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(ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN) 
(Slot) 

HOOFDSTUK VII. 
DIVERSE AFSTEMPELINGEN 
A. Stempels, die in strijd met de voorschriften voor ver-

nieti§:ing der zegels worden gebruilct. 

Reeds in de vorige hoofdstukken vestigden wij er de a a n 
dacht op, dat wel eens van de voorschriften omtrent de af
stempeling der postzegels werd afgeweken. Zelfs op de post 
kantoren, waar men de bepal ingen toch als regel beter kende 
en toepaste dan op hu lpkan toren e.d., k w a m dit wel voor, 
hetgeen voornameli jk h ie raan zal moeten worden toegeschre
ven, dat èn door de ingewikkelde voorschriften t.a.v. de ge
heel verschillende afstempeling van ongefrankeerde en ge
f rankeerde br ieven èn door de aanwezigheid van de ve r 
schillende, daarvoor bes temde poststempels men wel eens 
mistast te , zowel wa t betref t het stempelype als de k leur van 
de gebruikte inkt. 

Voor zover de voor ge 
frankeerde br ieven b e 
stemde stempels in een 
foutieve kleur (rood, b l auw 
of groen) op de zegels t e 
recht kwamen, vermeldden 
wij deze reeds op de grote 
lijst van alle pos tkantoren 
(zie hoofdstuk VI A) en bij 
de hulpkantoren. Het 
k w a m echter ook voor, da t 
de als aankomsts tempel én 
voor ongefrankeerde b r i e 
ven gebruikte s tempels 
(die u i teraard het woord 
FRANCO mis ten: Nrs . 29, 
36, 38, 40 en 42) als ve rn i e 
tigingsstempels werden ge
bruikt . Meestal zijn zij 
slechts van afzonderlijke 
data bekend, zodat ve ron
dersteld mag worden, da t 
een vergissing in het spel 

Aib. 34. Dagtekeningstempel 
met grotesque letters (Nr. 
40), bestemd voor ongefran
keerde brieven en als aan
komststempel gebruikt, doch 
hier ten onrechte als vernie-
tigingsstempel gebezigd. 

was, m a a r soms komen zij ook voor van enkele opeenvolgen
de da ta of maanden , waaru i t zou kunnen worden afgeleid, dat 
a ldus gedurende een zekere periode achtereen foutief we rd 
gestempeld. 

Hieronder volgt een samenvat t ing van hetgeen ons b e 
kend is: 

Nr 29 

Nr 36 

Nr 40 

Nr 42 

Dagtekeningstempel 
zonder jaartal 
Alphen 
Amsterdam 
's-Gravenhage 
Kampen (rood) . . . 
Oldenzaal 
Dagtekeningstempel 
met gebogen jaartal 
's-Gravenhage 
Zeist 
Dagtekeningstempel 
met grotesque letters 
Amsterdam 
Breda (rood) 
Dordrecht 
's-Gravenhage 
Haarlem 
Heerlen (zie ook 
hoofdstuk VIA) . . . 
Meppel 
id., rood 
Oldenzaal 
Schoonhoven (rood) 
Vlaardingen (rood) . 
Eerste dagtekening
stempel met uuraan
duiding 
Rotterdam 

Maand(en) 
van gebruik 

656 

? 

755 
? 

854—954 
554 

154. 1254, 155, 1057 
156 

1258 
1255 

255. 358-658, 1258 

1257, 1158, 160-460 
656—756 

359 
760 

1054 

? 

Waar
dering : 

60 
75 
75 

1 0 0 
75 

60 
75 

50 
1 0 0 

75 
75 
40 

50 
60 

100 
75 

IOC 
1 0 0 

1 0 0 
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Afh. 35. Het van omstreeks 
1815 tot 1840 voor gefrankeer
de brieven gebruikte stempel 
SchiedamIFranco (Nr. 24) werd 
op deze zegels blijkbaar afge
drukt, omdat het stempel Nr. 
S 7'it de plaats van afzending 
Wijk bij Duurstede op de don
kerblauwe zegels nauwelijks 
zichtbaar was. 

Het voorkomen van fragmenten van rode s tempels op de 
zegels, gecombineerd met een ander s tempel (meestal een 
FRANCO-stempel Nr. 43), kan nauweli jks als een bijzonder
heid worden beschouwd nada t in April 1861 het FRANCO-
stempel algemeen als verniet lgingsstempel was aangewezen 
en de met rode inkt afgedrukte dagtekeningstempels (Nrs. 
36, 38, 40 of 42) op de brief naas t de zegels moesten worden 
afgedrukt . Het is immers niet zo verwonderl i jk, da t deze 
stempels dan per ongeluk geheel of gedeeltelijk op de zegels 
t e rech tkwamen. 

Niet alleen dag tekening
stempels van bovenbedoel
de typen k w a m e n wel eens 
door een onjuist gebruik 
op de zegels terecht , ook 
met andere soorten was 
dat het geval. Wij zagen 
een uit Wijk bij Duurs tede 
naar Vlaardingen verzon
den brief, w a a r v a n de ze
gels oorspronkeli jk (licht) 
gestempeld wa ren met 
stempel Nr. 37 van de 
plaats van afzending, t e r 
wijl er d a a r n a nog eens het 
oude, tweeregel ige lang-
stempel Schiedam Franco 
(Nr. 24, op de meeste post
kan toren gebruikt tussen 
1815 en 1840!) op was afge
drukt . Vermoedelijk was de 

brief dus aanvankel i jk naa r Schiedam in p laa ts van naa r 
Vlaardingen verzonden en vond men in eers tgenoemde plaats 
het nodig de zegels nog eens ex t ra te „vernietigen!!! 

Ook de zgn. adminis t ra t ieve stempels uit deze periode k o 
men een enkele maal afzonderlijk of gecombineerd met een 
ander stempel op de zegels voor. Dit zijn. Aangeteekend 
(cursief Nr. 233 resp. in omlijsting Nr. 234), Na Postti jd (cur
sief Nr. 239 resp. in omlijsting Nr. 240) en Ontoereikend (aan
vankeli jk in kleine let ters Nr. 242, la ter in hoofdletters Nr. 
243). 

Hoewel deze stempels in de ja ren 1850 t /m 1869 op de b r ie 
ven zelf (dus niet op de zegels) veelal in rode inkt zijn afge
d ruk t , zijn de weinige bekende afdrukken op de zegels mees t 
al in zwart , zodat men kennelijk wèl het goede s tempel -
kussen gebruikte, m a a r abusievelijk het ve rkeerde s tempel 
greep. 

Als waarder ing zouden wij willen aanbevelen: 
a. uitsluitend administrat ief stempel in zwar t op zegel 75, 

in k leur 100; 
b . gecombineerd administrat ief en ander s tempel SOVo 

hiervan; 
c. idem, op gehele s tukken: SOO'/o van deze waarder ingen . 

Bij de gecombineerde stempels bestaat het risico van 
maakwerk , waarover meer onder : „C. Vervalsingen". 

In de gebruiksperiode der eerste emissie beginnen in de 
d r ie grote steden de proefnemingen met bestel lersstempels, 
die in la tere jaren ook veelvuldig worden gebruikt om onge
stempeld gebleven zegels op het kantoor van bes temming 
alsnog af te stempelen. Uit deze periode kennen wij slechts 
één zodanige afdruk op zegel: een 5 et met rood ovaal be -
stel lersstempel E 14, zoals gebruikt te ' s -Gravenhage om
streeks I860. 

Afb. 36. Ovaal stempel 
Hulpkantoor Gorssel, 
wellicht reeds gebruikt 
door het tot 1850 be
staande gelijknaviige 
distributiekantoor. 

B. Oude stempels van distribu
tiekantoren en stempels van 
bestelliuizen. 

Tot aan de invoering der post-
hervorming in 1850 bestonden 
naast de ca 100 pos tkantoren 
slechts zgn. d i s t r ibu t iekantoren 
voor de postdienst op het p l a t t e 
land, aangezien de hu lpkan to ren 
pas in en na 1850 werden opge
richt . 

In tegenstel l ing tot deze hu lp 
kantoren , die onmiddelli jk bij de 
oprichting een officieel n a a m 
stempel ontvingen, bleven de 
dis t r ibut iekantoren vers token 

van officiële stempels. Nochtans werd op verscheidene dezer 
kantoren mèt de toeneming van het verkeer en al dan niet 
op instigatie van nabijgelegen postkantoren, de behoefte ge
voeld om op s tukken te vermelden, waar zij werden gepost. 
Vóór 1840 kwam dit sporadisch voor, maa r tussen 1840 en 

1850 gingen steeds meer „dis t r ibuteurs" 
ertoe over de n a a m van hun kantoor met 
inkt op de achterzijde der br ieven te 
schrijven en een aanta l hunner , die reeds 
enig begrip van efficiency hadden, zagen 
in, dat het gebruik van een stempel hun 
werk kon vereenvoudigen, zodat zij een 
naamstempel van hun kantoor naa r eigen 
ontwerp met of zonder omlijsting maak ten 
of lieten maken . 

Het zou bui ten het bestek van deze ver
handel ing vallen, indien wij op hun aan 
tal of de p laa t snamen verder zouden in
gaan. Wij moesten er nochtans wel in het 
kort melding van maken, omdat sommi
ge der in 1850 of later opgerichte hu lp 
kantoren — niet tegenstaande het voor
schrift, da t slechts gebruik mocht worden 
gemaakt van de door de Adminis t ra t ie 
vers t rekte poststempels — terugvielen tot 
het gebruik der oude stempels, die door 
de voormalige, gelijknamige dis t r ibut ie
kantoren wa ren gebruikt, wellicht omdat 
men de officiële stempels had zoek ge
maak t of deze voortijdig waren versleten. 

Op de oudste postzegels kennen wij de 
volgende stempels, die vermoedelijk reeds 

Afb. 37. Zwart 
cirkelvormig 
stem,pel Hille-
gom, reeds be
kend van het 
gelijknamige 
distributie
kantoor uit 
1846. Enig be
kend exem
plaar; op ande
re zegels is 
wel het lang-
stempel nr. 58 
van Hillegom 
bekend. 

door de voormalige dis t r ibut iekantoren werden gebruikt : 

Plaatsnaam: 

Balk 
Hulpkantoor 
Gorssel 
Gramsbergen 
Hasselt . . . 
Hillegom . 
Stolperbrug 
Texel 

Lettertype enz. 

Als stempel nr 6i 
Tweeregelig in 
ovaal 
Brede letters 
Cursief in ovaal 
In ovaal 
In cirkel 
Brede letters; 
voormalig Frans 
stempel z/nr. 

Reeds bekend van 

niet vóór 1852 

„ „ 1852 
„ ., 1852 

1148 
946 

1246 
724 ) met en 
444 l zonder 
depart, nr. 

Waar
dering: 

1 0 0 

2 0 0 
1 0 0 
150 
2 0 0 
75 
75 

Bovenvermelde stempels w e r d e n dus alle — in strijd met 
de voorschriften — gebruikt door de gelijknamige hu lpkan
toren. 

Het aantal sinds 1850 gevestigde hulpkantoren n a m even
wel slechts zeer geleidelijk toe en in p laa t 
sen, w a a r nog geen hulpkantoor was ge
vestigd, kon krach tens ar t . 22 van de wet 
van 1850 een bestelhuis worden gevestigd. 

Dit bestond dikwijls slechts uit een br ie 
venbus aan de bu i tenmuur van het woon
huis, terwijl de bestelhuishouder verplicht 
was de in de bus aangetroffen brieven aan 
de postiljons of postboden mede te geven 
en voorts de ontvangen br ieven -te zijnen 
huize uit te re iken aan de geadresseerden, 
alles voor een. jaarli jkse toelage v a n . . . . 
ƒ 25,—! Voor h : bezorgen aan huis r eken
den zij 2% cent extra , welk bestelloon in 
October 1865 werd afgeschaft. 

