) 
Soc. Hulp 
Mafanabestr. 

1961 Herbebouwing 
Toeristen (3 cov.) 
Badmmton II 
Helden 1 
Helden II 
16 j . Onafh. 
Sensus Penduduk 

Levering aan ons onbekende personen uitsluitend bij vooruitb 
Zendingen onder f 15,— plus 50 cent verzendkosten 

* < • 

ie 
1 , — 
2 , — 
3,50 
3 , — 
3 , — 
2,50 
1,50 
2 , — 
1,50 
1,50 
1,50 
2,50 
3,50 
1,75 
1,50 
2 , — 
4,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 

staling. 

Gezien beperkte voorraad van diverse covers geschiedt levering m 1 
volgorde van binnenkomst der betalingen en zover voorraad strekt. 1 
De meeste covers zijn voorzien van namen en adressen Covers van 
voor 1950 zijn veelal op gewone zakenbrieven met normale poscafstem-
peling op Ie dag van uitgifte zover geen bijzonder stempel in gebruik 
was 
Aanvragen voor zichtzendingen kunnen gezien de beperkte voorraad 1 
niet gezonden worden 
Vermeldt duidelijk op de jïiroslip hetgeen u wenst te ontvangen en geef 1 
zonodig enige reservenummers op Dit voorkom^ vertraging 
behandeling 
WIJ leveren de nieuwe uitgiften van Nederland en Overzeese Ge 
en Indonesië zowel postfris als op F D Covers' 

in de 

bieden 

HARTOG OKKER 
Frobeistraat 5 lil, Amsterdam-West-3, Postgiro 193156, Gem 
0-1732, Bankiers. Arn Gilissen's Bank N V., Amsterdam 

. Giro 

ONZE AANBIEDING POSTFRIS REPUBLIEK INDONESIË IN HET 
NOVEMBERNUMMER IS NOG STEEDS GELDIG. 

een voorspoedig 1962 

file:///oorraad
file:///rocgere


T O P P R I J Z t N \oür bundel LH kilo\\aTr \an Nederland en o\ci i^c linden 
— restpat tijen engt os — iest\er7amelingcn Nedeiland tn O R — gioot 
formaat7t.,,els Nederland kopen wij ook op papier ä ƒ 12— per kilo — 
snelle if wikkeling — viaag prijsop^ase welke «i] omgaand ytnden na 
om\angst \ an uu duidelijk gespccifitecide o p g i \ e \ an a in ta l l e i nri etc 

. . N O V I O M A G U M " POSTZEGELS ENGROS 
2e Walst JU 17 N imegtn Tclefton (08800) 2 06 38 

ZO mille in boekjes. Beslist iets voor U bij . 
Wraagt zichtzending om thuis rustig uit te zoeken Of komt U eens aan^ 

El zit wat aai digs in 
F ianse kol Engelse kol en USA Europa, Azie, Latijns 
Amerika luchtpost 
Bi] aankoop van f 10 — portovi i] f iO — 5"/« reduct ie 
ƒ 100 - 10 »/« reductie 

J , V A N D U I N - Jephtastraat914 - Amsterdam-West-Tel 89978 

Een abonnement op , 

DE NIEUWE UITGAVEN 
van de landen die u interesseren opgegeven aan 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
HILVERSUM — SURINAMELAAN 31 

zal u steeds voldoening geven U zult dan alle nieuwtjes 
tegen voordelige prijzen ontvangen ook die nieuvt/tjes die 
door kleine oplagen kort na uitgave in prijs stijgen 
WIJ moeten echter wel een abonnementsopgave van min
stens drie landen of landengroepen bedingen terwijl wat 
van de zendingen niet behouden wordt binnen drie dagen 
teruggezonden dient te worden 

Direct geld voor verzamelinqen, partifen massaqoed 
en kilowaar Bi| aanbied inq massa waar 
qaarne opqave van soort en hoeveeTheid 

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

no Yvert E N G E L A N D 
No 31 9 50 
18 6 — 3 4 5 75 
19 6 — 1 55 5 — 
22 6 — 6 3 5 50 
25 7 50 64 5 — 

65 
66 
70 
71 
82 

Vele andere nummers in voorraad 

HANDELSONDERNEMING 
1 Bhjvenburgstraat 183 Rotterdam 8 Postgiro no 

Handel Maatschappij N V 

* = 
6 — 
9,50 
4 50 
5 — 

15 — 

83 
84 
85 
86 
87 

„PETRA" 
385485 Bank 

ongebruikt 
15 — 
30,— 
30 — 

6 — 
7 50 

'Jederlandsche 

Aan onze adverteerders 
In verband met het tijdig laten verschijnen 
van het Ned Maandblad voor Philatelie, 
verzoeken wij u nogmaals uw advertentie
kopij uiterlijk voor de 28e van ledere maand 
m ons bezit te stellen 
Kopij, die na deze datum door ons ontvan
gen wordt, zal dan helaas met verwerkt 
kunnen worden 
Voor uw medewerking zeggen wij u bij 
voorbaat dank 

Adv adm. Ned. Maandblad voor Philatelie. 

99 ATLAS 99 

POSTZEGELHANDEL 
Ie MIDDELLANDSTRAAT 25b - ROTTERDAM 

Tel 1273 79 Postrekening 15 37 27 
Na 19 uur tel 17 32 51 Bankier Slavenburg's Bank 

AANBIEDING 

VERENIGD EUROPA 
1957 Italië 

Nederland 
1958 8 landen, compleet 

zonder Turkije 
1959 Beigie 

Bondsrepubliek 
Frankrijk 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 

1961 14 landen 

1959 NATO 
België 
Canada 
Luxemburg 
Nederland 
U S A 
Portugal 
Italië 
Turkije 

1958 Frankrijk Raad van Europa 
1959 België, Europa v h Hart 

Vaticaan Lateraan Verdrag 
Ver Naties Eur Commissie 

W I J verzorgen verder uw mancolijsten van Sport, Olym
piade, Vluchtelingen, Expo Brussel Rechten van de 
Mens, Israel Vaticaan, Ver Naties en Unesco 
Complete postfnsse series en blokken 

Postfris 
r 3 50 
, 2 25 

, 17,50 

, 1,75 
, 1,60 
, 2 25 

2 — 
, 7 50 
, 3 — 
, 50,— 

, 1 80 
, 0 50 
, 2 50 
, 0 70 
, 0 40 

2 25 
1,60 

, 2,75 
, 3 — 

8,— 
„ 2,— 
, 2,— 

F D C 

ƒ 22 50 

-

„ 55,— 

„ 3,— 
„ 11 — 
, 3,50 
, 1 35 
, 3 90 

„ 2,75 
„ 5,25 

SPECIALE AANBIEDING 
1945 Zwitserland Pax postfris 
1946 Mexico Nation Unie 
1948 Libanon Unesco 
1954 Nicaragua Nation Unie 
1954 Liberia Unicef 
1956 Libanon Nation Unie 
1958 Luxemburg Europa 100x 

Ghana compleet Prijs op aanvraag 

f 135 — 
60,— 
45 — 
40 — 
95 
60,— Blok 

Levering uitsluitend bij vooruitbetaling op postrekening 
153727 „A t l as ' Postzegelhandel 
Bestellingen boven f 15,— portvrij 

TE KOOP GEVRAAGD 
^Jederland Europa 1959 postfris Verder verzamelingen 
Nederland en Overzee, Europa en partijen 



Postzegelveiling R. P O S T E M A 
Singel 276 Anisterdani-C. 

Nu 1961 
tveer bijna voorbij is^ 

• 

Catalogus wordt gratis 

op aanvraag toegezonden 

Telefoon 24 97 49 

willen wij al onze cliënten dank 

zeggen voor het vertrouwen, 

dat zij ons in dit jaar weer hebben 

geschonken. 

Wij kunnen met voldoening 

op het resultaat van de gehouden 

veilingen terugzien. 

Mogen wij de wens uitspreken dat 

wij ook in 1962 de mogelijkheid 

zullen hebben, vrijwel ^ 

iedere maand een veiling 

te kunnen houden. 

Als u dit maandblad leest heeft onze 

163e veiling plaatsgevonden. 

De 164e verkoping wordt op 

26 en 27 januari 1962 gehouden. 

Keeds meer dan 1000 kavels 

mochten wij hiervoor ontvangen. 

Inzendingen voor deze veiling 

moeten uiterlijk 2 januari 1962 

in ons bezit zijn. 

Tevens maken wij van deze 

gelegenheid gebruik u prettige 

feestdagen toe te wensen. 



A A N B I E D I N G VER. EUROPA 
POSTFRIS, ZONDER PLAKKER. 

1956 
België 
Duitsland 

1957 
Bdgië 
Duitsland 
Saarland 
Italië 
Frankrijk 
Luxemburg 
Zwitserland 
Nederland 

5,50 
2,— 

12,— 

2,50 

2,50 

3,— 
100,— 

2,50 
2,50 

compleet 8 landen 

I9S8 
België 
Duitsland 
Saarland 
Frankrijk 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 

nu,— 

1,50 
2,50 
2,— 
2,50 
2,— 
*,50 
2 , -

compleet 7 landen 
17.50 

tlNE 06 BUHB 
1 Z 

1959 
Duitsland 
Frankrijk 
Nederland 
compleet 6 lar 

1960 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
met plaatfout 
Ierland 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Noorwegen 
Spanie 
Turkije 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 
compleet 20 
landen 
idem op f.d.c 

2,— 
2,50 
4,50 

den 
20,— 

1 . — 
1 , — 
2,— 
5,— 
3,50 
1,50 
7,50 

12,50 
25,— 

1,75 
6,— 
1,25 
1,25 
2,25 
3,— 
6,— 
2,— 
1,50 

75,— 
100,— 

Wij wensen alle 
Drettis e feestd 

19«1 
België 
Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Griekenland 
Italië 
Luxemburg 
Portugal 
Spanje 
Turkije 
IJsland 
Zwitserland 
compleet 14 
landen 
idem op f.d.c. 

1,— 
0,75 
1,50 
0,90 
2,25 
1 ,— 
2,50 
8,— 
1,50 

30,— 
7.50 
1_ 

55,— 
65,— 

Zojuist verschenen: 

cat 1962 

ï filatelisten 
asen en een 

15,— 

S,50 

1,50 

AM SI ER OAM 

voorspoedig 1962. 

Postzegelhandei TINE DE BUHR 
N.Z. Voorburgwal 347 - AMSTERDAM 
Tel. 33324 - Postgiro 566731. 

FDC'S NEDERL. ANTILLEN 

Wij verzorgen gaarne de 
abonnementen van H.H. postzegelhandelaren 

op FDC's Nederl. Antillen 
tegen billijk tarief. 

Voor nadere inlichtingen: 

G. C. T. VAN DORP & CO. (NED. ANT.) N.V. 
Breedestraat 67 (O) - Willemstad 

CURACAO N.A. 

EUROPAZEGELS 
postfris zonder plakker I 

Tegen ongekend lage prijzen 
én boven f 25,— 10 pet. kor t ing ! ! ! ! 

1956 1957 1958 1959 1960 Nato 
Nederland — 1,85 0,95 2,85 1,05 0,80 
België 5,35 2,20 1,40 1,15 0,98 1,40 
Luxemburg 125,— 50,— 5,75 5,25 4,70 2,25 
Frankrijk 6,— 3,— 2,10 2,30 1,10 1,45 
Duitsland 2,25 2,15 1,60 1,60 1,70 — 
Saar — 1,75 1,60 _ _ _ 
Itahë — — 1,70 1,50 1,10 — 
Zwitserland — 8,— — 1.80 1,30 — 
Op Lux. 1956 en 1957 GEEN KORTING!! 