Volgens Vellinga zouden de beste lhui-
zen hun grootste aanta l juist bij het einde 
der gebruiksperiode van de zegels der eer 
ste emissie hebben bereikt en hij geeft 
daa rvan het volgende cijferoverzicht: 

51 bestelhuizen 
1864 „ 528 „ „ 656 

„ 1870 „ 885 „ „ 158 
In 1866 werd besloten tot geleidelijke opheffing der bestel

huizen, doch pas in 1909 ging het laats te te r ziele. 
Hoewel er n immer sprake van was, dat deze beste lhuis-

houders de brieven en/of zegels moesten afstempelen en zij 
dan ook geen officiële s tempels ontvingen, heeft een klein 

Afb. 38. Niet-
officieel stem
pel van het 
voormalig dis

tributie-kan
toor Stolper
brug, reeds be
kend op brie
ven van 1846 
en latere jaren. 
In 1851 bestonden 285 hu lpkan to ren en 
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aan ta l hunner dit b l i jkbaar toch op eigen initiatief of uit v e r 
meende pl ichtsbet racht ing gedaan. Ook hierbij komt het voor, 
dat het reeds vóór 1850 gebruikte dis t r ibut iekantoors tempel 
verder in gebruik bleef. Zoals wij reeds in hoofdstuk VI E 
vermeldden, zijn ook enkele zegels van 1852 bekend, waa rop 
met de pen de namen der bestelhuizen zijn geschreven. 

Als stempels van bestelhuizen kennen wij s lechts: 

Plaatsnaam: 

Lienden . . 
Twijzel . . . 
Zonnemaire 

Lettertype enz. 

Grote letters . . . 
Als stempel 58 
Tweeregelig in 
omlijsting 

Bestelhuis geweest 

1852—1855 
1856—1870 

1851—1866 

Waar
dering : 

75 
75 

100 

Afb. 39. Vol
komen scherpe 
afdruk van 
hei franco-
dagtekening
stempel Delf
zijl (Nr. 30), 
waarin het da-
tumcijfer werd 
vergeten. 

C. Fouten in stempelafdrukken. 
Vrij talr i jk zijn de s tempelafdrukken, 

w a a r i n foutjes voorkomen, waa rop wij ook 
reeds in hoofdstuk VI A hebben gewezen. 
Wij zagen als zodanig de f ranco-dagteke
ningstempels Nrs. 30, 37 en/of 39: 
a. geheel zonder d a t u m - én m a a n d a a n 

duiding; 
b . zonder d a t u m - óf maandaandu id ing 

(zie afb. 39); 
c. me t een jaar ta l , w a a r a a n he t v ierde c i j 

fer on tbreekt ; 
d. met omgekeerde d a t u m - én m a a n d 

aanduid ing (zie afb. 13J; 
e. met omgekeerde d a t u m - óf m a a n d 

aanduid ing; 
f. met de afdruk van een blokje i.p.v. de 

da tum-aanduid ing , vermoedeli jk t en 
gevolge van het ondersteboven inzetten 
van de da tum. 

Een aardige stempeltoevall igheid beelden wij hierbij nog 
af: van de gehele afstempeling is vri jwel 
ui ts lui tend de d a t u m - en m a a n d a a n d u i 
ding zichtbaar , hetgeen h ieraan zal m o e 
ten worden toegeschreven, da t deze cijfers 
niet diep genoeg in de s tempelhouder 
w e r d e n gedrukt , zodat zij iets boven he t 
vas te deel van het s tempel bleven u i t s te 
ken. Hierdoor kon dit vaste deel (de o m 
randing , p laa tsnaam, j aa r t a l en FRANCO) 
niet mede worden afgedrukt. 

Voorts komen nu en dan fouten in he t 
j a a r t a l der stempels voor, waarschijnli jk 
tengevolge van het feit, dat men bij de 
jaarswissel ing vergat he t n ieuwe j a a r 
cijfer aan te brengen, w a a r temeer kans 
op bestond als een stempel niet pe rmanen t 
in gebruik was . Zo zijn bekend; 
a. enkele afdrukken van s tempel Nr. 37 

met j aa r t a l 1851 (!); 
b . een uit Zwolle verzonden brief, w a a r 

op de zegels zijn verniet igd met s t em
pel Zwolle (Nr. 37) van 25.1.1852, doch 
me t aankomsts tempel ' s -Gravenhage 
26.1.1853; 

Afb. 40. En
kele afdruk 
van de datum 
18.6 met nau
welijks zicht
bare fragmen
ten van de 
plaatsnaam 
Amsterdam. 
Deze cijfers 
werden niet 
diep genoeg in 
het stempel 
gedrukt. 
c. een uit Ro t te rdam verzonden brief met stempel Rot te r 

dam (Nr. 39) op zegel dd. 8.4.1856, doch met aankoms t 
stempel Ams te rdam (Nr. 40) dd. 8.4.1857. Soortgelijke 
combinaties zijn ook W ^ e n d van la tere da ta u i t hetzelfde 
jaar . 

Wij zouden voor deze stempelfouten geen afzonderlijke 
waarder ing willen noemen; zij kunnen hoogstens worden b e 
schouwd als toeval l igheden, die bij wijze van curiositeit 
recht hebben op een plaats je in gespecialiseerde verzamel in
gen. 

Tenslotte willen wij er nog op wijzen, dat somtijds enkele 
f ranco-dagtekeningstempels worden vermeld, waarbi j het 
woord FRANCO onder de voets t reep zou zijn geschreven als 
VRANCO. Dit moet echter uitsluitend worden toegeschre
ven aan slijtage der betreffende stempels, waar toe ook b e 
hoort het geheel of vri jwel geheel wegvallen van de c i rke l -
rand, zodat het soms lijkt of de betreffende stempels geheel 
zonder omranding zijn. (Dit komt o.a. voor bij de s tempels 

Nr. 30 van Enkhuizen, Heusden, Oosterhout en Zutphen , a l s 
mede bij Ti lburg Nr. 37). 

D. Vervalsingen. 
Voor zover ons bekend, bes taan van de oudste Neder landse 

postzegels geen vervalsingen, m a a r wij zouden deze — hoofd
zakelijk op de afstempelingen be t rekking hebbende — b e 
schri jving niet wil len afsluiten zonder enige aandach t te w i j 
den aan s tempelafdrukken, die wel i swaar op de postzegels 
voorkomen, m a a r niet tijdens hun gebruik als f r ankee rmid -
del daa rop zijn terechtgekomen! 

Dez9 lange omschrijving is juis ter dan de — kor the ids 
halve — gekozen ti tel van dit s tukje „Vervalsingen", a ange 
zien he laas geconstateerd moet worden, da t in he t ve r leden 
ook wel eens pos tambtenaren zich hebben laten ver le iden 
om sommige originele poststempels, gebruikt t i jdens de p e 
riode 1852—1864 en soms nog lang nadien, in l a te re j a ren te 
misbru iken om hiermede enkele onzer oudste postzegels in 
w a a r d e te „vermeerderen" . 

Hierbij kan dus nauweli jks sprake zijn van „valse" s t em
pels, w a n t men zou dit hoogstens f rauduleus gebruik van 
echte poststempels kunnen noemen. 

Nochtans lever t het he rkennen van dergeli jke „fantas ie-
ze ldzaamheden" meestal geen onoyerkomeli jke moeil i jkheden 
op, w a n t zij die zich op de „product ie" d a a r v a n toelegden, 
beschikten niet over, óf wach ten er zich wel voor om ge
bru ik te maken van goede, ongestempelde exempla ren der 
eers te emissie, w a a r v a n de w a a r d e die v a n zegels me t de r 
gelijke twijfelachtige afstempeling wel overtref t ! 

Wij zouden dan ook willen adviseren de nodige voorzich
tigheid te be t rach ten met zegels der eers te emissie, die, be 
halve een franco-dagtekeningstempel Nr. 30-37-39 of een 
FRANCO-s tempel Nr. 43 tevens een ande r s tempel dragen . 
Hierbij doelen wij speciaal op de — overigens echte — pos t 
s tempels Aangeteekend in omlijsting Nr. 234, Na Postt i jd 
Nr. 240 en Ontoereikend Nr. 242-243. 

Nie t temin kunnen sommige dezer s tempelcombinat ies wèl 
au then t i ek zijn, om welke reden wij ze ook reeds onder A. 
vermeldden. Dikwijls ver raden de nagestempelde zegels zich, 
doorda t de s tempel inkt van het bijzondere s tempel een ande r 
aanzien heeft. Omstreeks honderd jaar geleden gebru ik te 
men ui ts lui tend natuur l i jke (organische) kleurstoffen, w a n t 
hoewel anil ine, die la ter bij de kleurstoffen zo'n enorme rol 
zou spelen, reeds in 1826 werd ontdekt en in 1856 de fabr i -
cagemogelijkheid van anil ine kleurstoffen werd gevonden, 
da tee r t de algemene toepassing ervan toch pas v a n de laa ts te 
j a r e n der 19e en het begin der 20e eeuw. Dergeli jke, t h a n s 
algemeen gebruikte , synthet ische kleurstoffen v e r r a d e n zich 
nu dikwijls door k leur en/of (voor wa t betreft de zwar t e af
stempelingen) de glans en s terkte der a fd rukken op de ze
gels, veelal belangrijk afwijkend van de normale s tempels . 
Wij noemen als voorbeeld een met FRANCO Nr. 43 ges tem
peld zegel van 10 et, waarop bovendien een s tempel FRANCO 
zonder omranding i n . . . . paarse ani l ine-kleur , een typisch 
anachronisme! Ook geheel valse punts tempels , bijv. gecom
bineerd met de nummers 30, 37 en 39 komen voor, welke 
combinat ie nagenoeg onmogelijk is, omdat de s tempels 30, 3'.' 
en 39 in 1869 nog slechts op weinige kan to ren alléén voor 
d r u k w e r k in gebruik waren en de punts tempels pas op 
1 April 1869 voor br ieven werden ingevoerd. 

Een vrij veel voorkomende combinatie is die van een no r -

Afb. 41. Het oude, uit 1829 
dal erende en kort gebruikte 
naamstempel DELFT (Nr. 21) 
werd omstreeks 1915 voor 
zegels op pakjes gebruikt en 
Is vermoedelijk ook in die ja
ren frauduleus op reeds ge
bruikte, losse zegels der emis
sie-1852 afgedrukt. 

male afstempeling met een tameli jk groot langs tempel 
DELFT. Dit is waarschijnli jk het juist in 1829 ve rn ieuwde 
naamstempe l (Nr. 21), dat kort daarop w e r d ve rvangen door 
he t eers te dagtekeningstempel (Nr. 25). I n tegenstel l ing tot 
hu lpkan to ren mochten de pos tkantoren de zegels n i m m e r 
met deze enkele naamstempels verniet igen. Als enige s t em
pel op een zegel der eerste emissie of op gehele br ieven is 
het ons n ie t bekend. Nu is het merkwaard ig , d a t wè l ta l r i jke 
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zegels van de bontkraag-emissie (1898) en enkele van de J u -
bileumserie-1913 er (uitsluitend) mee we iden afgestempeld, 
hetgeen er op wijst, dat het omstreeks 1913—1915 bli jkbaar 
nog eens te voorschijn werd gehaald en toen kennelijk heeft 
dienst gedaan voor pakjes e.a. oneffen s tukken, waarvoor de 
afstempeling der zegels met enkele naamstempels officieel 
was voorgeschreven. Wij veronderstel len nu, da t in diè jaren 
een pos tambtenaar enige bijverdiensten heeft gekweekt, 
door ook een aanta l zegels der eerste emissie van dit „zeld
zame" stempel te voorzien. 

Ook het hierbij afgebeelde 
stempel Terborgh heeft — hoe
wel ongetwijfeld origineel — ver
moedelijk bij de afstempeling 
van zegels der emissies 1852, 1869, 
1872 en 1876 (en mogelijk ook de 
tussenliggende) meer philatel is-
tische dan postale doeleinden ge
diend. Van het afgebeelde zegel is 
nl. de oorspronkelijke afs tempe
ling, niet zonder sporen na te la
ten, door r ade ren verwijderd 

Een vervalsing, w a a r v a n niet 
meer kan woiden nagegaan of 
deze ter benadel ing van Philate
listen is gemaakt , bevindt zich 
in de collectie-Waller in het Ned. 
Postmuseum. In de s tempel
afdruk Hoorn Nr. 30 op een 
10 ct-zegel is nl. met pen en 
inkt in zeei kleine cijfertjes het 
j aa r ta l 18 57 bijgeschreven. Met 
dit gevolg, dal oudere s tempel-
beschrijvingen dikwijls vermel 
den, .dat ook van Hoorn s tempel 
Nr. 37 zou hebben bes taan! 

E. Buitenlandse poststempels. 
Zoals wij in hoofdstuk III zagen, w a i e n de oudste Neder

landse postzegels ook reeds voor f ranker ing van brieven 
n a a r het bui tenland geldig, hoewel het gebruik daarvoor nog 
niet algemeen was (alleen de afzender mocht met zegels 
f rankeren , maar deze was nauweli jks in s taat de ingewik
kelde tar ieven voor het bui tenland toe te passen; bij aan
bieding aan het loket mocht de pos tambtenaar echter niet 
me t zegels frankeren!). 

Nochtans mag worden verondersteld, da t op een zeker 
deel der -voor het bui tenland bestemde en met zegels gefran
keerde br ieven verzuimd werd deze zegels af te stempelen, 
he twelk dan veelal werd gecorrigeerd doordat 't postkanoor 
v a n bes temming er zijn eigen stempel maa r op afdrukte . Zo 
zijn bekend een aanta l (losse) zegels met Engelse, Franse en 
Duitse s tempels zonder enig ander (Nederlands) stempel. 

Ook hierbij komen u i te raard wel s tempelcombinat ies voor, 
m a a r dan moet als regel het bui tenlandse stempel weer als 'n 
toevalligheid worden beschouwd: bestemd om op de brieven 
t e worden afgedrukt, heeft het soms tevens de zegels ge
r aak t . Enkele Duitse gebieden gebruikten bijv. het stempel 
F ranco (zonder omlijsting) ook op de Neder landse brieven 
(bij aankomst) , als geen portheffing bij de geadresseerde no
dig was. Deze stempels hebben, met ui tzondering van de 
eers te le t ter F, altijd kleine let ters, terwijl de overeenkom
stige Neder landse FRANCO-stempels (met en zonder omlijs
ting) ui ts lui tend me t hoofdletters bekend zijn. Vindt men 
d u s een (sporadisch!) „Franco" op zegels, dan is dit ongetwij -

Afb 42. Hoewel het 
halve-cirkelstempel 
Terborgh een enkele 
maal echt gebruikt (ook 
op 2eeels) uoorfcomt, zya 
meerdere tè mooie af
drukken, slechts phila-
telistisch maaku^erk. Op 
het afgebeelde zegel is 
een stempel m de rech-
teronderhoek weggera-
deerd 

Afb. 43. De afgebeelde brief werd abusievelijk m Kleef ge
post en gestempeld, waardoor de zegels ongeldig iverden en 
de geadresseerde opnieuw 15 et porto moest betalen. 

feld een buitenlands (en meestal Duits) stempel. 
Het hierbij afgebeelde fragment is afkomstig van een 

brief, die vermoedelijk abusievelijk mee over de grens werd 
genomen, in Kleef gepost en a ldaar ook gestempeld, waa rna 
men „gilt nicht" naast de zegels schreef De geadi esseerde 
moest, blijkens het getal 15 over het adies, nogmaals 15 et 
port betalen. 

Een ander merkwaard ig stuk vonden wij vermeld in het 
„Philatelistisch Maandblad" van December 1913. Op de ver
gadering der vereniging „Hollandia" van 29 November 1913, 
vertoonde — nu wijlen — de heer Velhnga namens een ver 
zamelaar uit Stavoren een brief, die in 1856 uit Papenburg 
(in Hannover) was verzonden, gefrankeerd niet slechts met 
een zegel van 1/30 Thaler van da t land, maar bovendien met 
2 Nederlandse zegels van 5 cent 1852. alle gestempeld met 
het s tempel van Papenburg . In één der ons thans bekende 
vol zamelingen bevinden zich twee losse 5 cts-zegels met 

deze afstempeling, zodat deze unieke 
brief bl i jkbaar helaas werd opge
offerd aan het verlangen van een 
verzamelaar die het bewuste hokje 
op zijn Hannover -a lbumblad wilde 
v u l l e n . . . . ! 

Curiositeitshalve beelden wij h ie r 
bij tenslotte nog een zegel van 
1 groschen van Hannover af, dat in 
1860 in Almelo werd afgestempeld; 
hieruit blijkt, dat ook in ons land 
wederker ig wel bui tenlandse post
zegels met Nederlandse posts tem
pels we lden vernietigd, al is dit ook 
het enige, ons bekende exemplaar 
uit de gebruiksperiode der emissie-
1852! 

Afb. 44. F.en zegel 
van Hannover, waar
schijnlijk bij ont
vangst afgestempeld 
te Almelo 27.3.1860. 
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NEDERLAND 
Redacteur: J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 
AFWIJKINGEN 
Kon. Juliana 6 ct. uitg:. 194S. 

De heer J. Donker te Hilversum, zond ons ter inzage een 
blok van 4 zegels Van de 6 et Koningin Juliana, uitgifte 1948, 
waarvan waardecijfer en NEDERLAND van beide onderste 
zegels gedeeltelijk ontsierd zijn door blauwe inkstrepen. 
Druktoevalligheid. 

Symbolen l'/z et. 1943. 
Naar aanleiding van de mededeling in ons vorige nummer 

op blz. 162 kunnen wij thans melden, dat de gemelde afwij
king voorkomt op zegel no. 3 van vellen plaatnr. R. 1. De 
heren P. A. Dijkema te Heemstede en J de Boer te Enschede 
dank voor hun mededeling. 

NED. NIEUW GUINEA, UNIE-STATEN, NED.-INDIË EN 
REP. INDONESIA (tot 10-8-'54). 

Redacteur: A. J. Uylen, Herrn. Heöermanslaan 6, Eindhoven. 
SURINAME. 

De heer P. van Compel zond ons een toto van een gedeelte 
van een vel Suriname % et op 1 cent, groen (Handelarencat. 
no. 210) waar bij de c van et de krul bovenaan ontbreekt. 

NEDEKLAND-INDIË. 
VERBETERING 

In de mededeling aangaande proefdrukken Nederl. Indië 
gelieve men op blz. 162, 2e kolom, op de 6e regel van boven, 
achter de woorden „vellen van 12 blokken" te lezen' Behalve 
in blauw kleur bestaan deze proefdrukken op gegomd en op 
ongegomd papiei en tevens ook in bruin en in oranje op on-
gegomd papier. 

STEMPELS 
Redacteui A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 

's-Gravenhage. 
Gelegenheidsstempels. 

Voor de eerste dag van uitgifte der kankerbestrijdings-
zegels werd het hierbij afgebeelde seciale stempel ge
bruikt, uitsluitend voor deze zegels, die op de — verplichte — 
handelaarscouverten waren geplakt. 

De deelnemers aan het Congres der Jehova's getuigen kun
nen van 17—21 Aug. gebruik maken van een tijdelijk post
kantoor, waar de aangeboaen poststukken worden voorzien 
van het hierbij afgebeelde speciale stempel. 

Het ter gelegenheid van de Heiligdomsvaart te Maastricht 
gevestigde tijdelijke postkantoor gebruikte het hierbij afge
beelde stempel in rode kleur ter vernietiging van de post
zegels, terwiil een normaal dagtekeningstempel Maastricht 6 
voor de datering naast de zegels werd afgedrukt. De onge
veer 40 aldaar verzonden aangetekende stukken kregen een 
speciaal strookje Maastricht , Heiligdomsvaart 1955". 

^^«AGt nt l l i jd imiv i i r t 
mi niaastricl i t 

w 
»»n t'/in !> 3 u i l 

IVIaehinestempels. 
Amsterdam CS. gebruikte gedurende de maand Juli de 

hierboven afgebeelde vlag voor de Europese speedboatkam-
pioenschappen, terwijl in de machine te Hilversum propa
ganda wordt gemaakt voor de tentoonstelling „Unica"; beide 
vlaggen kwamen op 1 Juli jl. in gebruik. 

Veldpost. 
Zoals wij reeds in het vorige nummer meldden, was ge

durende enige weken de veldpostdienst in werking, vermoe
delijk mede ten dienste van de militaire staf-oefening „Alea 
Jacta", die van 7—12 Juli in de omgeving van Weert werd 
gehouden. In tegenstelling tot de dienstorder, die van open
stelling t/m 18 Juli sprak, bleek het veldpostkantoor op 16 
Juli te zijn opgeheven. Merkwaardig is, dat dit kantoor weer 
van een nieuw poststempel Nr. 02 in het thans voor de ge
wone postkantoren gebruikelijke .,gewijzigde Zwitserse type" 
heeft gebruik gemaakt. Van het in vorige jaren gebruikte 
speciale type voor de veldpost (met doorlopende middenbalk), 
waarvan blijkbaar 61 nummers zijn aangemaakt, werden tot 
dusver slechts ongeveer 20 nummers bekend, zodat de ove
rige blijkbaar nooit werden gebruikt. 

Typenraderstempels. 
16.6.1955 Hulppostkantoor Oudeschild werd poststation. 
1.7.1955 Gevestigd: poststation Leuth Gelderland; het ge

bruikte poststempel draagt slechts de naam 
Leuth. 

1.8.1955 Opgeheven: Postagentschap 's-Gravenhage-Re-
gentesselaan. 

LUCHTPOST 
Redacteur: J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172-C.2. 

DUITSE BONDSREPUBLIEK 
Op 23 April jl. opende de SAS een rechtbtreekse luchtpost-

dienst Frankfurt-Bagdad. De stukken dragen een speciale 
afstempeling in violette kleur (kaststempel met ronde hoe
ken): SAS/Frankfurt-Bagdad/Erste direkte Flugverbindung/ 
23. April 1955". AS Baghdad 25 April 1955 - 11.30 a.m. 

Uitbreiding Lufthansa-vluchten. 
Na de opening van de binnenlandse luchtpostdiensten door 

de Lufthansa (zie onze nummers van April en Mei jl.) volg
den in IVlei de opening van de Europa-diensten naar Spanje, 
Engeland en Frankrijk. Ook hierbij werden wederom spec, 
afstempelingen op de stukken geplaatst, terwijl tevens spec, 
kaarten en spec, enveloppen werden gebruikt. 

1. Op 15 Mei jl. had de Ie vlucht naar Madrid plaats; wij 
zagen hiervan de spec, afstempeling (dubbelring, zwart): 
„(24a) Hamburg-Flughafen/Aufnahme des Europaverkehrs/ 
embleem Lufthansa/15.5.55 - 5/Lufthansa/b" en „(16) Frank
furt (Main)-Flughafen/Aufnahme des Europaverkehrs/em-
bleem Lufthansa/15.5.55 - 9/ Lufthansa"; AS voor beide stuk
ken „Correo Aereo Aero Puerto/ 15 May 55 - 5T/Madrid-
Barajas". 

2. Op 16 Mei jl. had de Ie vlucht naar Londen plaats; wij 
zagen hiervan spec, afstempeling als onder 1 „Hamburg-
Flughafen", doch met datum 16.5.55 - 3 en ,,(22) Diisseldorf-
Flughafen/Aufnahme des Europaverkehrs/embleem Luft
hansa/16.5.55 - 8/ Lufthansa/a". Geen AS. 

Hierbij geven wij een verkleinde afbeelding van een spe
ciale kaart van Düsseldorf naar Londen gevlogen. 

ISftSO»« 
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3. Op 17 Mei jl. had de Ie vlucht naar Parijs plaats; wij 
zagen hiervan spec, afstempeling als onder 1 „Frankfurt 
(Main)Flughafen", doch met datum 17.5.55  9". AS Paris 
Aviation/17.5.55  14h/Intérieur". 

Op 6 Juni jl. volgde hierop de Ie transatlantische vlucht 
HamburgDüsseldorfNew York. Ook hierbij werden weder
om spec, afstempelingen gebruikt. Wij zagen: „(24a) Ham
burgFlughafen/Aufnahme des Überseeverkehrs/embleem 
Lufhansa/8.6.5518/Lufthansa/b". AS New York Jun 9 1955 
1.30 pm. 

Bovendien dragen deze stukken een spec, afstempeling in 
zwarte kleur (kaststempel met ronde hoeken): „Embleem 
Lufthansa/Mit Eröffnungsflug/Hamburg/Düsseldorf/New 
York befördert". 

Wij zagen hiervan ook post met OostDuitse frankering. 