België Europa van't Hart 7,15 1956 Luxemb. bloes van 4 500,— 
Luxemb. E.G.K.S. 1956 27,50 4 Fr. los 4,75 

met lichte 1 plakk. 25,50 1957 Luxemburg bl. v. 4 200,— 
Europaschool 1,70 2 Fr. los 4,— 
Schumanplan 1,20 1961 Luxemburg 2F50 los 0,27 

Frankrijk Pyrencecnconf. 1959 1,70 idem per 10 2,65 
Griek. Nato 1954 2400 Dr. 10,— 1960 IJsland 5,— 

Europaserie 1960 6,95 1960 Turkije 315 

Wij zoeken o.a. te koop, tot we hiervan voldoende hebben; Italië 1956 a f 7 , — , 
1957 f 3 , — , Nederl. 1956 f7,50, Italië Nato 1959 f 1,—. Alleen londcr plakker en 
goed getand! 
Aanbieding vrijblijvend zolang de voorraad strekt. Wanneer een bepaalde serie uit
verkocht is, moeten wij bijkopen en zal de prijs beslist een stuk hoger liggen! Bestel 
daarom snel bij ons Delftse verzendadres. 
Geen 6estellingen beneaen f 5,— s.v.p. Boven f 15,— franco aanget. Betaling per 
postwissel of aangetekende brief aan ons Delftse verzendadres; 

Bieslandsekade 144, Delft, tel.(01730)31571 - 's morgens vóór 
8,45, 's avonds na 5 uur. Van 24 dec. t /m 2 jan. afwezig! 

P o s t z e g e l h a n d e l G. BROERS 
B U D E L 

Bijverdiensfe 
U kunt vrijblijvend van mij een zending 
ontvangen, met complete series (ook bete
re) in commissie voor de wederverkoop 
(o.a. Ruimtevaart, Verenigd Europa, Bloe
men, Dieren en Sport op postzegels). 

A. P. van O O U G N 
VONDELSTRAAT 75 DEN HAAG 

ANDRIES VIERLINGHSTRAAT 9 - AMSTERDAM - TEL. 151858 (b.g.g. 123123) 

wenst alle filatelisten, waar ook ter wereld J. D. MUIS 
prettige kerstdagen en een goed nieuwjaar 
Ook in 1962 blijf ik mij toeleggen op het kopen van 
gehele of gedeeltelijke collecties en partijen. 
Koop het kleinste tot en met het grootste object 
voor een goede prijs tegen onmiddellijke contante 
betaling. Indien belangrijk zal ik u gaarne thuis 
bezoeken. Ook voor het verkopen van collecties 

uit nalatenschappen kunt u zich vol vertrouwen tot 
mij wenden. Mocht u dus thans of in de loop van 
dit nieuwe jaar tot gehele of gedeeltelijke verkoop 
van uw verzameling overgaan, dan houd ik mij 
voor aankoop aanbevolen. Heb zeer goede refe
renties tot mijn beschikking. 



2e zeer goedkope 
aanbieding 
1e gedeelte in het 
34a-753 zijn alle on; 
1 0 % korting 
NEDERLAND 

maandblad van november, de Nrs. vanaf 
gestempeld. Bij aankoop boven f 10,— nog 

No. 
34a 
56 
Blok 
65 B 
66 
70B 
84 
85 
86 
87 
88 
102 
103 
107 
108 
109 
110/13 
116 
118 
119 
120 
132 
135 
136/38 
133 
141 
142 
147/48 
149/51 
152 
153 
153a 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163A 
164A 
165 A 
163B 
165B 
166/68 
177/78 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
187 
188 
190 
192 
193 
195 
196 
197 
169B 
171B 
175/77B 
185B 
191B 
193B 
197B 
199/202 
199 A 
200A 
204 
205 
206 
208/11 
212/19 luxe 
212 
217 
220/22 
226 
228 
229 
230 
232/34 
236A 
236B 
238 
240/43 
244 
244/47 
252/54 
256 
265 
266 
267 
270/72 
'74 
275 
278 
279/80 
283/85 

Pri|s 
3,50 
2,— 
9,50 
2,10 
7.50 
3,25 
1.50 
5,25 
7.— 
0,20 
0,95 
5,25 
5,25 
1,80 
1,80 
6,50 
1,20 
0,60 
0,75 
0,50 
0,60 
0,35 
5,— 

22,50 
9,— 
0,35 
1.10 
0,85 
1,10 
0,70 
0,80 
1,40 
1,15 
1,15 
1,50 
3,20 
3,20 
3,50 
3,50 
8,— 
4,50 
2,50 

12,50 
37,— 
2,20 

45,— 
1,90 
0,35 
0,60 
0,30 
2,— 
0,55 
0,60 
3,90 
0,50 
0,50 
0,90 
2,40 
1,50 
1,70 
6,75 
1,60 
1,75 
0,30 
1,15 
0,30 
0,40 
1,90 
1,70 
1,70 
4,— 
2,70 
0,75 
0,90 
0,40 
1,50 
2,75 

42,— 
2.— 
6,50 
1,40 
0,95 
2,90 
1,40 
1,65 
2,20 
9,— 
9,— 
3,50 
6,50 
3,— 

20,— 
1,10 
1,50 
2,40 
2,25 
0,90 
2,60 
0,95 
1,10 
2,75 
1,35 
2,75 

287 
288 
289/92 
293/95 
296 
299 
300/4 
304 
3( 5/9 
312 
313 315 
318/22 
323 
324 
325/26 
327/31 
332/43 
3U 
345 
346 
347/49 
349 
350/55 
356/70 
371 
372 
373 
374/78 
392/96 
397/401 
402 
403 
405/21 
422/27 
428/42 
443/48 
449/53 
454/59 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
504/05 
506/07 
508/12 
518,20 
521 
522 
523/24 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
538/40 
542/43 

0,35 
1,35 
4,25 
3,75 
0,50 
1,60 
2,50 
1,15 
3,— 
0,75 
0,75 
4,50 
0,20 
1,30 
1,75 
2,25 
1,15 
0,75 
0,90 
0,90 

36,— 
20,— 

2,50 
2,50 
1,60 
6,25 
6,— 
0,95 
0,40 
0,40 
0,20 
1,40 
0,85 
0,35 
1,40 
0,35 
0,70 
0,75 
0,85 
9,50 
0,95 
0,95 
0,45 
0,45 
0,95 
0.40 
0,40 
0,35 
0,95 
0,60 
0,80 
0.85 
1,10 
1 , — 
1,30 
1,20 
1,40 
2,40 
0,95 
0,70 

544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/91 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/600 
601 
602/6 
603 
607/11 
612/16 
616 
638/42 
643/45 
646/50 
652/56 
651/657 
658/62 
663/67 
668/72 
672 
673/77 
678 
680/84 
685/89 
690/91 
692/96 
697/98 
699/703 
704/8 
710/11 
712/16 
717/18 
719/23 
724/25 
726/27 
728/32 
732/34 
735/39 
740/41 
744/48 
749/53 
Bovenstaande 
zegels zi|n alle 
ongestempeld 

Nederland 
alle gestempeld 
119/20 0,85 
126/27 0,55 
129 1,90 
136/38 28,— 

1,90 
0,20 
7,— 
9,50 
0,55 
2,75 
3,20 
2,65 
2,25 
0,25 
4,75 
0,80 
4,50 
1,90 
0,30 
5,— 
1,10 
1.70 
3,— 
1,90 
2,70 
0,70 
2,25 
1,90 
0,45 
1,40 
2,10 
2,50 
0.95 
1,85 
4,— 
1,50 
1,75 
0,75 
1,75 
3,50 
1,60 
2,10 
1,75 
1,50 
0,75 
2,50 
4,— 
0,60 
1,60 
1,40 
1,75 
0,65 
1,50 
1,60 

142 
165 A 
165B 

1,10 
0,55 
0,75 

184 0,70 
189/90 0,55 
191 2,20 
203/07 6,25 
spec stempels 
206 
213 
218 
236A 
236B 
244 
252/55 

0,75 
1,50 
2,40 
0,15 
0,90 
1,60 
1,60 

257/60 luxe 7,50 
269 
277 
278 
267/68 
289/91 
293/95 
296/99 
300/4 
305/9 
310'12 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/45 
347 
348 
flink stemp 
349 Idem 
350/55 
356/70 
371 
356a 
356b 
356c 
356D 
374/78 
379/91 
392/96 
397/401 
405/21 
443/48 
449/53 
490/94 
4'-3/99 
500/3 
508/12 
513/17 
533/34 
535 
536 
537 
538/40 
544/48 
611 
606 
658/62 
663/67 
672 
677 
678/79 

0,35 
1,30 
1,10 
1,40 
1,65 
0,50 
1,50 
1,15 
1,30 
0,30 
0,95 
2,15 
0,70 
1,— 
1 35 
0,65 
4 25 

5,— 
4,75 
1,30 
1.75 
1,50 
0,40 
0,80 
0,95 
1 ,— 
0,60 
0,40 
0,35 
0,35 
0,70 
0,30 
0,70 
0,60 
0,70 
0,75 
0,70 
1,50 
0,20 
0,80 
1,40 
3,75 
0,50 
i,— 
0,70 
2,20 
1,25 
1,80 
0,95 
0,70 
1,50 

Aanbieding Curasao 
Het Cura^ao-zege! No 5, de 12% cent Konmg, is altijd een 
schaars en moeilijk zegel geweest, moeilijk omdat door de gele 
kleur mooie en gave ex heel zeldzaam zijn 
Op de laatste Rietdijkveiling bracht een ongebr No 5D 
(catalogusv^aardc) bij opbod met minder dan f130,— en 12'X % 
commissie op. en toch was de koper niet 100% voldaan over 
dit ex , hij zoekt nog steeds een beter 
Nu heb ik wel met no 5D, doch Nr 5 H, met zo schaars als 
5D, doch eveneens een cataloguswaarde van f 40,—; ik bied 
dus aan No 5 H een luxe-exemplaar, postfris met volle gom, in 
onberispelijkestaat, nooit opgeplakt geweest,voor slechts f 60,-

No. 
81* 
104/20* 
104/20 
135A* 
136A* 
137A* 
181* 

49,— 
110,— 
100,— 

80,— 
65 — 
12,50 

2,75 

179/81 • 
179* 
200/5* 
231» 
232* 
233* 
290* 

150,— 
17,50 
5,50 

10,— 
19,— 
38,— 
11,— 

Luchtpost 
18/25 
26/40* 
41/44* 
41/44 
45/52* 
53/68* 
69/82* 

95,— 
60,— 
S O 
SO,-
19,— 
21,— 
10,— 

Nederl. Indié 
No 289, 25 gulden, onberispeliik prachtig, zeer licht in 't 
midden gestempeld bloU van 4-, f250,— 
Alle zegels in prima staat O» alle aanbiedingen 1 0 % korting 
(boven f10,—). * betekent ongestempeld 

HENDRIK VAN DER LOOS 
POSTZEGELHANDEL 

PHILATELISTISCH BUREAU 
Juliana van Stolberglaan 192, Telef (070) 85 01 90, (voorheen 
Laan v. N.O Indie 50), Den Haag Giro 24392. 
Bezoek aan huis liefst na telefonische afspraak Grote keuze 
in zegels der gehele wereld, met na 1956 
Albums en blanco albums enz enz 

Ook al woont u in het meest afgelegen gedeelte 
van het land, onze zichtzendingen zorgen er voor, 
dat u uw liefhebberij onder de meest ideale omstan
digheden kunt beoefenen. 