VIETNAM 
De „Air Vietnam" opende op 1 April jl. een luchtpostdienst 

Saigon—Parijs. De stukken dragen een speciale afstempeling 
in zwarte kleur (kaststempel): „Premier voyage/SaigonPa
ris/Air Vietnam/Ier avril 1955", met afbeelding vliegtuig en 
wolken. 

POSTSTUKKEN 
BUITENLAND 

Redacteur: Dr E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 4a, 
'sGravenhage. 

BBLGIË 
Een nieuwe briefkaart ä 2,50 fr. rood, voor gebruik naar 

het buitenland. Zegelindruk: een leeuw met cijfer. Tekst 
drietalig: Duits, Frans en Vlaams. 

Het koerserende postblad ä 1,75 fr. grijsgroen, wordt met 
bijgeplakte postzegels van 25 c. verkocht. De prijs è 2 fr. is 
door middel van een drietalige opdruk veranderd in 2,25 fr. 

DUITSLAND (Bondsrepubliek). 
De series geïllustreerde kaarten met zegelindruk kop van 

de president, è 10 pf. groen, worden in een gewijzigde type 
voortgezet. Ér wordt een andere drukmethode gebruikt, de 
zogenaamde „PakeF'druk. De kleur is ook wat veranderd, 
het bruin is wat roodachtig. De letters zijn wat groter en 
dikkerT Berlijn meldt 4 nieuwe series: 

Serie 15424, verschenen in Februari 1955: 
Ostseebad Dahme oplage 20.000 
Flughafen Frankfurt/Main „ 60.000 
GelsenkirchenHans Sachs Hau „ 20.000 
GelsenkirchenRuhr Zoo „ 20.000 
GoslarBuiter Tor „ 40.000 
KasselBundesgartenschau . „ 60.900 
LichOberhessen ' „ 20.000 

Serie 15530, versehenen in Maart 1955: 
oplage 

van 
alle 

kaarten 
20.000 

BraunschweigBurg Dankwarderode 
BraunschweigStadt der Hochschulen 

^ FuldaDom 
FuldaOrangerie 
HannoverMessestadt in Grünen 
HannoverHerrenhäuser 
HannoverGartenkaffee ^ 
HannoverModerne Messehalle ^ 
HannoverMesse Freigelände 
OsnabrückVitischanze 
Ferienland SchleswigHolsteinHochwart 
Ferienland SchleswigHolsteinHeiligen

hafen 
Serie 515007, versehenen in April 1955: 

Beerfelden oplage 
Brückenau 
Traunstein 
Wildungen 
MülheimRuhr 
MülheimRuhr 
MülheimRuhr 
MülheimRuhr 
MülheimRuhr 
MülheimRuhr 

Stadtmitte 
weisses Motorboot 
Wasserbahnhof 
Zeltplatz a/d Ruhr 
Stadthalle 
Friebad 

Serie 51560, versehenen in Mei 1955: 
Stuttgart  Hauptbahnhof 

Stuttgart  Solitude 

20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
40.000 
40.000 
20.000 
20.000 
20.000 

oplage 140.000 

„ 120.000 
i. Vorderstuttgart  Killesberg (Teiche 

grund) 
Stuttgart  Killesberg (Treppe i. Vorder 

grund) 

NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie afge

s taan door de postzegelhandel K. Beunder te Krimpen 
aan de Lek, Postbus 13. 

E U R O P A 
Dui t s land 
Bondsrepubl iek 

Op 2 Augustus j l . verscheen een postzegel van 20 (pf) 
bruinrood, ter herdenking van , , i o jaar verdr i jv ing." 
Het geeft een afbeekiing van vluchtende personen. Het 
ontwerp voor di t zegel is van Dr Hahn te Heidelberg, 
terwijl de gravering van de hand is van Egon Falz , te 
Berlijn. De druk geschiedde in plaatdruk door de Bonds
drukkerij te Berlijn op papier met watermerk D B P en 
met zegelafmeting 32,8 x 27,5 m m , tanding 14. Op
lage 20 miUioen s tuks . 

Op 10 Augustus volgde een postzegel van 20 {pf) 
donker en lichtÜla ter herdenking van de Slag bij 
Lechfeld in 955 {dus 1000 jaar geleden). Nadere gegevens 
ontbreken ons nog. 
Fintand 

Wij geven hierbij de afbeelding van de 3 zegels welke 
op 26 September a .s . zullen verschijnen met een toeslag 
ten bate van de t .b .c .bestr i jding, en door ons reeds 
aangekondigd in ons vorige nummer op b l z . 169. Het 
ontwerp voor deze zegels is van Signe Hammarsten
Jansson, en de gravering in koper geschiedde door 
B . Eckholm voor de l o p . , door R . Achrén voor de 
15 p . en door S. Rönnberg voor de 25 p . Zegelafmeting 
35 X 25 m m . Het zijn : 
io  f2 (p) rivierbaars (perca fluviatilis) 
1 5 + 2 „ snoek (esoc lucius) 
25 + 5 .. zalm{saImo salar) ^ 

Griekenland 
In April j l . verscheen de vroegere 500 d r . der serie 

Antieke Kunst in gewijzigde waarde en kleur nl . als 
10 1. roodpurper. 

Ten gevolge van de wijzigingen der posttarieven ver
schenen op 10 Ju l i een groot aanta l zegels van dezelfde 
serie eveneens in gewijzigde waarde en kleur en meldt 
men ons als zodanig: 
20 I (vroeger 200 D r ) , donker groen opl . 5 mil l . 

0 1 
1 Dr 
2 Dr 

,50 Dr 
4 Dr 

, 100 , 
„ 600 , 
„ 1000 „ 
„ 2400 , 

300 , 
„ 4000 , 

bruin 
blauwgroen 
zwart en bruin 
oranje 
karmijnrose 
blauw 

, 10 
, 20 
, 40 

3 
5 
5 

Tussen 10 en 20 Augustus 1955 zullen hier 4 postzegels 
verschijnen bedoeld als herdenking van de 2500ste ver
jaardag van de s t icht ing van de eerste filosofische school 
door Pythagoras en mede ter gelegenheid van de feesten 
welke ter ere van Pythagoras te Pythagorie (vroeger: 
Tiganion) op Samos zullen worden gehouden. De zegels 
worden in rasterdiepdruk vervaardigd op papier met 
watermerk en met zegelafmeting 26 x 3 6 ^ mm. Het 
zijn: 
2 Dr, groen, antieke munt met afbeelding van het 

portret van Pythagoras ; oplage 7 milhoen ; 
3,50 D r . zwar t , theorema van Pythagoras ; oplage 

i ^ mill ioen; 

5 Dr. violet , antieke munt met portret van Pytha
* goras; oplage i ^ milloen; 

6 Dr. donkerblauw, kaart van Samos; oplage i 
milloen. Geldigheidsduur der zegels tot 
I Januar i 1956. 

Hongarije 
Wij geven hierbij de afbeelding van het in ons vorige 

nummer op blz . 170 gemelde zegel van i F t . , paars , 
dat op 25 Mei j l . werd uitgegeven ter gelegenheid van 
de opening van het Postmuseum. Het zegelontwerp 
is van Zoltan Nagy; de druk geschiedde in rasterdiep
druk; zpgelafmeting 32,'1X43 mm, tanding 1 2 ^ 4 x 1 2 . 

..SSAMCXFJ 
■f^i •• j ä 

levens geveu wij de albeeldmg van de eveneens op 
genoemde bladzijde gemelde zegels met afbeeldingen 
van diverse beroepen ontleend. Deze zegels zijn ont
worpen door Zoltan Nagy en Jozel Vertel : zegel
afmeting 3 7 x 2 1 m m ; eveneens uitgevoerd in raster
diepdruk. De kleuren zijn; 

20 f. olijfgroen i F t . kobaltblauw 
40 f. koffiebruin 2 F t . bordeauxrood 
60 f. karmijnrood 10 F t . b l a u w v ^ ' ^ t 
80 f. violetpurper 
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'Ier herdenkmg van een drietal dichtcis veischcncn 
3 postzegels met afbeelding van hun portret , n l . : 
6o f. Mihaly Csokonai Vitex, die 150 jaar geleden stierf; 
I F t . Mihaly Vörösinatty, die 100 jaar geleden stierf; 
3 F t . Atti l la Jozsef. die 50 jaar geleden werd geboren 
en in 1937 overleed. 

Italië 
Met het nieuwe watermerk , , s t e r r en" verscheen op 

20 J u n i j l . in de zgn. muntserie de 12 L. en op 7 Ju l i 
d . a . v . de 13 en 60 L. Op laatstgenoemde datum ver
schenen tevens op di t nieuwe papier in de serie , , I ta l ië 
aan de a rbe id" de 30 en 50 L. , alsmede het expresse
zegel van 50 L. en het luchtpostzegel van 100 L . 

Op I Ju l i j l . verscheen een postzegel van 25 L . 
chocoladebruin, ter herdenking van het feit, dat 100 
jaar geleden Antonio Rosmini stierf. Dit was een 
filosoof en stichter van de , ,Broeders van Weldadig
h e i d " 

Noorwegen 
In het nieuwe type dienstzegel, gemeld in ons Fe

bruar i nummerop blz . 135, verscheen de 60 öre, blauw. 

Oostenrijk 
Op 20 Ju l i j l . verschenen met frankeergeldigheid 

vanaf 25 Ju l i 2 postzegels, resp. ter herdenking van 
de wederingebruikneming van het Burgtheater en 
van het Staatsoperagebouw. De zegels geven ieder een 
afbeelding van één dezer bouwwerken en zijn r e sp . : 
1,50 S. sepia. Burgtheater te Wenen; 
2,40 S. helderblauw, Staatsoperagebouw te Wenen. 

Het ontwerp voor deze zegels is evenals de gravering 
van prof. Hans Ranzoni J r . , die hiermede wel een 
bijzonder fraai staaltje van zijn kunst heeft geleverd. 
De zegels zijn in plaatdruk vervaardigd in de Oosten
rijkse Staatsdrukkerij in vellen van 50 zegels met 
zegelafmetingen 3 8 , 5 x 2 9 , 8 mm (beeldmaat 34,5 X 
25,8 m m ) ; kamtanding 13 ' / , x 14^/4; oplage van 2 mil
liorn 'ituks van ieder zegel. 

Polen 
Op blz 13G m ons juninuinmer werd gemold, dat in 

de zgn. Warschanse monumentenserie nog 5 zegels 
moesten verschijnen. Deze zegels zijn inmiddels uit
gegeven, zodat de serie nu compleet is . Wij geven 
hierbij de afbeelding van de laatst verschenen zegels 
en een opsomming van de gehele serie: 

5 gr. groen op geelgroen. Sirene; zegelontwerp van 
E . John en gravering van M. R. Polak; 

10 gr. bruin op lichtgeel, F . Dzierzinsky; zegelont
werp van E . John en gravering van St Lukas
zewski; 

15 fff. gnjs op l ichtblauw, Sigmund I H ; zegelont
werp van R.Kleczewski, gravering van J .Mil ler ; 

20 gr. blauw op rose, gemeenzaam in de wapenen; 
zegelontwerp van E . John , gravering van J . 
Mi^Mer; 

+0 gr. violet op lila, M. Copernicus; zegelontwerp 
van E . John , gravering van Cz. Slania ; 

45 gr. bruin op geel, Mad. Curie; zegelontwerp van 
R. Kleczewski, gravering van St . Lukaszewski; 

60 gr. donkerblauw op geelachtig, A. Mickiewicz; 
zegelontwerp van E . John , gravering van B . 
Brandt ; ' 

1.55 Zl. donkerblauw op l ichtblauw, Jan Kil inski ; 
zegelontwerp van R. Kleczewski, gravering van 
R Brandt 

A! deze zegels zijn vervaardigd in de staatsdrukkeri j . 
Op 10 Juni j l . verschenen 2 postzegels in gelijke teke

ning met afbeelding van het raadhuis van Poznan ter 
gelegenheid van de 24ste jaarbeurs in die s tad . De/e 
zegels zijn in rasterdiepdruk vervaardigd met zegel
afmeting 25 ,5x31 ,25 mm en tanding 12^4x12^/4. De 
waarden en kleuren zijn: 
40 gr. donkerblauw; 
60 gr . rood. 

Ter gelegenheid van de 6e Phi la te lis tische tentoon
stelling van Poznan verschenen op 7 Jul i met dezelfde 
afbeelding als bovengenoemde zegels 2 ongetande 
miniatuurvellet jes , doch met gewijzigde waarde, terwijl 
deze velletjes tevens een opdruk vertonen betrekking 
hebbende op deze tentoonstelling alsmede de prijs van 
het velletje. Het zijn 
2 Zl . groen, het velletje kost echter 2 + 1 Zl . 
3 Zl rood, „ 3 + r'/2 Z!. 
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Op 16 Juni j l . verschenen 3 pobt^et^els ter gelegenheid 
van de feesten te Krakouw. De zegels geven een afbeel
ding van een soort carnavalsruiter. Het zijn: 
20 gr . l ichtgroen, roodbruin, geel en zwar t ; zegel

afmeting 31,5 X 39,5 m m . 
40 gr. violet , roodgeel, lichtgroen en zwar t ; zegel

afmeting 3 9 , 5 x 3 1 , 5 m m . 
60 gr. l ichtblauw, rood, geel en zwart ; afmeting als 

van 20 gr. 
Rasterdiepdruk; tanding 12. Het ontwerp voor deze 

,r.rpU is vTii \V C h o m i C 7 . 

rasterdiepdruk vervaardigd; 
zegelafmeting 25,5 x 31,25mm 
en tanding 12 x i2V(De waar
den en kleuren zijn: 
40 gr. donkerbruin; 
60 gr. groen. 

Bedoelde race had plaats van 
7—9 Augustus j . 1 . 

Voorts staan op het programma van zegèluitgiften: 
6 zegels ter gelegenheid van het 5e Internationale 

leugd en studentenfestival te Warschau. Zegelwaarden 
 5 , 40, 45, 60, 60 gr en i Zl . De zegels zullen zowel 
^^etand als ongetand worden uitgegeven; 

3 zegels ter gelegenheid van de Nationale Dag vaa 
Polen (22 Ju l i ) . De waarden zullen zijn 60, 60 en 75 gr . 
De vellen der 60 grzegels bevatten 2 zegels in verschil
lende kleur. 

6 zegels ter gelegenheid van de 2de nationale Sport
wedstrijden. Ook deze zegels verschijnen zowel getand 
als ongetand in de waarden 20, 40, 60 gr. 1,—, 1,35 
en 1,55 Zl. 

2 miniatuurvelletjes ter gelegenheid van de In terna
tionale Philatelistische tentoonstelling te Warschau, 
welke van i tot 14 Augustus j l . werd gehouden. Afme
ting der velletjes, welke ongetand zijn, 6 x 8 cm. Waar
den i  f i Z l . e n 2  f i Z l . 

4 postzegels ter gelegenheid van de loe verjaardag 
van de bevrijding van het westelijk deel van Polen. 
Waarden: 25, 40 en 60 gr. 

3 of 4 zegels ter ere van de Poolse handelsvloot . 

R o e m e n i ë 
De loe verjaardag van de overwinning op fascistisch 

Duitsland werd herdacht op een postzegel van 55 b . 
blauw, met afbeelding van een soLlaaf omhangen met 
een lauwerkrans. 

Op I Juli j l . verscheen een zegel eveneens van 55 b , 
doch sepia van kleur, ter gelegenheid van de Dag 
van het Kind. Het zegel geeft 2 tegenover elkaar s taande 
kleuters weer. 

Rusland 
De dichter V, V. Malkowsky (1893—1930) werd op 
een postzegel van 40 k . rood, donkerbruin en grijs 
herdacht . De afbeelding geeft zijn portret waarnaast rode 
vlaggen 

Op 20 Ju l i j l . verschenen 2 postzegels m gelijke teke
ning ter gelegenheid van de 13e Internationale Motor
rijwiel race van de Tat ra , Ook deze zegels zijn in 

Op 9 Juni j l . werd het 200jarig bestaan aan de Uni
versiteit van Lomonosov te Moskou op een tweetal 
postzegels herdacht n l . : 
40 k blauw, geel, groen en bruin, gebouw on portret 

van Lomonosov; 
60 k. veelkleurig, gebouwen. 

De agrarische tentoonstelling te Moskou werd op j luni 
aanleiding tot de uitgifte van niet minder dan 16 veel
kleurige postzegels. Zes dezer zegels geven ieder de 
afbeelding van een paviljoen van een der 6 republieken 
van de Sovjetunie n l . resp. Rusland, BieloRusland, 
Tadjikis tan, Kirghizistan, Uzbekistan en Moldavië 

10 zegels, welke in 5 paren horizontaal te zamen 
hangen vertonen diverse afbeeldingen uit Armenië, 
Ukraine, Georgië, Kazakstan, Turkmenis tan , Azer
baïdjan, Letland, Lithauen, Fins Carelié en Es t l and . 

Alle zegels zijn in de waarde van 40 k. 

De 175ste verjaardag van de geboorte van de land
schapschilder A. G. Venezianov werd op een postzegel 
van r R herdacht, sepia omlijsting en veelkleurig 
middenstuk. De afbeelding geeft een portret van de 
schilder waarnaast een beeld van zijn schilderij , , \ 'oor
jaar op het l a r .d" . 

De loojarige geboortedag van de componist A. K . 
Liador werd op 5 Jul i op een postzegel van 40 k . , zwart , 
bruingeel en chocoladebruin herdacht . Dit zegel geeft 
het portret van de musicus waarnaast een muziekblad. 

Spanje 
Hier wordt een postzegel voor de luchtpost verwacht 

van 25 Pts ter herdenking van de schilder Mariane 
For tuny. , 

Tsjecfao Slowakije 
Ter herdenking van verschillende vooraanstaande 

personen uit het culturele leven verschenen 7 postzegels 
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ieder met de afbeelding van een hunner , n l . : 
«o h . bru in , Jakub Arbes (1840—1914) Tsjechisch 

schrijver; zegelontwerp van Vaclav Sivko, gra
vering van Bedrich Housa. 

30 h . zwart , Jan Stursa (1889—1925), tsjechisch beeld
houwer, zegel ontwerp van prof Max Svalinsky, 
gravering van J indra Schmidt . 

40 h . Elena Marothy Soltesova {1855—1939) Slowaaks 
schrijfster; zegelontwerp van Rudolf Klimosic, 
gravering van Jaroslav Goldschmied. 

60 h . donkergrijs, Josef Vaclav Sladek (1845—1912), 
tsjechisch dichter ; zegelontwerp van Viktor 
Stre t t i , gravering van Jindra Schmidt . 

75 h . violet , Alexander Stepanovic Popov (geb. 
751895) Russische uitvinder van de rad io ; 
zegelontwerp van Rudo l i K1 imovie. gravering 
van Jaroslav Goldschmied. 

1,40 Kcs. grijs op geel, Jan Holly (1785—1849}, 
Slowaaks schrijver; zegelontwerp van Vaclav 
Sivko, gravering van Bohdan Roule. 

1,60 Kcs. grijsblauw, Pavel Josef Safarik (1795—1861), 
Tsjechisch schrijver en historicus; zegelontwerp 
van prof. Max Svabinsky, gravering van Tindra 
Schmidt . 

De 60 h . , 75 h . en 1,40 Kcs verschenen op 25 Mei j l . 
de overige waarden op 2 Jul i j l . Alle zegels werden in 
plaa tdruk vervaardigd in de drukkerij der posterijen 
te Praag in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 
27 X 33 mm (zegelbeeld 32,5 x 29,5 mm) en met tanding 
3 I I ^ X I I Ï / 2 . 

De eerste dag enveloppe welke voor al deze zegels 
dezelfde was , werd ontworpen door Rudolf Klimovic 
en gegraveerd door Ladislav Jirka 

Vaticaanstaat 
De 500jarige sterfdag van Fra Angelico, een beroemd 

schilder uit de 15de eeuw, zal op 2 postzegels worden 
herdacht , resp. in de waarden 50 en 100 L. 

Yougo Slavlë 
Ter gelegenheid van 
de i e Grafischekunst
tentoonstelling welke 
te Ljubljana werd ge
houden verscheen een 
postzegel van I5(din) 
donker groen en bruin 
op bruingrijs, volgens 
bijgaande afbeelding. 
Zegelafmeting 30 x 37 
m m . tanding 1 2 ^ . 

i ßlMKkUmjA 
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Aan de eerste Spartakiade 1955, welke te Praag werd 
gehouden in e inde jun i en begin Ju l i , werden 3 postzegels 
gewijd, welke op 21 Juni j l . verschenen. Het ontwerp 
voor deze zegels is van prof. Karel Svolinsky en de 
gravering van J indra Schmidt . De zegels werden in 
rotat ieplaatdruk vervaardigd in de drukkerij der poste
rt|eu te Praag in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 
2 7 x 4 4 mm (zegelbeeld 2 3 x 4 1 mm) en tanding 1 1 ^ x 
i r % . Het zijn: 
20 h. blauw, vrouw in rythmische oefening; 
60 h. groen, jongen en meisje in volksdans; 
1,60 Kcs, steenrood, turner. 

De eerste dag enveloppe werd ontworpen door prof. 
Karel Svolinsky en de gravering geschiedde door 
Jaroslav Schmidt . / 

B U I T E N EUROPA 
Afghanis tan 

Op 2 Jul i j l . zouden hier 2 postzegels zijn verschenen 
ter herdenking van de 85ste verjaardag der Afghaanse 
posterijen. Deze zegels zouden de portretten vertonen 
van koning Zdher en emir Sher Ali Khan, alsmede de 
tiigerkop, zoals deze op de zegels uitgifte 1870 voorkomt. 
Het zijn de waarden 35 p . + 15 p . en i Afg. 25 + 25 p . 

Op dezelfde dag zouden ook 2 postzegels zijn versche
nen ten bate van het k m d . Waarden 35 p . en i Afg. 25 . 
aldus meldt het blad Le Timbre . 

Algiers 
Het Rotaryherden kingszegei verscheen op 14 Juni 

)l. in dezelfde tekening als dat van Frankrijk, doch in 
gewijzigde kleur (blauw) en met rode opdruk „ A l g e r i e " . 

Ter ere van het pleeg
zustersberoep en ter er
kenning van het feit, daf 
100 jaar gelden Florence 
Nightingale haar werk in 
de Krim verrichtte dat 
als de aanvang van een 
moderne verpleging kan 
worden beschouwd, als
mede om de belangrijk
heid kenbaar te maken 
van het in stand houden 
der gezondheidstoestand 
in Austral ië, verschijnt op 
21 September a .s . een 
postzegel van 3 ^ d . , 

purper, met de afbeelding van een moderne pleegzuster 
en de figuur van F . Nightingale op de achtergrond. 
Druk in vellen van 80 zegels met zegelafmeting 37,5 x 
24,05 m m . De zegels zullen ongeveer een maand ver
krijgbaar zijn. 

Aanhet loo jang bestaan van de Y.M.C.A. zal eveneens 
een postzegel worden gewijd in de waarde van 3^.^ d. 
De kleuren zullen groen en rood zijn. Het ontwerp is 
van Eric Thake te Kew (Victoria) en vertoont een 
wereldkaart in sinustïdaal projectie alsmede het be
kende Y.M.C.A. embleem (driehoek). 

Op 17 October a.s . zal het eeuwfeest van de eerste 
ZuidAustralische postzegel worden herdacht met de 
uitgifte van een postzegel, eveneens in de waarde 3^2 < '̂ 
Het ontwerp voor dit zegel is van de zegelwaarde
drukkerij van de Commonwealth Bank van Australië 
t e Melbourne en vertoont de kop van koningin Victoria 
zoals deze op de eerste postzegel van ZuidAustralié 
voorkomt en draagt \erder het opschrift: Eerste zegel 
van Zuid Australië 1855—1955. Zegelafmeting 23,5 x 
28,5 m m . druk ui vellen van 80 zegels, zegelkleur: 
groen. 

De eerste zegel van ZuidAustralië was de 2 d., welke 
op I Januari 1855 verscheen, op 26 October van dat 
jaar gevolgd door de i d. en 6 d. 

De uitgifte van het herdenkingszegel geschiedt 
tegelijk met de opening van de Nationale Philatel is t i
sche tentoonstelling te Adelaide. 