Hier treft u een vorm van 

Z E L F B E D I E N I N G 
aan, die nauwelijks overtroffen kan worden. U be
hoeft er zelfs de deur met voor uit, want u krijgt 
de winkel aan huis. 

Stel, dat u 

NEDERLAND 6L O.G. 
verzamelt Dan b9zorgt de post u een mooie col
lectie thuis, prima materiaal, overzichtelijk opgeplakt 
in boekjes. 

De veelzijdigheid van de sortering stelt ons in staat 
vele tientallen zendingen in de meest uiteenlopende 
samenstelling te formeren 

Het IS ons mogelijk een PASBEGINNENDE OF IETS 
GEVORDERDE verzamelaar een zending te sturen, 
waarvan de inhoudswaarde ongeveer 4 a 5 honderd 
gulden bedraagt, terwijl Nederland en alle overzeese 
rijksdelen er op aantrekkelijke wijze in zijn vertegen
woordigd. 

Dit kon echter alleen worden verwezenlijkt, door de 
mimmumuitname op f 15,— per zending te stellen. 
Maar dan kost het u verder ook geen cent, want de 
gefrankeerde retouremballage is al bijgesloten 

Het IS ons ook mogelijk een ZEER VERGEVORDERD 
verzamelaar een zending van uitsluitend 

NEDERLAND - of NED. INDIË -

of CURACAO - of SURINAME 
te sturen van meerdere duizenden guldens. 

Beter dan vele woorden zullen de zendingen voor 
zichzelf kunnen spreken Als u eerder al eens een 
teleurstellende poging in deze richting deed, reali
seert u zich dan, dat adverteren een kostbare ge
schiedenis IS Denkt u, dat wij ons goede geld over 
de balk zouden gooien, zonder er zeker van te zijn 
u iets aantrekkelijks te kunnen bieden ? U behoeft 
immers niets te bestellen en er bestaat immers met 
de minste koopdwang ? Ook al zou u uit de eerste 
proefzending mets kopen, het hindert mets en wij 
betalen toch de retourporto. Alleen bij regelmatige 
toezending zal de uitname minimaal ƒ 15,— per keer 
moeten bedragen Daarbij kunt u zelf bepalen om 
de hoeveel tijd u een zending wilt ontvangen. 

Naast Nederland en O R. hebben wij van 
vrijwel alle 

EUROPA-landen 
prachtige boekjes m omloop. Ze zijn een lust 
voor het oog, zullen u veel plezier en beslist 
vele aanwinsten voor uw verzameling bezorgen 
(BIJ aanvrage a u b. opgeven gevorderd of 
vergevorderd). 
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Deze annonce hebben wij speciaal aan Rusland gewijd. Bij het opstellen daarvan 
Is een punt van overweging geweest, of wij de zegels resp. series, welke wij 
slechts l x voorradig hebben, al dan niet in deze aanbieding zouden opnemen. 
Wij hebben besloten dit niet te doen. 
Op de eerste plaats willen wij zo min mogelijk ,,neen verkopen"; op de tweede 
plaats zijn dit meestal de dure zegels en series, welke zich niet zo goed voor een 
verkoop per annonce lenen. Of bent u van een andere mening ? 
Dit betekent, dat u ons altijd naar die series en zegels kunt vragen, welke niet 
in de annonces voorkomen; wellicht kunnenwij u tóch van dienst zijn. 
Onze vorige aanbiedingen van Portugal, Griekenland, Kreta, Luxemburg en Mo
naco zijn — voor zover voorradig — nog van kracht. 
Zijn er onder onze lezers specialisten van DUITSE POSTSTEMPELS in het buiten
land en koloniën ? Wij kunnen hierin aantrekkelijke stukken aanbieden, bijv. 
LAMUSTEMPELS, WANDERSTEMPELS, e.d. 
Omgekeerd, wanneer u hierin iets te verkopen heeft, zijn wij geïnteresseerd ! 
Doet u tijdig uw bestellingen voor de kerst? U weet het, voor hen, die het kopen 
van filatelistische artikelen problemen meebrengt, hebben wij geschenkbonnen; 
u kunt het te besteden bedrag gireren, waarna wij u een overeenkomstige bon 
toezenden ! 
De jaarwisseling staat weer voor de deur; de eerste, welke wij in dit pasover
genomen bedrijf meemaken; de bereikte resultaten stellen ons tevreden, vooral ook 
omdat de reacties van onze cliënten zo prettig zijn geweest. Wij gaan dus op deze 
wijze voort, en wensen u voor het komende jaar het beste toe voor u en uw 
hobby; aan dit laatste hopen wij mee te mogen werken. 

Met phil. groeten, 
W. F. MEIJER. 

RUSLAND 
5 
6 
11 
12 
U 
15 
16 
17/21 
19a 
22 
23 

0,90 
7.25 
3,50 
2.50 
1,25 
3,75 
6,25 

hor pap. 1,25 
8,25 
3,90 
7,90 

24 pap hor. 0,20 
24» 
25 
25* 
26 
27 
28 
28* 
29 
29a 
29a* 
30 
30» 
31 
31* 
33 
34 
35 
38/54 
38/45 
38/54 
38/41 
52* pa 
53* 
54* 

. ., 2,50 
, ., 0,30 
. „ 3,25 
. „ 1,50 
■ . 1 .— 

0,20 
. » 3,90 

0,15 
0,15 
0,90 
0,20 
0,90 
0,15 
0,75 
0.15 
1,25 
0,90 

3ap, hor. 5,50 
3,25 

pap. vert. 5,— 
„ ,. 1,— 

p. vert. 6,50 
. „ 3,90 

3,25 

Ne 

55/58 
55/58« 
58a of • 
55 b 
59 
60 
60< 
61/75 
61/75* 
71a* 
74b» 
76b* 
77/92 
77/92* 
93/95 1.11'/, 
93a* t. 12'/, 
94a* t. 12'/, 
93a» t. 13'/, 
95a* t. 13'/, 
98/100* t, 12'/, 
97a* 98a* 100a* 

t 11 ' / , 
97a* 98a* 100a* 

t. 13'/, 
102/4« 
105/8* 
109/24* Z/113A 
121a* 
127* 
127a* 
128 o f * 
126b* 
139/49 
139/49* 
142* 144« 146* 
149* (dun olie
achtig pap.) 

volgens Yvert 1962. 

7,50 
9.— 
3,25 
2,— 
1,25 
1,25 

12,50 
0,60 
0,90 
6.90 

10,— 
0.75 

10,— 
25,— 
0,65 
0,40 
0,60 
0,15 
0,20 
2,75 

0.60 

0,90 
0,65 
0,45 
3,75 
1,75 
2,— 
0,25 
0,25 
0,60 
2,50 
1,75 

1,25 

150*152*153' 
153/56* 
157»157a*157b 
158' 158b'158c 
159/63* zwart 
159/63« rood 
164/67* 
170/74 
170/74* 
185/88 
185/88« 
189/95* 
196 o f * 
197 of * 
198 of * 
200 of * 
201/4of * 
205/8* t. 14 
218/22 o f * 
223/26* 
231 
233/36 
240/41 
244/45 
246/52 t. 14'/, 
254/56 c, 14'/, 
258/63 t. 14'/, 
264 t, 13'/, 
265 t. 13'/, 
246/47 1.12 
250/59 1.12 
266/69 
266/69* 
270/73 ol * 
282/86 of * 
287/307 z/a nrs 
328/35* 

Uitsluitend prima kwa 

0,35 
2,90 

* 0,50 
* 0,50 

1,50 
2,— 
1,75 
2,75 
2,— 
1,25 
0,75 
1.25 
0,40 
1,25 
0,15 
0,40 
0.40 
0,35 
0,40 
2,50 
0,25 
1 , — 
0,50 
2,75 
2,50 
1,25 
4,50 
2,50 
3,75 
0,75 
8,50 
3,— 
3,75 
4,50 
3,90 

17,50 
15,— 

338/39 
338/39« 
340/41 
340/41 * 
342/47* 
348/53* 
354 
354* 
355 
355* 
356 
356* 
357/58 
357/58* 
359/62' 
363/64 
363/64* 
365/66* 
374/80« 
381* 
382 
382* 
385/91 
385/91« 
392/405 
392/405* 
406/11* 
412/15 
412/15* 
416/18 
416/18* 
419/20 
419/20* 
421/22* 1.12 
423/35 
423/35* 
436* 

Zonder teken is gebruikt: * = ongebruikt: o' * =i 

2,75 
4.75 
3,25 
5,25 
8,— 

12,50 
1,75 
7,— 
1,75 
8,50 
3,— 

13,50 
2,50 
5,— 
2,75 
1,20 
1,50 
2,50 
6,— 
1,75 
0,90 
1,75 

12,50 
18,50 
9,— 

20,— 
14,50 
4,50 
6,25 
6,50 

25.— 
1,25 
2,75 
6,75 
3,50 

10,— 
1,25 

437 ol ' 
438 of * 
439 
439> 
441 of» 
444/47 
448/49* 
450/53* 
454 of * 
455* 
455A t 12 
456 
456* 
457/59* 
460' 
461 
462/67* 
468' 
469/70 
473/74 
476/96 
497/99 
504/8 
514/18 
519/20 
521/22 
523/26 
530/35 
536/40 
551/54 
555/64 
565/68 
569/72 
573/76 
577/79 
580/81 
582/88 t, 11 

0,40 
0,50 
0,40 
0.75 
1 ,— 
5,50 
2,25 
5.75 
0,75 
4,— 
0.65 
2,— 
4,90 
2,50 
1,75 
3,75 

30,— 
4,90 

13,50 
1,50 

15,— 
2,— 

15,— 
7,25 
3,— 
3,50 
6,50 

17,50 
20,— 
15,— 
62,50 
6,— 
4,25 
2,— 
2,— 
0,50 
3,50 

582/88 t. 13'/, 
589 
590/91 
594* 
596/603 
604/7 
608 
611/.2of * 
613613A 
613613A* 
614/16 
617/20 
620« 
621/27 
621/27* 
628/31 
632/34 
632/34* 
635/46 
647/50 
651/57 
658/69 
670/75 
676/84 
685/89 
698/704 
705/7 
708 
709/10 t, 12 
709/10 ongest, 
709/10« ongest. 
714/23 
730/33 
734/37 Z/37A 
734/37 Z/37A* 
738 
738< 

3,50 
0,40 
0,30 
1,40 
3,25 
1,50 
0,30 
0,50 
0,80 
1,25 
1,50 
2,50 
1 ,— 
5,50 

13,75 
3,— 
2,— 
3,90 
4,90 
2,25 
4,50 

11,25 
4,— 
7,50 
3,50 
6,50 
3.— 
0,25 
1,25 
4,— 
5,— 
6,25 
3,— 
1.25 
2,25 
1.50 
2 50 

gebr. of ongebr 

739 
739* 
740 
741/48 
749/51 
749/51' 
752/54 
752,'54' 
755/58 
755/58« 
759/62 
759'62« 
763/67 
763/67* 
768/72 
773/77 
778/81 
778/81* 
783/99 
783/99« 
800/803 ' 
800/803* 
804/9 t 12 
804/9 ongest. 
810/16 
817/24A 
825/28* 
829/30* 
845/48 
871 /78 
879/82 
883/87* 
893/94 
895/98 gst. 12/ , 
895/98* gst. 12' / 
899 