Brazil ië 
Onze berichtgever te Sao Paulo , de heer filet, meldt 

iris de volgende nieuwe zegels; 
Ter gelegenheid van het XXVis te Internat ionale 

Eucharistisch Congres, dat van 17 tot 24 Ju l i te Rio de 
Janeiro werd gehouden, verschenen 2 postzegels, beide 

gedrukt op papier met gekleurde vezel en zonder water
merk. Druk in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 
29 X 41 mm en tanding 1 1 % . De zegels zijn : 
Cr$ 1,40 groen, congresplaats te R i o ; op de achter

grond de bekende berg , ,Suikerbrood" . Dit 
zegel is in plaatdruk vervaardigd. Oplage 
5 millioen s tuks . 

Cr$ 2,70 roodpurper, St . Paschal ts ; op de achtergrond 
de Corcovador (de berg met het Christusbeeld) 
te Rio . Dit zegel is in rasterdiepdruk vervaar
digd. Oplage 2 millioen s tuks . 

De zegels verschenen op 17 Ju l i j l . Op dezelfde dag 
verscheen tevens een postzegel met portret van Kardi
naa l Masella, de Pauselijke vertegenwoordiger bij boven
genoemd congres. He* werd gedrukt in plaatdruk met 
afmeting, papier enz. als bovengenoemde zegels. Waar
de en kleur zijn: Cr$ 4,20 blauw. 

Een speciaal stempel voor de eerste dag van uitgifte. 
Ook was er die dag een speciaal stempel voor een te Rio 
gehouden Internat ionale tentoonstelling van postzegels 
met religieuz*" motieven j j /^ 
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o p 20 Augustus a .s . ver
schijnt een postzegel van 
5 e t . ter gelegenheid van 
de 8ste Wereld Padvin
ders Jamboree, welke die 
dag te Niagaraonthe
Lake (Ontario) door^de 
Gouverneur Generaal van 
Canada zal worden ge
opend. Het zegel in gi'oen 
en goud vertoont de twee 

wereldhelften, waartussen het padvinders embleem. 
De druk geschiedde bij de Canadian Bank Note Company 
te Ottawa . 

Congo (Be lg i sch) 
Op 26 Juli j l . verschenen 2 postzegels ter gelegenheid 

van het Ve Internationaal Congres voor Afrikaans 
Toerisme, dat vanaf die dag tot 4 April j l . te Elisabeth
ville werd gehouden. Beide zegels zijn in de waarde 
6,50 Fr . en resp. met opschrift in het Nederlands of 
in het Frans . 

Ecuador 
De wereldpers tentoonstelling was m Mei j l . aanlei

ding tot de uitgifte van 3 postzegels voor de luchtpost, 
(type Yvert L P 219) met opdruk EMP 1955 alsmede 
een nieuwe waardeaanduiding, n l , : 
% I ,— op ^o e. lila, opdruk zwart; 
j r ,70 „ «y „ „ „ rood; 
S 4,20 „ 10 „ „ „ bruin . 

Het Rotaryjubileum werd op 2 postzegels herdacht . 
Het zijn beide zegels voor de luchtpost, n l . : 
80 c. bru in , La Rotunda, Guayaquil ; 
go c. groen, ziekenhuis Eugemo Éspejo, Quito. 

Egypte ' 
Hier verscheen in de serie voor gewoon gebruik een 

nieuwe waarde n l . 35 m. violet, met afbeelding van de 
moskee van sultan Hussein (Type Yvert pp) . 

Ethiopië 
Op 8 Jul i verschenen 3 postzegels ten bate van het 

Rode Kruis , dat hier 20 jaar bestaat . Het zijn zegels 
in gelijke tekening met afbeelding van prinses Tsahai 
aan een ziekbed en rechtsboven het portret van keizer 
Halle Selassi. 

Op 2 November a .s . zullen 6 postzegels volgen ter 
herdenking van het zilveren regeringsjubileum van de 
keizer. 

F o r m o s a 
De wederverkiezing van maarschalk Tchang Kai 

Chek tot president werd op een viertal postzegels in 
gelijke tekening herdacht. Zij vertonen links het 
portret van de president en rechts 2 vlaggen waaronder 
een gebouw Deze zegels verschenen ongetand, tevens 
in een miniatuurvelletje verenigd, met afmeting 
147x104 mm Het zijn: 
$ 0.20 olijf % 2,— karmiiiiruse 
% 0,40 resedagroen I 7.— donkerviolet. 

Vervolg op b i z . 189 
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Raad van Beheer van het Nederlandsch Maanbiäd voor Philatelie 
Het is met vreugde, dat wij u kunnen mededelen, da t de 

toestand van onze heer Tholen gelukkig voorui tgaande is en 
uitzicht geeft op een voorspoedig herstel. 

DE RAAD VAN BEHEER. 

BERICHT AAN VERENIGINGEN WELKE EEN 
JEUGDAFDELING HEBBEN 

De BUND DEUTSCHER PHILATELISTEN heeft de goede 
gedachte gehad om te t r ach ten de jeugd van alle landen door 
middel van de philatel ic nauwer tezamen te brengen en door 

het leggen van onderl inge contacten het e lkaar begrijpen 
en waa rde ren t e bevorderen. 

Onder leiding van de heer Georg Jahre is , Si l lenbuch 28 te 
Stut tgar t , wil genoemde Bond de jeugd gelegenheid schep
pen onderl ing in verbinding te t reden. ledere bij genoemde 
heer ingekomen brief met verzoek om zulk een verbinding, 
zal door hem aan een be t rouwbaa r adres worden doorgezon
den. Wensen omtren t aard der zegels of landen w a a r v a n de 
zegels worden verzameld, kunnen worden kenbaa r gemaak t 
en zal daarmede rekening worden gehouden. 

l edere jeugdige postzegelverzamelaar zal in deze kr ing 
welkom zijn. 

BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDEBLANDSCHE BOND VAN VEBEENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secretar iaat : K. E. König, Dahliastraat 26 
KOOG AAN DE ZAAN. Tel. 02980—2013. 

Kor t verslag van de bondsbestuursvergadering van 20 Jun i 
1955 in hotel „Terminus", Utrecht. 

De notulen van de vergadering van 2 Mei 1955 worden goed
gekeurd. De heer Backer brengt in bespreking het in het 
Mei-nummer van het Maandblad gepubliceerde communiqué 
en de daaraan door de heer Tholen toegevoegde verklaring. 

Voor de internationale tentoonstelling „Westropa" te Düssel
dorf is jh r De Bosch Kemper uitgenodigd als jurylid op te 
treden. 

De heer Poulie geeft een verslag van de tentoonstelling te 
Oslo. De organisatie liet hier en daar te wensen over en spe
ciaal voor enkele Nederl. inzenders Is het resul taat teleur
stellend geweest. Van enkele albums is door de j u ry geen 
inzage genomen en hierdoor zijn bekroningen op onjuiste en 
zeer onvolledige gronden toegekend, resp. niet toegekend. 

De heer Backer brengt verslag uit over de opening en van 
de lustrumtentoonstelling der Leidsche Ver. van Postzegel
verzamelaars. Tevens deelt hö mede, dat de heer Tholen tot 
tijdelijk voorzitter van het Dagel. Bestuur van de Raad van 
Beheer van het Maandblad is benoemd. 

Voorts wordt mededeling gedaan, dat de onderhandelingen 
over het Maandblad - Posthoorn nog steeds op moellvjkheden 
stuiten in verband met de steeds plaats hebbende bestuurs
wisselingen in de Stichting voor het Phil. Jeugdwerk in Ne
derland. 

De „Stichting De Beeidphilatelist" wordt met ingang van 
1 Juli 1955 als lid van de Bond aangenomen. 

De concept-notulen van de algemene vergadering te Vlis-
singen worden besproken en voor definitieve opstelling goed
gekeurd. 

De „Ned. Ver." heeft op ons schrijven inzake de candidaat-
stelling voor het bondsbestuur bericht gezonden, dat ztj — met 
dank voor het aanbod — hiervan geen gebruik zal maken. 

De agenda voor de algemene vergadering te Hilversum 
wordt vastgesteld en zal vóór 1 Juli aan de aangesloten ver
enigingen worden toegezonden. 

De 2e Secretaris: D. O. KIRCHNER. 
Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 19 Jul i 

1955 in hotel „Terminus", Utrecht. 
De heer Poulie brengt verslag uit over de tentoonstelling t e 

Stockholm en het a ldaar gehouden F.I.P.-congres. Op dit con
gres is o m . gesproken over het kenmerken van valse zegels. 
Juridisch is het onmogelijk, dergelijke zegels van een stempel 
„vals" te voorzien, zonder toestemming van de eigenaar. 

De heren Jonker en Backer brengen verslag uit van hun 
besprekingen met de Stichting Phil. Jeugdwerk in Nederland. 
Het blijkt, dat de gang van zaken bij de C.C. nog niet bevredi
gend is. 

Van de U.Ph.V. is een schrijven ontvangen, waar in aan het 
bondsbestuur de aanbeveling wordt gedaan, om bij gebrek aan 
candidaatstellingen door de aangesloten verenigingen voor de 
functie van bondsbestuurder, bij de verkiezing in 1956 zelf 
tegencandidaten te stellen. Na uitvoerige bespreking wordt 
een concept-antwoord vastgesteld. 

Voor het Beker-Tournooi op de a.s. Philatelistendag t e Hil
versum hebben zich zeven sprekers aangemeld. 

I n de agenda (zie: Maandblad 1955, blz. 165) voor de a.s. 
Alg. Verg. moet by bestuursveridezingen vermeld worden, da t 
de secretaris in functie moet worden gekozen en da t dus voor 
de drie commissaris-functies 4 candidaten zijn gesteld. 

De 2e Secretaris: D. O. KIRCHNER. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

Aanwins ten . 
8 B 131 BRUIJN, A. J . de. De ru imtevaa r t r ake t en zijn 

bewezen spoedig komende pract ische toepassing. 
Nederlandsche Ru imtevaa r t N.V. i/o, z.pl. ca 1945. 
31 pp. 19 X 13 cm. GeïU. 

8 B 116 HOOFDBESTUUR der P.T.T., Hoe help ik de post 
en mij zelf, nodige en nut t ige wenken voor ieder
een. E. uitg., ' s -Gravenhage 1938. 16 pp . 18 X 12 
cm. Geïll door Ton van Tast. 

8 B 120 JAAROVERZICHT 1939. Hoofdbestuur der P.T.T., 
' s -Gravenhage 1940. 48 pp. 20 X 14 cm. GeïU. 
PTT-bedri j fsbeelden Serie D nr . 2. 

4 F 27 LORNE H., Monographie des t imbres -pos te de 
remiss ion de Bordeaux 1870—1871. Edit ions 
Ophrys, s.1. 1951. 218 pp. 22 X 14 cm. Geïll. 
Preface par André Suarne t . 

8 B 118 NAAR de automat ische telefoon. Hoofdbestuur 
der P.T.T., ' s -Gravenhage ca 1939. 44 pp . 20 X 14 
cm. Geïll. 
PTT-bedri j fsbeelden Serie C nr. 1. 

8 B 119 RIJKSZENDSTATION Kootwijkradio, Hoofdbe
s tuur der P.T.T., ' s -Gravenhage z.j. 48 pp. 20 X 14 
cm. Geïll. 
PTT-bedri j fsbeelden Serie D nr. 1. 

8 B 117 WEG van het woord. De. Staatsbedri jf der P.T.T., 
' s -Gravenhage ca 1946. 72 pp. 20 X 14 cm. Geïll. 

De Beheerder der Bondsbibl iotheek, 
DE BOSCH KEMPER. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: P . J. M. Boel, Bosboonj Toussaint-
laan 63, Hilversum. Tel. 02950—2612. 

Afdelingssecretariaten: 
ALKMAAR: J. P. Lienesch, KennemersinRel 2, 

Alkmaar. Tel. 3957. 
ALMELO: G. J. Zwitzelaar, Appelstraat 15, Al

melo. 
ALPHEN a/d RIJN: H. Korthals, van Velzen-

Itraat 19, Alphen a/d Rijn. Tel. 2718. 
AMSTERDAM. Ed. Verff, Maasstraat 20 11 Am-

stcrdam-Z. TeL 721378. 
APELDOORN: Dr. F. Th. Dasbach, Canada

laan 13, Apeldoorn. 