2,50 
3,75 
4,50 
4,9C 
125 
3,— 
2,— 
3,25 
2,25 
3,2i 
2,50 
4,50 
2 50 
6,25 
2,50 
4,50 
2,25 
4,50 

17,50 
25,— 
2,25 
3,;b 
2,50 
3,75 
3,— 
/.M 
4,50 
1,75 
6,— 
4,25 
5,— 
2.— 
Ü,5Ü 
0,75 
2 — 
1 ,— 



899» 
900» 
901/4» 
905/8 
905/8* 
909/10 
911/12* 
915» 
919/23 
919/23* 
924 27 
924/27* 
928/30 
928/30* 
931/35 
936/37 
936/37* 
938/42 get 12/ , 

2,— 
10,— 
17,50 

1,75 
4,50 
0,40 
1,— 
1,50 
1,75 
3,75 
0,80 
1,50 
0,60 
1,25 
3,— 
0,40 
0,75 
1,75 

933/42* get. 12 ' / 4,— 
938/42 onget. 
938/42* onget 
943/44 
943/44» 
945/46 
947/52 get. 12'/j 

2, 
5,— 
0,60 
1,40 
0,50 
1,50 

947/52» get. 12'/, 5,— 
947/52 onget. 
947/52» onget. 
953'59* 
960/63 get 12'/, 
960/63 onget 
964/66» 
977/82» 
983/84 
983/84* 
985/87 
990 
990* 
991/95 
991/95» 
996/97 
996/97* 
998/99 
998/99* 
1000/1 
1002/5 
1002/5* 
1006/8* 
1009/10* 
1011/12» 
1013/14* 
1015/29« 
1030/31» 
1032/35« 
1036» 
1037/39 
1037/39» 
1040/42 
1040/42» 
1044/47 
1044/47* 
1043 
1048* 
1049/50» 
1051/58 
1051/58* 
1067/71 
1067/71» 
1072/73* 
1074 
1074* 

2,— 
6,— 
7,50 
1,50 
2,75 
8,— 
3,50 
0,65 
2,— 
0,75 
0,30 
0,65 
2,75 
5,25 
0,50 
1,25 
0,50 
1,25 
0,60 
0,65 
2,50 
2,50 
1,25 
3,— 
1,25 
7,50 
1,— 
1,50 
0,40 
0,60 
1,50 
1,25 
5,— 
0,75 
1,75 
0,30 
0,75 
0,75 
1,75 
3,50 
0,75 
1,75 
0,75 
0,20 
0,40 

1075/76»get. 12'/, 0,75 
1075/76 onget. 
1075/76» 
1077/78 
1077/78» 
1079/80» 
1081/83 
1081/83* 
1084/85* 
1086/87* 
1088/1104 
1088,1104* 
1105/7 onget. 
1105/7* onget 
1108/9* 
1110'get. 
1110* onget. 
1111/14 
1111/14* 
1115/16* 
1117/20 
1117/20» 
1121/31» 
1136/41 
1136/41» 
11 a/49 
1144/49* 
1150/59 
1185/87 
1188/89 
1190/91 
1192/98 
1199/1200 
1209/10 
1211/13 
1218/20 
1218/20» 

0,50 
0,90 
0,50 
1 ,— 
0,80 
0,50 
1,50 
1,— 
1 ,— 
3,— 
7,50 
0,60 
1,25 
0,75 
0,75 
0,75 
1 ,— 
2,— 
1,60 
1,75 
3,50 
6,50 
1,50 
4,50 
2,50 
6,50 
1,50 
1,25 
0,75 
0,70 
2,50 
0,40 
0,65 
1 ,— 
0,75 
2,50 

1224/27 
1237/38 
1233Acn B» 
1264/66 
1269/70* 
1278/80* 
1292/94 
1295/1302 
1303/4* 
1305/7* 
1308 
1308» 
1318/19* 
1348/49* 
1366/67" get 
1366/67» onget 
1368/75 
1368/75* 
1376/77 
1376/77» 
1378/83* 
1384 
1385 
1387/88* 
1389/91 
1392/93* 
1394/95 
1396/1400 
1396/1400* 
1401/4 
1406/8 
1406/8* 
1409* 
1410/11* 
1412/13* 
1414/22* 
1432/33 
1440/43* 
1444/45* 
1446/47* 
1448/49* 
1462/63* 
1474/76 
1477/82 
1477/82» 
1483/85» 
1486/89* 
1490/93» 
1494/95* 
1496/97» 
1498/1500» 
1499/1500 
1501/2 
1501/2» 
1503* 
1504/6» 
1507/9 
1507/9» 
1518/19* 
1520* 
1523/25* 
1526* 
1527/28* 
1529/30* 
1531/33* 
1534/35* 
1536/37* 
1538/39* 
1540* 
1541/44* 
1545/48* 
1551/52* 
1553/55* 
1556/71 
1556/71» 
1572/73» 
1576/79 
1576/79» 
1580/81* 
1582/83* 
1596/97 
1596/97» 
1598* 
1605/7 
1605/7» 
1608/9» 
1614 
1615 
1616 
1616* 
1617* 
1622 
1622* 
1623 
1623» 
1624 
1624» 
1625* 
1628* 
1629/30* 
1631 
1631» 
1632/33* 
1634 
1634* 
1635 
1635* 
1636 

1,25 
0,75 
9,— 
0,75 
2,— 
3,— 
0,75 
2,— 
2,— 
3,— 
0,75 
1,50 
2,50 
2,25 
1,75 
7,50 
3,90 

12,50 
0,60 
2,25 
7.50 
1.25 
3 75 
2,— 
0,80 
2,50 
0.75 
4,— 

15,— 
1,25 
1,— 
3,50 
0,75 
2,— 
1,75 
7,50 
0,50 
3 50 
1,75 
1,75 
2,25 
2,25 
1,— 
3,75 
7,50 
2,50 
3,50 
It,— 
3,— 
2,— 

10,— 
3,50 
0,50 
1,50 
2,50 
3,— 
1,— 
3,25 
2,75 
1,75 
2,50 
0,65 
2,25 
1 , — 
3,— 
1,— 
2,75 
2,25 
0,65 
3,50 
5,50 
2,25 
2,50 
3,— 

10,— 
2,25 
2,— 
8,25 
2,50 
2,25 
0,75 
2,25 
2,50 
1,— 
3,50 
2,25 
0,30 
0,30 
0,25 
0,65 
0,80 
0,30 
0,65 
0,30 
0,75 
0,30 
0,65 
0,90 
0,65 
2,50 
0,30 
0,75 
2,25 
0,30 
0,75 
0,30 
0,60 
0,30 

1636» 
1637/39» 
1640* 
1641 
1641* 
1442/45* 
1646 
1646» 
1648 
1648» 
1649» 
1650» 
1651* 
1652/57 
1652/57* 
1658 
1658* 
1684 
1693/1700 
1693/1700» 
1710 
1711/13 
1711/13» 
1714/19 
1714/19* 
1720 
1721/22 
1721/22* 
1723 
1723* 
1724/27 
1724/27* 
1728 
1729/30 
1730A en B* 
1731 
1731* 
1732 
1733 
1733» 
1734/35 
1734/35* 
1736 
1736* 
1753 
1754/57» 
1761 
1761» 
1762 
1763/64 
1765/67 
1765/67» 
1768/70 
1771 
1771» 
1772/73 
1772/73* 
1774 
1775/77 
1775/77* 
1778 
1778* 
1779/81 
1779/81* 
1782/83 
1782/83» 
1784 
1784» 
1785 
1785» 
1786/98» 
1799 
1799» 
1800/1 
1t02 
1£02» 
1806 
1806» 
1807 
1808/9 
1808/9* 
1810* 
1811 
1811* 
1816* 
1817 
1817* 
1820 
1820» 
1821» 
1822» 
1829/42 
1829/42* 
1843* 
1844 
1845 
1845* 
1846/48* 
1847 
1851 
1851* 
1852/53* 
1854/60* 
1861 
1861* 
1871* 
1873* 
1879 

0,70 
8,75 
7,50 
6,— 

17,50 
3,— 
0,75 
2,— 
0,30 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
1,75 
6,— 
0,30 
0,75 
0,30 
3,90 

10,— 
0,25 
1 ,— 
3,— 
2,50 
6,25 
0.60 
0,75 
1,50 
0,30 
0,65 
1 ,— 
3,— 
0,25 
0,65 
2,— 
0,25 
0,65 
0,30 
0,30 
0,65 
0.60 
2,50 
0,25 
0,75 
0,50 
4.50 
0,25 
0.65 
0,25 
0,70 
0,80 
3,— 
1,25 
0,25 
0.60 
0,65 
2,25 
0.30 
1,50 
4,— 
0,65 
2,— 
0,80 
3,— 
0,60 
2,50 
0,25 
0,60 
0,30 
0,75 

25,— 
0.30 
0 65 
0,65 
0,25 
0,65 
0,25 
0,65 
0,25 
0,50 
1,25 
0,65 
0,25 
0,65 
0,65 
0,25 
0,65 
0,30 
0,65 
0,65 
0,65 
5,— 

12,50 
2,— 
0,40 
0,30 
0,65 
2,50 
0,25 
0,30 
0,60 
2,25 
4,— 
0,75 
2,50 
0,60 
0,60 
0,25 

1875*1 
1880* 
1881 
1881* 
1882» 
1883/89* 
1890» 
1891 
1891* 
1894* 
1895/97 
1895/97* 
1897 A/98 
1897 A/98* 
1899 
1899* 
1900/3B 
1900/3B» 
1903C/9 
1913» 
1915» 
1916/18 
1916/18* 
1919 
1919* 
1920 
1920* 
1921 
1921* 
1922* 
1923 
1923» 
1927/28 
1929/33 
1929/33» 
1934» 
1935' 
1936» 
1937 
1937» 
1938 
1938* 
1939» 
1940/42 
1940» 
1943/47 
1943/47* 
1948/53 
1948/53* 
1954* 
1959* 
1960* 
1961/62* 
1963* 
1964* 
1965» 
1966 
1967* 
1968* 
1969/70* 
1971/72* 
1973/87 
1988/89 
1988'89* 
1990/94* get. 
1990/92» onget. 
1997 
1998/99 
1998/99» 
2000/2 
2000/2» 
2003 
2003» 
2004 
2004* 
2005 
2005* 
2006 
2006* 
2007 
2007* 
2008 
2008* 
2009 
2009* 
2010 
2010* 
2011 
2011* 
2012/15 
2012/15* 
2016 
2016» 
2017 
2017» 
2018* 
2019/23 
2019/23* 
2024 
2024* 
2025 
2025* 
2026 
2026* 
2027 
2027* 

0,60 
0,65 
0,25 
0,65 
0,65 
3,50 
0,70 
0,30 
0,60 
0,65 
1 ,— 
1,90 
0,65 
1,50 
0,30 
0,60 
2,— 
4,50 
2,— 
0,65 
0.65 
0,75 
1,75 
0,30 
0,65 
0,30 
0,60 
0,30 
0,60 
0,60 
0,30 
0.65 
1 ,— 
1,50 
4,— 
0,60 
0,60 
0,60 
0.30 

0 60 
0,40 
0,75 
1 — 
1 ,— 
0,75 
1,50 
4,— 
1,50 
4,— 
0,60 
0,65 
0,65 
2,— 
0,65 
0,60 
0,60 
0,30 

1 0 , -
0,60 
1,50 
1,50 
4,— 
0,75 
1,50 
3,— 

12,50 
0,30 
0,60 
1,50 
1,25 
3,— 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
0,35 
0,60 
0,30 
0,60 
0,30 
0,60 
0,25 
0,60 
2,— 
4,— 
0,30 
0,60 
0,30 
0,60 
0,60 
1,25 
3,25 
0,25 
0,60 
0,30 
0,60 
0,30 
0,60 
0,30 
0,60 

2028/30 get 
2028/30* get. 
2028/30 onget 
2031 
2031* 
2032 
2032* 
2033'34 
2033/34* 
2035/36 
2035/36* 
2035/36 onget 
2037 
2037* 
2038/40 
2038/40* 
2041 
2041» 
2042 
2042» 
2043 
2043* 
2044/46 
2044/46» 
2047/48 
2047/48* 
2049 
2049* 
2050 
2050* 
2051 
2051* 
2052/53 
2052/53* 
2054/55 
2054/55* 
2056/57 
2056/57* 
2058 
2058* 
2059/60 
2059/60* 
2061/62 
2061/62* 
2063 
2063» 
2064 
2064» 
2065/6 
2065/66» 
2067 
2067» 
2068 
2069/71 
2069/71» 
2072 
2072» 
2073 
2073» 
2074/76 
2077/88 
2077/88* 
2078a ) 
2082a S 
2083a ) 
2089* 
2090» 
2091/92 
2091/92* 
2093 
2093* 
2094/95 
2094/95* 
2096 
2096* 
2097 
2097* 
2098 
2098» 
2099» 
2100 
2100» 
2101 
2101* 
2102/3 
2102/3* 
2104/9 
2104/9* 
2110 
2110* 
2111/12 
2111/12* 
2113 
2113* 
2114 
2114* 
2115 
2115* 
2116 
2116* 
2117 
2117» 
2118 
2118» 
2119/20 
2119/20* 
2121/35 
2121/35* 

1,— 
2,50 
2,— 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
0,60 
1,50 
0,50 
1.25 
1,75 
0,25 
0,60 
1,25 
3,— 
0,60 
1,75 
0,25 
0,80 
0,25 
0,70 
1,25 
3,— 
0.65 
1,50 
0,25 
0,65 
0,25 
0,65 
0,30 
1,50 
0,25 
0,60 
0,50 
1,25 
0,60 
1,75 
0.30 
0,60 
0,65 
1,50 
0,50 
1,25 
0,40 
0,90 
0.25 
0,60 
0,60 
1,50 
0,25 
0,60 
0,60 
1.— 
3,— 
0,30 
0,65 
0,25 
0,65 
1,50 
3,50 
8,75 

2,50 

0,75 
2,— 
0,60 
1,50 
0,25 
0,65 
0,50 
1,25 
0,25 
0,65 
0,25 
0,65 
0.25 
0.65 
0.65 
0,25 
0,65 
0,25 
0,65 
0,50 
1,30 
1,75 
4,25 
0,40 
1 ,— 
1 ,— 
2,25 
0,30 
0,65 
0,30 
0,65 
0,30 
0,65 
0,30 
0,65 
0,30 
0,65 
0,30 
0,65 
0,60 
1,25 
3,50 
9,— 

2136 
2136' 
2137 
2137* 
2138/40 
2138/40* 
2141/42 
2141/42» 
2143 
2143» 
2144 
2144» 
2145/46 
2145/46* 
2147* 
2148* 
2149 
2149* 
2150 
2150* 
2151 
2151* 
2152 
2152» 
2153 
2153» 
2154/55 
2154/55» 
2156.61 A 
2156/61 A» 
2162» 
2163 
2163» 
2163A/65A 
2163A/65A» 
2166 
2166» 
2167/68 
2167/68» 
2169 
2169* 
2170 
2170* 
2171 
2171» 
2172 
2172* 
2173 
2173» 
2174/77 
2174/77» 
2178/84 
2178'84» 
2184A,86 
2164A/S6» 
2187 
2187» 
2188 
2188» 
2189/90 
2189.90* 
2191/96 
2191/96* 
2197/2200 
2197/2200* 
2201 
2201» 
2202/13 
2202/13* 
2214/17 
2214/17» 
2218 
2218» 
2219/20 
2219/20» 
2221 
2221* 
2222/23 
2222/23* 
2224/25 
2224/25» 
2226 
2226' 
2227/28 
2227/28* 
2229 
2229* 
2230 
2230* 
2231 
2231» 
2232 
2232* 
2233/36 
2233/36» 
2237/38 
2237/38* 
2239/40 
2239/40* 
2241 
2241' 
2242 
2242* 
2243/51 
2243/51* 
2252 
2252» 
2253/54 

0,35 
0,65 
0,30 
0,60 
1,25 
3,50 
0,65 
1,50 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
0,50 
1,50 
0,60 
0,60 
0,25 
0,60 
3,— 
7,50 
2,50 

11,25 
0,25 
0,65 
0,30 
0,65 
0,75 
1,75 
1,75 
4,— 
0,60 
0,25 
0,60 
1,75 
4,25 
0,25 
0,60 
0,75 
1,50 
0,25 
0,60 
0,50 
1,10 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
1,— 
2,50 
2,25 
5,50 
1,25 
3,— 
0,50 
1,— 
0,25 
0,60 
0,60 
1 ,— 
1,50 
3,50 
1,25 
2,75 
0,25 
0,60 
3,— 
5 50 
1,75 
4,— 
0,25 
0,60 
0,90 
2,25 
0,25 
0,60 
0,50 
1 ,— 
0,65 
1.50 
0,25 
0,60 
0,65 
1,50 
0,50 
1,— 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
0,60 
1 ,— 
1,25 
3,— 
0,90 
1,90 
0,50 
1 ,— 
2,50 
3,— 
0,25 
0,60 
2,50 
6,— 
0,25 
0,60 
0,50 

2253/54* 
2255 
2255" 
2256 
2256» 
2257 
2257» 
2258/62 
2258/62* 
2263 
2263» 
2264 
2264* 
2265 
2265* 
2266 
2266» 
2267/72 
2267/72» 
2273/74 
2273/74* 
2275 
2275» 
2276/77 
2276/77* 
2278 
2278» 
2279 
2279» 
2280 
2280* 
2282 
2282» 
2283 
2283» 
2284 
2284» 
2285/89 
2285/89» 
2295/98 
2295/98» 
2299 
2300 
2300» 
2301 
2301» 
2302 
2302» 
2303/4 
2303/4» 
2305/6 
2305/6* 
2307/9 
2307/9» 
2310/19 
2310/19» 
2320 
2320* 
2321 
2322/23 
2322/23* 
2324 
2324* 
2325 
2325* 
2326 
2326* 
2327/28» 
2329/30»|l 
2331* 

Luchtpost 

10/13» 
14/17» 
14/17 
18/19* 
22/26 
22/26» 
26B 
26B* 
27/30 onget. 
33 
34 
37 
38/40 
41/45 z/w.m. 
41/45 m/w.m. 
46/48 
49/55 
60/66 
60/66* 
66A/E 
67/69 
70/71 
70/71* 
72/89 
72/89* 
90/97* 
98/101* 
102/3 
104» 
105/11 
105/11* 
105/11 onget. 
112 
112* 

1,— 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
1,75 
5,— 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
0,40 
0,65 
1,50 
2,50 
1,50 
3,75 
1 ,— 
2,25 
0,25 
0,60 
0,60 
1,50 
0,25 
0,60 
0,50 
1,50 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
0,25 
0,60 
0,50 
1,25 
1,25 
3,— 
0,65 
1,50 
1,25 
0,40 
1 ,— 
0,50 
1,25 
0,25 
0,60 
0,50 
1 , — 
0,50 
1,25 
0,75 
1,75 
3,50 
7,50 
0,25 
0,60 
3,50 
0,60 
1,50 
0,40 
1 ,— 
0,25 
0,60 
0,60 
1,75 
1,75 
3,— 
1 ,— 

10,— 
5,— 
2,50 
6 — 

12,50 
25,— 
0,70 
1,50 
5,— 
1,25 
1,25 
7,50 

12,50 
25,— 
30,— 

5,— 
10,— 
10,— 
25,— 
6,— 
2,— 
1,— 
4,— 

10,— 
20,— 
20,— 
12,50 
30,— 

2,— 
3,— 
7,50 
6,— 
0,50 
1 ,— 



EUROPAZEGELS 
1956 België, Duitsland, Frankrijk, Italië Luxemburg, * fdc 

Nederland ƒ200,— f —,— 
1957 Idem + Saargebied en Duitsland met watermerk ,, 82,50 ,,100,— 
1958 Idem + Saargebied en Turkije . . . „ 17,50 „ 20,— 
1959 Idem + Oostenrijk, Turkije, Zwtserland, Zwit-

serl opdruk 30,— „ 32,50 
1960 Compleet alle twintig landen , 95,— „ 95,— 
1961 Compleet alle veertien landen 45,— ,, 67,50 
1961 Liechtenstein compleet vel 13,50 ,, 15,— 
* = postfris zonder plakker Met plakker is de prijs circa 20% lager. 
De levering geschiedt uitsluitend na ontvangst van het bedrag of onder 
remboursii Vraagt onze EUROPA-aanbieding met voorlopers en indivi
duele series. 
RENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELH ANDEL 
Postbus 143, winkel Leeuwenstraat 2a, HILVERSUM 
Tel 47606, na 18 uur 49108 Postgiro 336559 
WIJ leveren alle catalogi, zowel landencatalogi als speciale motief-
catalogi. 

Te koop van particulier basisverzamelingen c w Albanië (85), Bosnie-Herz (144), 
Creta(62),Croatie(155), Griekenland (570), Estland 004), Letland (177), Lithauen (393), 
Montenegro (132), Servië (143), Joegoslavië (620), waaronder vele ongebruikte series 
Uitsluitend in één koop, te zamen 2500 verschillende zegels voor f300,— 
Brieven onder Nr. Ph. 1073 aan Boom-Ruygrok N V , Haarlem 

PAKKETTEN 

O O S T - D U I T S L A N D 
Uitsluitend Gelegenheidszegels, 200 stuks ƒ 4,— 
Ruim 400 zegels, waaronder sperwaarden, 

veel plaatjes 10,80 
250 gram in verzegelde zak 12,75 
1 kg in postverzegelde doos ,,Luxus" . . ,, 25,50 
1 kg in postverzegelde doos „Superbe" . . ,, 46,50 
DDR. Dienst, postfris, in complete vellen, 19 versch , 
w o één compl serie Michel D M 2500,—, f 50,—. 
Toezending na storting op girorekening 24 71 30 
Porto steeds extra 

Postzegelhandel ROELF BOEKEMA 
Prinsestraat 58/60, hoek Juffrouw Idastr Tel 1103 19 
Postbus 45, 's-GRAVENHAGE. 