ARNHEM: J. A. W. Uijlenberg, Is. Evertslaan 19, 
Arnhem. 

BODEGRAVEN: M. Trouw, Prinsenstraat 37, 
Bodegraven. Tel. 2126. 

BOSKOOP: C. Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop. 
Tel. 3043. 

CASTRICUM: W. M. Hendrikse, Kon. Wilhel
minalaan 26, Castricum. 

DEVENTER; C. Pohlmann, Schoolstraat 22, De
venter. 

DORDRECHT: P. Kraaijeveld, Singel 190, Dor
drecht. Tel. 4858. 

GOOI- EN EEMLAND: P. J. M. Boel, Bos
boom Toussaintlaan 63, Hilversum. Tel. 2612. 

•s-GRAVENHAGE: P. A. F. Bloys van Treslong 
Prins, Sadeestraac 22 A, Den Haag. 

HAARLEM: J. H. Geerling, César Francklaan 13, 
Heemstede. Tel. Haarlem 38759. 

KROMMENIE: S. N. Luttik, Oranjestraat J, 
Wormerveer. Tel. 81169 (van 7.30—17.30 uur). 

LEIDEN: Dr. J. A. W. Groenewegen, Johan d« 
Wittstraat 49, Leiden. 

LOCHEM: J. H. Boon, Villapark L 96, Barchem. 
NIJMEGEN: B. A. Ontrop, Zebrastraat 3, Nij

megen. Tel. 26441 (van 8.30—12.30 en 14.30—17 u.). 
TWENTE: J. Velleman, Nieuwstraat 5, Hengelo. 

Tel. 2681. 
UTRECHT: Ir. A. F. ten Bruggencate, Ie Braa-

denburgerweg 70, De Bilt. 
VLAARDINGEN: P. J. Slangen, Merellaan 4S. 

Vlaardingen. 
VOORBURG: Ir. J. Sipkes, Hoekwaternr«« t2. 

Voorburg. 
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V O O R S C H O T E N J C Nell , Papelaan US, 
Voorschoten Tel 2369 (van 9-5 uur) 

WEST FRIESLAND G J Stap, Tweeboomlaan 
151, Hoorn 

Nieuwe leden Alle aanmeldingen in het Juli 
nummer 

Aanmeldingen 1418 P A Beemsterboer, Oostwal 
75, Warmenhuizen, 1409 J Boon Kpl hofm 26179, 
Marinierskazerne Sutfisant Willemstad, Curasao, 
Ned Ant , 1349 J P Bijle\eld Buichstiaat 5 7, 
Nijmegen, 1431 J H C Dokman, Spooi straat 13, 
Wijhe, 1355 G J A Dupptn Javastraat 45 Nij 
megen, 1312 W A Janssen van Nispenstraat 38, 
Nijmegen, 1395 H J M Lansdaal Viouwenstceg 3, 
Leiden, 1285 G D van Liempt, Bijlmeimeer 97, 
Dui \endrecht 1330 J C E van der Meer Dorps
straat 77, Beekbergen, 1362 L H Rousse Rotter 
damsedijk 180 A Schiedam 1315 J G A Ruttcn 
Molenweg 13, Groesbeek 1324 W C van Schaick, 
Joh Geradtsweg 197 Hilversum 1305 F W ter 
Schiphorst, Ch de Bourbonhof 53, Leiden 1319 
"W Sloos, Lekstraat 11 Leiden 1378 W \ a n 
Woerkom Diepenveenseweg 170 Deventei 

Weder ingeschreven 1849 Ing G H F Meijer, 
Sarphatistraat 109, Amsterdam C , 325 J Pluim, 
Kon Wilhelmmastraat 2, Olst 

Overleden 1824 C C Vogel 
Rectificatie 803 P C \ a n Pelt moet zijn P G 

Pelt 
Schorsing wegens onbekend adres ingetrokken 865 

P Mastenbroek v/h Viot tastraat 7, Amsterdam 
Rondzenddienst Wegens langdurige afwezigheid 

van mevr C Lefering Piet moet alles wat deze dienst 
betreft gezonden worden als voorheen aan de Di 
recteur Rondzendingen Dr H Schouten Nieuwe 
Hilversumseweg 24, Bussum 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr mevr C. G H Bode-Flohil. Gm-
nekenweg 108, Breda 

Nieuwe leden 106 G J Haalebos Westerweg 
205 Heilo 455 G Rutgers Agamemnonstraat 231, 
Amsterdam 

Overleden H G Ont rop 
Vergaderingen Jeugdver Eeiste Zondag \an de 

maand, Bestuur Eerste Maandag van de maand, 
Leden Tweede Maandag van de maand 

Kennisgeving Het maandelijks mededelingenblaad-
je zal voortaan met meer verschijnen, de Ver 
hoopt door persoonlijke correspondentie het con
tact met haar buitenleden te behouden De drie
maandelijkse gratis verloting voor de buitenleden 
zal geregeld worden gehouden 

Rondzendverkeer He t rondzendverkeer in onze 
Ver bloeit als nimmer te voren, vandaar dat onze 
Administrateur een dringend beroep doet op allen, 
die in staat zijn, goede boekjes vooi de rondzen
dingen gereed te maken Adies F A Levinson, 
Speelhuislaan 18, Breda 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA", Amster
dam Seci A D Aeijelts, Churchill-laan 
175 I, Amsterdam-Z 2 

In verband met de vacanties wordt er m de maand 
Augustus geen ledenvergadering gehouden De eerst
volgende vergadei ing vindt plaats op 30 September 
1955 

Candidaatïeden 46 W V Davidson, Escuela 
Granja Demostrativa, Catacamas, Olancho, Hondu
ras, C A 428 J ï van Keulen, Churchil l laan 43hs, 
Amsterdam Z , 419 B van Zutphen, Hoofdweg 329, 
Amsterdam W 

Bedankt 214 F Bisschop 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr - H L Stoffels, 
Smaasappelstraat 23, 's-Gravenhage Tel 
33 83 16 

Onze Afd Driebergen werd getroffen door 
het verlies van de heei 

W P H O L W E R D A . 

Onze Afd Het Land van Cadzand ontviel 
plotseling de voorzi t ter 

Ir C POLLING 

Beide heren behartigden behalve de bestuurs 
Kaken tevens het Rondzendverkeer in een 
Toortdurend pogen hun medeleden van dienst 
te 2]jn. H u n nagedachtenis zal bij ons in 
hoge ere blijven 

H E T HOOFDBESTUUR 

Afdelingssecretanaten 
AALSMEER Ph J Voj^el W v Boisselenwcg 79, 

Amstelveen 
AMERSFOORT A Werner, Dollaidstraat 250 

Amersfoort 
AMSTERDAM M Gmrrep 2e \ d Hciststraat 

99 Amsterdam Z 
DEVENTER T van Heuvel , Bnnkgreveiweg 35, 

Deventei 
DRIEBERGEN J H van Daalen. Hoofdstraat 96 

Driebergen 
EMMEN A Kuipers, Noordbargerstraat 106 

Em men 
ENKHUIZEN Jac Kof man, Nanne Giootstr 17, 

Enkhuizen 
FLAKKEE F van Herwijnen, Meidoornstraat 8, 

Middelharnis 
GOES Dr Ch J Philips A J kade 11, Goes 
s GRAVENHAGE C L Bakker Fultonsti 239, 

's Grivenhage 
HAARLEM I Elsenbiock Muidtrslotweg 117, 

Hiar lcm 
HARDERWIJK H B P Stemerding, Linnaeus 

laan 1 Hai dei wijk 
' t KABINETSTUK G J Mmholts Stadsweg 3, 

Oosterhogebrug (Gr ) 
KAMPEN W G Ch Albrecht, Mauritsstraat 16, 

Kampen 
LAND VAN CADZAND H P C \ Melle, 

Burt,em Gerntsenstraat 21 Breskens 
LANGENDIJK P Schoenmaker, Dorpsstr 173 A, 

Zuid Scharwoude 
LISSE H van der Wolf, Juhanastraat 164 I isse 
MAASTRICHT A Schreppers Min Talmastraat 

31, Maastricht 
MEPPEL H Rondhuis , Soembastraat 28 Meppel 
N O O R D W I J K D G de Bruin, Huis ter Duin 

straat 26, Noordwijk 
G y PEELEN A V d Berge Korte Ring 15, 

Biuinisse 
R O T T E R D A M J H A Vissei, Verboomstraat 

66 B Rot terdam Zuid 
SOEST I Schuddeboom, Soesterbergsestraat 84, 

Soest 
TIEL A C van Haaften Gr Br Grintweg 148, 

Tiel 
U T R E C H T B Resting, van Maasdijkstiaat 7, 

Zuilen Utrecht 
VENLO E Heijting, Heiun^erweg 9, Venlo 
VLISSïNGEN C W Louwerse, Paul Kru^ei 

straat 40 Vlissingen 
W A L C H E R E N N A Malcoips Paik de Giif 

fioen 24, Middelburg 
WEERT Mej L Weerts W ilhelminasingel 36, 

Weert 
W O E R D E N J V d Velden \ d Valk Bouman 

laan 61 Woerden 
ZEIST ï Schipper, Tesselschadelaan 11 Zeist 
ZWOLLE E Gillet Vioheienstraat 23 Zwolle 

Vergadermgen en bijeenkomsten In \erband met 
de vacanties doet men verstandig hie iomtient \oeling 
te houden met het secretariaat 

Afvoeren Rm TL 29 J C van der Poel Wn 
304 D de longe Wn 309 H P Schouten Gv 365 
J T Rambonnet Rm 761 D Hopman Rm 783 
J T Bosman 

Royem..nt intrekken Gv 2140 L P M } van 
Oppen 

Nieuwe leden Alle 33 candidaten -vermeld m het 
Juh nummei W E L K O M ! " 

Candidaatïeden At 4252 G Link Memhngstraat 
9 Amersfoort En 881 Mevr T Boon van Dijk, 
Torenstraat 42 Enkhuizen Gs 861 S P Buys, 
Vogelzangseweg 20, Goes, Gs 864 Jac Goedbloed, 
Leliestraat 103, Goes Gs 868 E van Overbeeke, 
Heernisseweg 171 Gpes Gs 869 H Weertman, 
Bankertstraat 18, Goes, Gv 875 H Bruis, P Langen-
dijkstraat 174, Den Haag Gv 844 Jac Bijl Coe-
vordenstraat 385 Den Haag, GV 848 F J van der 
Eijk J V Oldcnbarneveltlaan 28, Den Haag Gv 
852 H van Keulen, Molenstraat 37 Den Haag 
G\ 876 P de Lange Bunnikstraat 5 Den Haag, 
Gv 853 Ch Mes, de Sillestraat 228 Den Haag 
Gv 878 Hans Nieuwenhuis Jr , v Hoytemastraat 
55 Den Haag Gv 859 E P Richardson p/a de 
Sillestraat 228 Den Haag Gv 860 L H Smulders, 
Duinweg 1, Wassenaar, H m 883 F K Lotgering, 
W V Outhooinlaan 1, Haarlem N , ld 840 G ï 
Haalebos, Westeiweg 205, Hei lo , Le JL 82 Th E 
van Diest (1 12 *40), Beatnxstraat 17, Lisse Le 
GM 38 C J Ippel (7-10 '43) Hereweg 121 Lisse, 
Le JL 99 M I v d Vlugt (25 4-'41) Veldhorst
straat 51, Lisse St 3988 H Ter louw, fulianalaan 22, 
Soest, Vn 874 H B Mulder Ph van Kleefstraat 23, 
Breskens, Vn 872 I Groeneveld Vrouwestraat 3, 
Vhssingen, Vn 873 C A Schagen van Leeuwen, 
Wilhelmmastraat 53, Vhssingen Wo 865 C P 
Bijleveld Nes 2, Woerden Wo TL 98 P ) M 
van Riet (9 I '41), Meulmansweg 8 Woerden 