Zichfzendingen van 

Nederland en Overzeese Rijksdelen 
liggen voor u ter veizending gereed 
Deze boekjes voor pasbegmnende en gevorderde ver
zamelaars bevatten uitsluitend prima kwaliteit zegels, 
o a. veel postfris materiaal zonder plakker in klem
stroken. 
Om u de onkosten van de porto te besparen, wordt 
door ons de heen- en retourzending gefrankeerd. 
BIJ een aankoop boven ƒ 25,—, 5% korting 
Gezien de hoge onkosten van verzending gaarne uit-
name per zichtzending minimaal f 10,— 
Wanneer u omgaand een zichtzending aanvraagt, 
kunt u met de kerstdagen gezellig thuis postzegelen 
NEDERLAND-prijslijst met honderden series en losse 
zegels gratis op aanvraag 

Postzegelhandel J. van MASTRIGT 
Wm. Buytewechstraat 222 
Telefoon (010) 5 87 22 

ROTTERDAM 6 
Giro 6614 78 

7 vrije dagenII 
„ D e wereld gaat aan v l i j t ten onder . . . " 

Maar dan toch beslist NIET 
in de komende weken! 

Een heerlijke tijd om eens echt gezellig te „post
zegelen" en uw collectie aan te vullen tegen 
„FIORANl-PRIJZEN", dwz doorlopend koopjes haleni 

Wanneer u nog heden een briefkaartje zendt aan 
onze rondzendafdeling in De Kaag (post Abbenes) 
dan IS er grote kans, dat u nog voor de a s feest
dagen een stapel zichtzendboekjes ontvangt De 
zegels m de boekjes zijn billijk uitgepnjsd. 

Even opgeven welke landen u verzamelt Alle gebie
den zijn voorradig Ook 3 en 5 ets uitzoekboekjes. 

Rondzenddienst H. F I O R A N I 
Beatrixlaan 9, De Kaag (post Abbenes) Tel 02534-397 

WIJ nemen uw bundel- en massawaar in betaling! 
Vraag onze inkooplijst 

MMeeit u *n postsegciananie 9 ? 
MPtën met spoed naar JFioranU! 

/GLOBUS" Duitsland - Netto - Catalogus 1962 Prijs f 2,-
tevens Oostenri)k f 1 50, Zwitserland f 1,50, Scandinavië f 2,50 
Verkrijgbaar bi| uv/ handelaar of toezending uitsluitend na 
storting plus 20 cent port op postgiro 512461 t n.v 

Postzegelgroothandei W. F. HEIMANN 
Telefoon 792640 Parnassusweg 24 hs 

Importeur HAWID-klemstroker 

Amsterdam-Zuid 2 

Speciale kerst- en nieuwjaarsaanbieding van 

U.S.A.-zegels 
Geldig tot 15 januari 1962 

Op al de zegels aangeboden in mijn annonce in het 
oktobernummer van ,,Philatelie", krijgt u, zolang de 
voorraad strekt, 15% korting op orders van f 10,— 
of meer, franco toegezonden 
Extra speciaal: Een serie Famous Americans, licht 
gestempeld, prijs f 16,50. 
Een mooie partij First Day Covers van de jaren 
1937, '38, '39, '44, '46, '47, '48, '49, 50, '51 en '52, 
slechts een van ieder, voor het merendeel è 65 et, 
enkele hoger 
Feuillette no. 7 op First Day Cover f 1,50 
Feuillette no 8 op First Day Cover f 2,10 
Verder nog éen serie 1932, Washington 209/310, on
gebruikt, 12 stuks, è ƒ 16,50 
Canada 202/04 op First Day Cover a ƒ 1,60 
Betaling per giro op no 599867. 
A Merry Christmas and a Happy New-Year to all. 

JACK H. DE JONG 
Van Blaaderenweg 36 - Bergen (N.H.) Tel. (02208) 35 92 

Giro 599867 



Europa 
IJsland 1961 

ongebruikt 
f 11,75 

portvrij, vrijblijvend 

Horst Jörn 
Wrangelstrasse 90 

HAMBURG 20 
Duitsland 

OCCASION: 
ISRAËL COMPLEET 

MET TABSI 
Alles postfris 261 zegels plus de 
drie blokken voor f 2000,—. Prima 
belegging! 
Brieven onder No. Ph. 1110 aan 
BoomRuygrok, Haarlem. 

OUDE 
PRENTBRIEFKAARTEN 

te koop gevraagd 
aanb. aantal, omschr. en prijs aan 
G. J. VERGEER 
1e MIDDELLANDSTR. 23 A 
ROTTERDAM3 

W E D E R V E R K O P E R S ! 
Speciaal voor u zijn onze zichtzendingen de aange
v^ezen weg. Steeds bevatten zij een groot sortiment 
vlot verkoopbaar materiaal in kleinere en grotere aan
tallen naar verkiezing. Momenteel veel ruimtevaart 
enz. voorradig. Verzorging albums en supplementen. 
212223 december 's avonds geopend. 

POSTZEGELHANDEL LETCO N.V. 
Keizersgracht 762  AmsterdamC.  Telefoon 6 22 20 
(Parkeerplaats Amstelveld/Utrechtsestraat). 

VERENIGD EUROPA  UNO 
100 

Europa 1961 
Belgié 
Duitsland 
Engeland 
(fdc afstemp. Torqua 
Frankrijk 
(fdc Straatsburg) 
Griekenland 
Italië 
Liechtenstein 
Luxemburg 
(fdc afst. Clervaux) 
Nederland 
(fdc Amsterdam Phil 
Spanje 
Zwitserland 
Portugal 
IJsland 
Turkije 
Compleet 14 Ind 

laar Postzegels en Padvinders 
" ' • ■ 

0,90 
0,40 
1,75 

y) 
0,85 

W 5 
0,90 
1,40 
2,75 

0,55 
Beurs) 

1,05 
1 , — 
4,75 
8 . — 

26,50 
52,50 

1 Herm Island prf of gebr. 4,50 
1 San Marino 36,50 
1 Spanje Kunsttentoonst. 1,05 

Nieuw 
Lundi Island 
idem gebruikt 
Europa 1959 
Belgiè 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
compleet 6 landen 
Europa 1958 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Saarland 
compleet 7 landen 
Europa 1957 
België 
Duitsland 
Frankrijk 
Itahë 
Luxemburg 

Heeft u voor bover 
van de gratis prijsl 
Nederland en O.G. 

2,50 
3,35 

1,25 
2 , — 
3 , — 
2 , — 
6,50 
3,25 

17,50 

.1,35 
2 , — 
1,85 
1,75 
6,50 
0,95 
2,50 

14,— 

2 , — 
2,45 
2,95 
5 , — 

40,— 

genoemde ui 

(de 
1,35 
1.10 
2,10 
2,45 
1,50 
1,65 
3 , — 
1,55 
2,35 
3,50 
4 , — 
1 , — 
1 , — 
1,85 
1,75 
8,50 
9,50 

35,— 
70,— 

5 ,— 

5,75 

2 , — 
2 , — 
3 , — 
2,25 
4,50 
2 , — 

17,50 

1,75 
2 , — 
2,25 
2,25 
6,50 
1,25 
2,50 

17,50 

5,50 
7,25 
12,50 

8 , — 
57,50 

tgii'ten 

Nederland 
Saarland 
Compleet 7 landen 
1959 België Europa v.h. 

Hart 
1960 Denemarken WHO 
1958 Duitsland 10 pfg 

waterm. 

pfr 
2 . — 
2,25 

75,— 

8,50 
0,40 

0,75 
1960 Duitsland Marshallherd. 

1960 Frankrijk Burg. confer 
1960 Luxemburg plan 

Schuman 
1960 Luxemburg Europa

school 
1959 Oostenrijk Europa

zegel 
1961 Oostenrijk Eur. Min. 

conf. 
1958 Turkije Europazegels 

0,40 
1,50 

1,45 

2,10 

0,9« 

0,45 
1,45 

1959 Ver, Naties Eur. Comm. 

1959 Zwitserland z/opdruk 
1,75 
1.75 

1959 Zwitserland m/opdruk 4,— 
U N O 
New York Z.Amerika 

commissie 
New York Afrika 

commissie 
Guinee Vluchtelingenop

druk 
Thailand 14 ir V.N. 
Tunis D. Hammarskiötd 
Suriname Hammarskjöld 

siervell. 
Padvinders 
1961 Afghanistan 2 zegels 

idem Blokken 
1961 Haiti overdruk 3 wrd 
1941 Thailand 
1941 Togo 4 wrd 

idem 4 blokken (set) 
100 j r . postzegels 
1941 Argentinië 3 wrd 

idem blok 
1941 Brazilië 2 wrd 
1941 Grenada 3 wrd 
1961 St. Chistopher 4 wrd 

0,83 

0,83 

28,— 
0,20 
0,60 

9,25 

1,45 
11,75 

3,75 
1,20 
3,50 

15,— 

2,25 
2,35 
1.45 
1,15 
1,60 

fdc 
3,25 
5,— 

95,— 

8,50 

2 , — 
2 , — 

1,75 

2,25 

2 , — 

1,50 
2 , — 

5,50 
2,25 
7 , — 

1,40 

1,40 

0,85 

1,75 

6,65 

2,25 

}elangstelling vraagt u dan om toezending , 1 
isten. Ool< voor nieuwe uitgiften van WestEuropa, Israël en j 

POSTZEGELHANDEL J. v. d. BURG 
AmsterdamW3 (Osdorp) Bullepad 26  Tel. 191039  Giro 564790 

THEMATICREVUE NO. 14 
is zojuist verschenen en wordt u tegen inzending 
van ƒ 2,— aan nieuwe postzegels toegezonden. 
U zult dan in het bezit zijn van: 

De onmisbare gids voor Thematische Philatelie 
want dit nummer bevat duizenden aanbiedingen van: 
Europa, Verenigde Naties (Unesco etc), Sport (Olym
pische, padvinderij), Luchtvaart, Fauna, Flora, Eeuw
zegels; postzegeltypes (nieuw, op brief), fouten en 
variëteiten (niet getand etc), stempels, etc. 
U zult ook de gelegenheid hebben uit honderden 
voordelige aanbiedingen van niet-thematische series 
van alle landen te kiezen. 

HUBERT HENDRIKS 
55 rue General Roquoy, Brussel 7, België. 

ECHT VERZAMELEN 
doet u, wanneer u zich niet inlaat met aller
lei speculatieve en zwencdeluitgiften, maar 
de normale zegels en series in uw collectie 
aanvult. 
Doet u dit rustig thuis, bijvoorbeeld tij
dens de 

KERSTDAGEN of NIEUWJAAR 

ZICHTZENDING 
is dan dé aangewezen weg. 

Vrijwel alle landen voorradig. S.v.p. refe
renties opgeven. Min. uitname per zending 
ƒ 10,—, ik vergoed dan de helft van de 
retourporto. 
Bij uitname vanaf ƒ 15,— vergoed ik de 
gehele retourporto. 

U hebt uw 
Z I C H T Z E N D I N G 
met Kerstmis of 
Nieuwjaar thuis! 

N. OVERDUIN 
Postzegelhandel. Speciaal zichtzendingen. 

Jan Steenlaan 37. Telefoon (02955) 48 41 

SOESTDIJK. 



KLEINE A N N O N C E S 
Pri j ' 4U Cl pel n m tetal in^ ii.. coozendiii^ actuur Opgave aan 
BoomRuygrok N V , Ged Oude Gracht 138, Haarlem  Telefoon 17450 

POSTZEGELHANDEL T. ARKEMA, 
Van Ballegooijsingel 43, Rotterdam, telef 
4 21 17. , , H e t " adres ^oor uw zegels van 
Duitsland, België, Frankrijk en Neder
land Ook zegels m voorraad van Egypte, 
Israel, Vaticaan, Italië, Monaco, Zwit
serland, Luxemburg, Saarland, Amerika, 
Ghana en Europa zegels Bezoekt onze 
v/inkcl in de Provenierstraat 9b, telefoon 
4 50 62 te Rotterdam 

Verzamelt u SCANDINAVIË» Rondzen
ding van mijn doubletten J v d Lee
den. Voorstraat 7, Kockengcn (U ). 

Te~roTr7""speciale VLUCHTEN, 
(v l icgbneven). Zend briefkaart ■*. J . 
Lenting, v. d. Wlteringclaan 154, Voor
bu ig , telefoon 72 57 93. ^ 

Particulier biedt welverzorgdc zichtzen
dingen van N E D E R L A N D en O.G. aan. 
Billijke prijzen P Kroezen, Wethouder 
Goyaertsstraat 14, Tilburg 

T e " o ö p T VATICAAN, België, Neder
land, Frankrijk en Zwitserland i 55 cent 
per Roudfrank Ruilen Eerstedagbrie\en, 
speciaal van Europa A H van Elk, 
Wilhelminalaan 6, Beuningen (Gld ), tel. 
(08807) 218. 

Gcvraafid Postfrisse series van NED. en 
O.G , of verzameling G Bcrkelaar, 
Doelenstraat 114, Delft 

•/! KILO BUITENLANDSE ZEGELS. 
\v cl afgeweekt maar ongesorteeid' Enorm 
veel landen, alles door elkaar ' + 12 500 
r>,cmpl (twaalf en een half duizend') 
Alles wordt voor de hand afgewogen 
/ o l a n g de voorraad strekt en alleen bij 
l oo ru i tbe tahng of rembourszendmg SI 
' 37 50 franco Enkele 1/1 kilopakketten 

2iin beschikbaar voor ƒ 75,— franco 
(-I 25 000 e x ) H Fiorani, Bcatrixlaan 
9 De Kaag Postgiro 41511 t n \ I I. 
Mark 

WIE WEET de waai devolle kenmerken 
van Ballon Month ' s ' Beschreven door 
Dis I Boesman in ,,Ballonposi Avon
t u r e n " met 60 afb Prijs ƒ 6,— Postgiro 
400489 t n V A Visscher, Borneostraat 
2A Den Haag 

Vkedeiom H O G E R E PRIJZEN voor div 
bundels, b v Ned nr 463, 45 et per 
bundel Steeds bundels en kilowaar te 
koop gevraagd door A v d Heijdtn, 
Daguenes t raa t 84, Den Haig 

BIG MAIL MET H O N D E R D E N AAN
BIEDINGEN EN BUITENLANDSE 
POSTZEGELCLUBADRESSEN ƒ 1,— 
C I H ter Riet , Getfertsingel 112, 
Enschede Giro 86 68 31 

RUU MET BUITENLANDSE VERZA
MELAARS ' Zeer voordelig bijzonder 
inteicssint en leeizaam Verdieping van 
uw nioüie hobby Leg contacten over de 
g t lu le wcicld' Vraag gratis inlichtingen 
ain The Dutch Contact Bulletin, Mcr 
van Steclaan 26, Voorburg 

Tc koop VATICAAN, Nedeiland, Fran-
ii|k en Zwitserland a 65 cent per goud-
frank A van Elk, telefoon (08807) 218 
iieiininf,cn (Gld ) 

Tt koop (of rullen voor manco's Zwit-
scr l ind) mijn DOUBLETTEN Nedeiland, 
Itxiic Trieste A Sc B Vaticain Schrift, 
opgave waarvoor intcitsse aan H L 
Lutz Amsteldijk 84 Amsterdam 

Aangcb VERZ N E D , vnl gebr , op 
losse vüürgedr vellen 508 zegels (w o. 
diverse complete weid series) Cat w 
f no— nu ƒ 45,— franco Geschikt 

\ o o r beg verz Lojenga, Bronckhotst-
straat 34 l i l Anisteidim 

^ IC kan mij helpen aan de navolgende 
ROT ARY-ZEGELS Bolivia, gew post 
350 500 600 1000 b , luchtpost 600-1000-
1800 5000 b (Rotary embleem met v iouw 
en kinderen) Chili 10 c luchtpost R-
conpres Santiago, ongebr , gebr fdc. 
A C Meyling, Grundellaan 27 Hcnge-
lo_(0) 
Gevraagd Duidelijk leesbare P U N T -
STEMPELS op emissie 1872 Willem Til, 
van 5 to t 50 cent. H Buijs, B u u de 
Manlaan 19, Breda 

Te koop aangeboden VERZAMELING 
N L D L R L A N D , postfris, le plakker, in 
Davo-album, cataloguswaarde ƒ 1360-—, 
vraagprijs ƒ 750,— Postzegelverzamelaais 
gezocht voor ruilcontacten in de navol
gende landen Denemarken, Frankrijk, 
Luxemburg, Ned Antillen, Ncd Nieuw-
Guinca, Nieuw-Zetland, USA en Zwit-
seiland H Beukens, Griendstraat 35, 
Geldiop, telefoon 2641 

BOD GEVRAAGD op 4 albums Zwit
serland 123 210 Frs , Oostenrijk 156 615 
Frs , Amerika, V.S. 91045 F i s , Isiael 
67 570 Frs Yvert 1961 Het meeste post
fris, ook verkoop per album C F 
Teijken, Huenderstraat 25, Eiber^en 

Handtekeningverzamelaars ' Bod gevraagd 
op menukaart diner Holland-lndie-vlieg-
tocht 1924 met handt van FOKKER, 
PLESMAN, G E N . SNIJDERS, VAN 
W E E R D E N POELMAN e a Liefst ruilen 
tegen 1000 aantekenstrookjes van de klei 
nere kantoren, bij voorkeur Noord en 
Oost-Nederland J in ' t Hoi , Ribeslaan 
3, Apeldoorn 

LUXEMBURG, in blokken van 4, post 
fris, z pi , V a Nato '59 t/m Caritas '61 
aangeboden in een koop Opgave bied 
prijs aan G I Pieters, Orionlaan 90, 
Hilversum 

TE KOOP GEVRAAGD Betere nrs , 
variëteiten en veizamelingen N O G , 
Syne, Libanon, Eg>ptc, Irak, Joidanie, 
Palestina, Saoedi Arabic, Soedan, Yemen, 
etc AANGEBODEN Luchtpovtzt^els en 
-brieven gehele weield Zendt mancohjst 
of vraagt zichtzending D L A Tjadtn, 
Kievitlaan 25, Eindhoven, tel 2 47 06 

Stort ƒ 6,— op giro 61266 t n v A v 
d Heijden Den Haaj: en u ontvangt 
franco 1 KG O N \ F G E ' W . NED. POST
ZEGELS (met doo .zo i ln ) 10 kg / 55,— 

R O N D Z E N D I N G De afd Niime„en van 
de N V v P V zoekt goede boekjes voor 
haar londzendingen (Ncd en O R D , 
alsmede Eur landen) Bi met uitv inl 
a d secr dei afd , B A Ontrop Nij-
hüffstraat 9, Nijmegen 

Te koop of te ruil tegen ENG KOLO-
N I F N Verzameling Noorwegen en De 
ncmaiken (Yv frs 800) f 225,— , FDC's 
Nedei land bijna compleet (cat ƒ 192,—) 
; 130,— FDC's U S A compleet vanaf 
'57 /• 180,— Gevr LNG KOL vanaf 
1937 gcbiuikt Aeyelts Averink Min 
T r e u b s t m t 18, Ensclj_de 

Bod j,eviaagd op uitgave SAN MARINO, 
Europa 1961 zowel velletjes zegels als 
FDC's } \ a n Rijswijk Piedappia (Forli-
Italia) 

Te koop VERZAMELING NEDER
LAND en O G (vrijwel illes postfris) 
Cataloguswaarde ƒ 1000—, viaagprijs 
ƒ 600— T E P Hendriks, Wat ts t iaat 
16 A Bieda 

Aangeboden van part iculier , O U D E 
ZEGELS van Zwitserland, België en Enge
land, Oude Staten Duitsland J Reij, 
Pi ins Beinhaidlaan 40 Ede 

R O N D Z E N D B O F K j r S Euiopa etc , p i i 
ma verzoigd Aanviage A van Cuyk, 
Hagelkiuisplein 6 Ti lburg 

Rondzendclub ,De Ve luwe" bezit ook 
voor u P R A C H T I G E BOEKJES van 
N O G Scandinavië Fiankrijk Monaco, 
Amerika, hiervan ook ongebruikte 
Tevens te koop voor de meestbiedende 
EEN COMPLETE SERIE REMBRANDT 
op maximum kaai ten met bijzondeie 
stempel , Rembrand thu i s" dd 18 6 '56 
Brieven aan f v d Berge, Hoender-
parkweg 15, Apeldoorn 

AANGFBODEN Veiz Ned en O G 
gebruikt en ongebruikt Na 1953 com 
pleet Cat waaide f 950— Vraagpiijs 
f 600,— L Reiz Giaftdijkerstraat 4 
Amsteidam noord — 

Te koop VERZ DUITSLAND cat w 
ruim 3500 goudfi nl tot 1945 fr 'SSO 
geall bez en Bizone fr 253, Bondsrep 
fr 422 Berlin fr 1028 Russ en D D R 
fr 296 Piiis ƒ 1000— Bi I Brandt 
V d Boschstraat 1 \v i lhe lmimdorp 

Aangeboden VERENIGD EUROPA en 
VOORLOPERS NEDERLAND & O G 
Viaagt prijslijst I lorissen Ringbaan 
Nooid 470 Tilburg 

Te koop gevraa„d Gebr POSTENVE-
LOPPEN van Cui en Sur en van N I 
ƒ O 20, zwart-olijf F de Josseiin de 
long, Thorbeekelian 207, Den Haag 

G O U D E N M U N T E N Dukaten o a 1776 
ƒ 80,— , 1927 f 50,— , 1841 (lelie) 
ƒ 1 1 0 — , Lod Nap 1809 ƒ 150,—, 
Tientjes Willem I 1825 f 70,— , Willem 
111 1885 / 50,— 5 Gulden Wilhelmina 
1912 ƒ 50,— 6 Stuiveis '»est Fr ieshnd 
1751 / 170— 14 Gulden Holland 1750 
f 150— J Wieiinga lllegaliteitslaan 
112 Groningen, telefoon 2 63 87 

TE KOOP GEVRAAGD, puntstcmpels, 
haltcstempels e a bijzondeie afstenipe-
lingen op de emissie van 1872-1876 en 
i891 van Nederland Ook paren, strip
pen, blokken en blieven Alleen aan
biedingen te richten aan A Berkhoudt 
Baardsestraat 5, Rotterdam 7 

TE K O O P 
V E R Z A M E L I N G 

ENG. EN 
in twee albums ca 
slechts f1300 — 

Brieven onder no 
Boom-Ruygrok N V 

KOL. 
frs 6500,— 

Ph 1074, aan 
Haarlem 

DER SAMMLER-DIENST, hét Duitse filatelistische tijdschrift - verschiint om de 
14 dagen gem omvang 76 pagina's fotopagina's op kunstdrukpapier - abonne 
mentspnjs ƒ 7,90 per half jaar franco Vraagt gratis proefnummer 

Woordad\ertcntics opschnftwoorden 45 c^nt tekstwo^^den 18 cent 
Vcrtegenwoordinins voor Nederland 
P C van Andcl Postbus 54 Katwijk aan Zee giru 51 69 28 

EEN GOED BESLUIT, EEN GOED BEGIN ! 
Wordt in 1962 hd van DE BEELDFILATELIST 
De vereniging met 8 studiegroepen de vereniging ook voor u ' 
Inlichtingen en aanmeldingen F F Venema Zeecroft 9 Wijk aan Zee 

VERENIGDE NATIES - VER. EUROPA 
V N Alles voorradig Geheel comp! incl 2 b t k n f 2 l 5 — VE Belg Jeugd f 50,—.van 
't Hart f 7 50 Apostel f 7 ,— 

P F BENDER Viergrenzenweg 36, Vaals (L ) 

iSRAEL-VERZAMELAARS 
let op uv» laak koop uitsluitend bi| de ZAAK van VERTROUWEN 

Postzegelhandel Hartog Okker 
Frobelstraat 5/3 - Tel (020) 190023 - AMSTERDAM-WEST-3 Postgiro 193156 - Gem 
Giro 0-1732 - Bankiers A m Gihssen s Bank N V Amsterdam 
Lid en mede-oprichter Ver Nederland Israel Philatelie - Lid British Association of 
Palest>ne-lsrael Philatelist - Lid Philatelic Traders Society (P T S ) Medev/erker aan 
de BENCO Israelcatalogus - L d Beeldphitatelist- enz enz enz 

Speciale aanbieding F.D.-covers van Israël 
Yvert 

10 'U 
15 
34 
35 
36 
*3/44 
49 
65 
72/75 
76/77 
79 
m tab 
84 
m tab 
109 

Benco 

1A/3A 
10/14 
16 
34 
47 
48 
50/51 
55 
71 
78/81 
82/83 
85 
m tab 
90 
m tab 
116 

15 — 
10,— 

1 5 0 
5,50 

35 — 
1.65 
2 — 
3 25 
2 25 
1 8 0 
1 8 0 

0 75 

1 15 
1,80 

De volgende 
covers 
Yvert 
113/15 
119 
120 
121/23 
133 
134/37 
138 
139 
140 
145 
160/62 
164/73 
174/75 
176/77 
178 
179/81 

F D -
tegels met tab 

Benco 
119/21 
126 
125 
127/29 
130 
131/34 
135 
136 
137 
142 
157/59 
161/70 
171/72 
173/74 
175 
176/78 

1 40 
0 70 
1 1 5 
1.35 
1 4 0 
3 — 
1 15 
1,15 
0 60 
2 05 
2,05 
5,50 
2,75 
165 
3.— 
3 40 

Yvert 
182 
183 
184 
185 
186/98 
199 
200/02 
203 
204 
205/07 

Benco 
179 
180 
181 
182 
183/95 
199 
196/98 
200 
204 
201/03 

Luchtpost 
15 
17 
16/20 
19A/ 
19C 

Blok 2 

16 
17 
18/20 

21/23 
24/26 
Blok 2 

1,65 
2,50 
2.05 
0,90 

1 0 , -
2,50 
2,05 
2 05 
0,90 
2,75 

3 , — 
8,60 
3 — 

3 — 
6 45 
1 50 

Deze aanbiedmg ts slechts geldig tot 15 lanuari 1962 of eerder indien uitverkocht 

Rond 15 december verschijnt onze geheel gereviseerde prijslijst welke verkrijgbaar 
IS tegen betaling van 25 cent m geldige postzegels Beperkte oplage' 
Onze abonnees op de Israel Nieuwtjesdienst krijgen deze lijst gratis toegezonden 
hetzij via Ver N I P hetzij rechtstreeks door ons 
Hiermede vervallen alle vorige aanbiedingen 
Een goede voorlichting is een besparing van veel ergernis — v/endt u dus altijd tot 
een vertrouwd adres koopt bij 

Postzegelhandel Hartog Okker 
, ,Het Poscorderhuis voor de Postzegelverzamelaars" 

Gebruik de Benco Israel Catalogus 1962 
Het vademecum voor de Nederlandse Israel-verzamelaar 

PRIjS SLECHTS 2 Gulden plus 8 cent port 
Leveringsvoorwaarden Onder f 15 — verhoogd met 50 et verzendkosten Aan ons 
onbekende personen uitsluitend levering tegen vooruitbetaling 
Uitgebreide nieuwtjesdienst voor Israel-verzamelaars waarbij regelmatige 
levering van alle nieuwe ui tg i f ten gegarandeerd wordt* Ook levering van 
Poststukken - Postzegel earn ets • Postopeningstempels - Sloganstempels -
enz , enz , in laarabonnement 
Zie ook onzp advertentie elders in dit blad 
Wij wensen onze c l iënten en col lega's een voorspoedig 1962 
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Met de grootste aanbieding welke wij u de laatste 10 jaar dedeni 
Dit IS de offerte waar 90% van alle verzamelaars (én H H wederverkopers') op wachten' 
W I J kochten n I. voor zeer weinig geld een gehele handelaarsvoorraad en vinden het leuk dit jaar te besluiten 

MET EEX E X O R M E S T U X T ! 
WIJ GARANDEREN: 

WIJ GARANDEREN: 

W I J -kunnen leveren een aantal partyen Suriname, Curasao, Nederlandse Antillen, 
Nederlands Nieuw-Guinea, Indonesië, Nederlands-Indië, Nederland. 

Elke partij bestaat uit minstens 1000 (duizend') verschillende zegels van boven
genoemde landen, postfris en gestempeld Een enkel exemplaar komt misschien, 
sporadisch tweemaal voor 

Een werkeli jk gigantisch sortiment van luchtpostzegels, herdenkingszegels, meer 
dan 200 verschillende weldadigheidszegels in vele complete series, frankeer-
zegels, portzegels, postpakketverreken, roltandingzegels en Cour Permanent-
zegels ! Zeer veel hoge waarden I 

EEN DROOM VAN EEN PARTIJ! 

WIJ GARANDEREN: Een cataloguswaarde van ruim f 225,—. 

De prijs voor u is geen f 180,— (80% catalogus), hetgeen de normale winkel
waarde zou zijn en wat deze unieke partijen bij losse detailverkoop makkelijk op
brengen, maar 

haudt u Ê^astü SLECHTS f l . 79 , -
FRANCO" I 

U KUNT ER GOUD AAN VERDIENEN I 

MRIïMWAME' 

Waar koopt u Curagao en Suriname tegen 1/3 cataloguswaaide?? 
Deze partijen zijn in de eeiste plaats samengesteld voor verzamelaars van Neder
land en Overzeese Rijksdelen Diegenen, die zich bezighouden met wederverkoop, 
het plakken van rondzendboekjes, verenigingen, ruil met het buitenland, enz enz , 
hebben hier echter evenzeer een goudmijntje aan' 

«Each nóg sijn u^ij er niet! 
Bovendien ontvangt élke koper 

CEHEEL GRATIS. . . 
. . . . de zojuist verschenen 2 blokken van Suriname ter nagedachtenis van 
Dag Hammarskjöld. (Kleine oplaag') De 2 blokken bevatten 12 complete series' 
Nominaal ƒ 7,70 Winkelwaarde thans f 10,— Over enkele weken waarschijnlijk 
reeds meerdere tientallen guldens waard (Denk aan de vellen , Ruimtevaart ' van 
Suriname') 

of, naar wens 
een schitterend album van Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen (met Indo
nesië], liefst 140 bladzijden, met voordruk, stevige schroefband in bijzonder mooie 
kleur (balecuir, dus afwasbaar), Nederlands wapen in goudkader, elk jaar verschij
nen supplementen. Kortom, een buitengewoon prachtig geheel! Winkelwaarde f 8,50. 
Deze albums zijn eventueel ook los leverbaar voor f 8,50 en 75 ets portokosten. 

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., 

Teleroon 59428 
Voor Den Haag en omstreken Pri mulast raat 19 Den Haag, 
Telefoon 362348 

Toezending per post via ons hoofdkantoor Borssenburg 9 Amstelveen Tel (02964) 6181, 
Postrekening 240655 
(Levering bij vooruitbetaling of onder rembours) S v p opgeven welk cadeau U wenst 

Heeit u Vi posÉsegeEwnanie 9 
Dan wnet spaed naar FIORAJVM! 



Rokin 58 

Telefoon 30261-242380 

Amsferdam-C. 

DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Regelmatig grote internationaal 
gerithte veilingen 

I M P O R T A N T E V E I L I N G van 10 13 januari as 

waarin opgenomen zeer veel materiaal afkomstig uit nalatenschappen. 
Ten verkoop komen o.a. circa 800 kavels NEDERLAND en O.R. (hoogst belang
rijk). Voorts EUROPA en OVERZEE, alsmede op de r e s t a n t e n d a g ZATER
DAG 13 januari 1962 talrijke waardevolle collecties, landenrestanten, enz. enz. 

Inkoop van postzegels 

HOBBY HOUSE 
Gravenstraat 26 - Amsterdam - Tel. 36472 - Postgiro 106312 

\'Jij kopen nog steeds postzegels, 
lietst gehele collecties 

tegen contante betaling! 

SPECIALE AANBIEDING ; 
Suriname Ruimtevaart, 4 veilen compleet ƒ 98,50 

per serie van 4 ƒ 9,50 
Nederi.-lndië 25 gid. No. 289 gebr. f 55,— 

(cat. ƒ 85,—) 
Nederl.-Indië 290 t/m 291 gebr. ƒ 5,— 

(cat. ƒ 8,—) 
Brandkast ongebr. Nederl.-lndié ƒ 80,— 

(cat. ƒ 110,—) 
Nederland No. 6, pr. ex. ƒ 25,— (cat. ƒ 35,—) 
Onze vorige aanbiedingen blijven van kracht. 
Wij hebben vrijwel alles in voorraad 

van Nederland en O.R. 
Pakket Nederland en O.R. 500 versch., è f 12,50 

Concurrerende prijzen I 

Brengt ons een bezoek! 

LUCIFERSMERKEN VOOR VERZAMELAARS 

Speciale 
aanbiedingen 

België, ICO verschillende ƒ 
India, 60C verschillende , 
W-Dui ts land , 600 versch. 
China, 100 verschillende „ 
Wereld, 1000 verschillende 
Japan, 100 verschillende , 
Nederland, Atria wapens 82 st. . . . „ 
Nederland, 100 verschill Reel merk „ 
Nederland, 360 versch. Drankbestr „ 
Rood China, 300 verschillende, be

perkt leverbaar „ 
Zwftserland samenstelling, 400 ver

schillende, waarvan ong. 200 in 
complete series ,, 

Rusland 100 versch. in compl. s 
Rusland, 800 versch in compl. 5. . . „ 
Zweden, 100 verschillende ,, 
ioegoslavie Domino, 140 versch. . . ,, 
EXTRA AANBIEDING 
Hongariie, 10 versch compl. series ,, 

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 10°/» kor
ting. 

Vraagt gratis onze prijslijst en catalogus. 
Franco toezending na ontvangst van het bedrag 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 

< aiUK BOOM gUYGROÜ NV ■ HAABLBif^ 