Verandering van afdehng ld 289 G T Huizinga, 
V Haeringenstraat 55 A Dedemsvaart naar Afd 
ZWOLLE, ld 495 H G Hofman Stalpertstr 134 
Den Haag, naar Afd D E N HAAG Wo 3940 
J P A ijsselsteijn. Kapelweg 13, Maarn, naar Afd 
DRIEBERGEN. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING S e c r . G C Tops, Stad
houdersweg 89b, Rotterdam-C 2 "̂  

N euwe leden 1238 A J J F Bakermans, Stel 
lenboschstraat 108, Eindhoven, 1239 H P E van 
Duin Samuel MuUerstraat 7 b , Rot te rdam W 1, 
1241 W H Engels, van Malsenstraat 85 a, Rot te r 
dam Z 2, 1242 W de Jonge, p/a dhr J van Bek-
ho \cn Zwaanshals 354 b , Rot terdam N 1, 1243 
L J Kruithof Vondellaan 82, Beverwijk, 1245 
N A Ruijgt Vlinderstraat 55 b , Rot te rdam O , 
1249 A W Schreutelkamp, Wolpbaertsbocht 357 b , 
Ro t te idam Z 1 

Overleden 785 A D C Lutkie 
Weci opvoeren 487 C Belonje 
Geroyeerd wegens wanbetaling der contributie 301 

I Mied ma 330 P Re> ndcrs 1185 Me| B H E 
Franzen 1461 C Abma 

ledenvergadering De eerst\eigende j,ewone leden 
vei^adering wordt gehouden op Maandag 26 Sep
tember a s in ,,Du Nord Nadere aankondij,ing 
volgt in het September nummer In de maand 
AUGUSTUS wordt zoals gebiuikehjk GEEN VER 
GADERING belegd 

Clubbijeenkomsten Zaterdags 15 00 tot 17 30 uur 
Cafe Rest ,De Z o n " , Noordsingel 101, Rot te r 
dam N , Donderdags 19 30 tot 22 30 uui Cafe De 
Gunsr ' , Bnelselaan 192, Rotterdam Z 

Bibliotheek De heer D J van Mameren is des 
Zaterdags van ca 15 30 tot ca 16 30 uur in ons 
clublokaal in ,,De Z o n " aanwezig voor het uitlenen 
en terugontvangen van boeken en tijdschriften uit de 
bibliotheek 

Bestuursverkiezing Op de ]uni vergadering werd 
ter vervulling m de vacature, ontstaan door het 
ovei lijden van de heer Wolvers, als bestuurslid ge
kozen de heer A v d Ruyt , Vierambachtstraat 
72 b Rot terdam W 1 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr P W Wap, 
Haar lemmermeers t raa t 811, Amster
dam-W Tel 125103 

In het nieuwe seizoen gaan wij weer beginnen met 
een LEDENVERGADERING op Dinsdag 6 Septem
ber 1955, terwijl de RUILAVOND wordt gehouden 
op Dinsdag 20 September a s Wij komen bij elkaar 
in Krasnapol'iky' om 20 00 uur (zaal open om 
half acht) 

Candidaatïeden 4 J Witlemsen, Bataviastraat 
33 III Amsterdam Oost , 10 J W G Colpaar, Joh 
Verhulststraat 61 Amsterdam Zuid 12 L Zwane-
veld, p/a Karthutzerstraat 6 II, Amsterdam Centr , 
21 J Vermeulen Livornostraat 33 II, Amsterdam-
West 37 W H Geurtsen Muis Adm de Ruvter -
weg 529 III, Amstei dam West 39 M van Keeken, 
Sumatra'-traat 192 II Amsterdam Oost , 40 G 
Schouwenaar Bellamydwarsstraat 6 1 , Amsterdam 
West 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE GLOBE" Secr Alg 
Zaken J W Vonk, Mesdaglaan 36, Arn
hem Tel 26511, Ledensecr H L J 
Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem Tel 
25906 

De Alg Vei gadering zal op Zaterdag 1 October 
om 15 00 uur beginnen in Café Rest Central Na 
t ional . Bakkerstraat 76, Arnhem Indien mogelijk 
woi dt er *s avonds een grote veiling gehouden 
Agenda en nadere mededelingen komen in het Sep 
te m be r nummer 

Bijeenkomsten van de afdelingen 
Afd Arnhem (secr H L J Weidema Mesdag 

laan 40, Arnhem) Bijeenkomst op Woensdag 7 Sep 
tember half acht in Central Nat ional , Bakkerstiaat 
Arnhem Belangiijke agenda 

Afd Doetinchem (secr H T Sannk, Terborgse 
weg 127, Doetinchem) Eerste bijeenkomst in het 
nieuwe seizoen zal nader bekendgemaakt worden 

Afd Ede (secr J W Sundermann, Grotestraat 78 
Ede) Bijeenkomst (jaarvergadering) op Woensdag 7 
September, 8 uur , in Hotel Welgelegen te Ede 
Belangrijke agenda 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaar, Oude Mo
lenweg 240, Nijmegen) Bijeenkomst op Dinsdag 23 
Augustus 8 uur , in Hotel De Roemer, Hertog 
straat, Nijmegen 

Afd Oosterbeek (secr C M van der Lee Stenen 
Kruis 12 Oosterbeek) Bijeenkomst op Maandag 19 
September in He tel Dieiieroord Oosterbeek 

Afd Velp (secr C W M Baans, Enkweg 18, 
Velp) Bijeenkomst op Zaterdag 3 en 24 September 
in het N H V gebouw, Stationsstraat, Velp 

Afd Zutphen (secr D J Nagel, Rozenhoflaan 
24 Zutphen) Bijeenkomsten op Woensdag 7 Sep
tember en Vrijdag 23 September in He t Hof van 
Flodorf, Hal ters t raat 22, Zutphen 

Nieuw hd 658 T J Schubert Vordense Binnen
weg 19 Warnsveld (Afd Zutphen) 

Bedankt per l -9- '55- 34 A J Harbers , 310 A 
Biuinier , 327 A J M Hurkmans ; 336 Mr J B 
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Everwijn 335 A B Derksen, 373 J Heskes, 397 
J de Jong, 432 W A Middelkoop 435 1h H 
Ruers , 443 T h Pot ter , 558 G J Grol le , 566 G ] 
Stoffer 57:. Mr W de Vries, 579 Th M J 
Teunissen, 575 M H J Schoonwater 618 M J 
Menso 630 t Sleking, 663 Ir V H Haag 668 
G Btekhuizcn 669 H Lutke Schipholt 672 A 
Laurens 677 T J van Veen, 683 J de Waal 685 
F H Schmidt 691 P Labouchcre 718 Mej I 
van der Goes, 778 W F Hessen 

Verandering van afdeling Van Afd Zutphen naar 
Buitenleden P Vecnhuysen Brederodestraat 51, 
Zn il'e van Afd Ede naar Buitenleden W F 
He j 1, I-inscnstraat 26 b , Amsterdam O 

Nummerwijziging 648 H M Cohen Wzn wordt 
850, 752 i 'HAAM wordt 1025 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS" Secr M W v d Koog, Leid-
sevaartweg 129, Heemstede 

Candidaatleden 430 J B Koopman, Ged Oude 
Gracht 60 Haarlem 526 C G de Regt, Wilhei-
mmaplein 8, Heemstede 563 C Huizinga, Camp-
laan 3'' Heemstede, 683 H F Rutgers, Stolberg 
wee 7 Zandvoort 

Bedankt per 1 8 '55 88 Mw M J Veder v 
Hobüken 

Algemene vergadering Maandagavond, 8 uur, 26 
September a s , in Gebouw Cultura , Jansstraat 83, 
Haarlem 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS Secr 
G M Mmnema, Boerhaavelaan 41, 
Leiden 

Vergidering Eerstvolgende vergadering wordt ge 
houden op Woensdagavond 28 Sept 1955 

Beur>avond Eerstvolgende beursavond op Woens 
dagivond 14 Sept 1955, s avonds van 8 tot 10 uur 
m d( bovenzaal van de Chem school Rapenburg 
30 Leiden 

Jeugdafd Elke eerste Dinsdag van de maand in 
het V ( F Huis, Gerecht 10 Leiden 

Het Bestuur kan de leden mededelen, dat op ons 
verzoek aan het Hoofdbestuur van P T T om 
voortaan 2 x per maand het Philatelistenloket open 
te stellen, goedgunstig is beschikt Vanaf 1 Aug 
zal er voortaan 2 x per maand gelegenheid zijn en 
wel de 2e en 4e Woensdag van de maand van 
2 tot 4 uur 's middags 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG" Secr Jos J Peters, 
Orleansplein 12 b, Maastricht 

Nieuw hd Het in het vorige Maandblad genoemd 
candidaatlid werd als hd toegelaten 

Bijeenkomsten Maandag 5 September Beurs 
av nd. Maandag 19 September Ledenvergadering 
Beide om 20 00 uur in Restaurant , In de Gouwe 
Poort * 

Op Zondag 18 September wordt een gezamenlijk 
bezoek per touringcar gebracht aan de Internat 
Postzegeltentoonstelmg te Düsseldorf Zie onze 
convocatie voor de Augustus vergadering 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
Secr A P Vlam, van Galenstraat 70, 
Den Helder 

Nieuw hd, ingaande 1 Aug 1955 Mej A G A 
Bosman, gemeenteziekenhuis Parkzicht , Huisduiner-
wcg 1 Den Helder Ir C E Eriksson, Pasteur 
straat 7 Den Helder 

Bedankt per I Juh 1955 C G L Apeldoorn 
Ledenvergadering gedurende de maand Augustus 

heeft geer ledenvergadering plaats, de eerstvolgende 
vergadering zal worden gehouden op Woensdag 28 
September 1955 te 19 30 uur , in de bovenzaal van 
café Postbrug Koningsplein 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN' Secr C van Dishoeck, Lmtjens-
s t raat 21 Heerlen 

Adspirant leden Van Domburg, Maarten Tromp 
straat 40 Schaesberg W H Sijstermans Linden 
laan 14 Houthem/Valkenburg 

Adreswijziging P Huijzer, lidno 86 oud adres 
Imstenrade 5 Imstenrade, nieuw adres Julianastraat 
27 Alkmaar 

Bijeenkomsten Eerstvolgende vergadering Dinsdag 
6 September 1955 Bespreking van de winterplannen 
Mededelingen omtrent de reis naar de Westropa te 
Düsseldorf, die za! plaats hebben op Zondag 18 
September e k. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

Secr Mr H J Bernsen, Aartshertogen-
laan 275, 's-Hertogenbosch 

Vergadering De volgende vergadering zal worden 
gehouden in September a s Nadere mededelingen 
volgen 

Candidaatleden J v lersel, Taaistraat 20, Vught , 
G A Adriaansen Geert van Woustraat 2 Den 
Bosch, M Maasen Rembrandtstraat 24, Den Bosch, 
mevr A Maas Maas Grotestraat 74, Waalwijk 

POSTZEGELVERENIGING „HILVER
SUM EN OMSTREKEN" Secr A W 
Ebrecht Oude Amersfoortseweg 116, 
Hilversum 

Vergadering De eerstvolgende Icdenveigadenng 
wordt gehouden op Woensdag 21 September 1955 
des avonds half acht m de bovenzaal van de Open 
bare Leeszaal aan de 's Gravenlandseweg te Hilver
sum 

Candidaatleden Mevr G H Warners Seeder Lo 
rentzweg 157 Hilversum, A de Vries, Hollandse 
laan 3 Hilversum D I E Nol ten, Stad en Lande 
1, Laren (N H ) 

Nieuw lid 566 G van Velden (was abusievelijk 
gemeld als S van Velden) 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND" Secr D 
Andriessen, Eikendreef 41, Helmond 

Nieuw lid H Klaemer, Croyschestraat 20, Stip 
hout 

POSTZEGEL-VERENIGING „IJMUI-
DEN EN OMSTREKEN" Secr G de 
Hoog, da Costalaan 18, Driebuis 

Bijeenkomsten Het wmterseizoci wordt aange 
vangen met een clubavond op Vrijdag 16 Septem 
ber De leden worden er op attent gemaakt dat 
WIJ in den veivolge weer uitsluitend op Vrijdag 
avond bijeengekomen Aanvang 19 30 uur in het 
Patronaatsgebouw (grote zaal) te IJmuiden Oost 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr M Zuydwegt, Lepelaar-
singel 88 b, Rotterdam-Z 1 

Bijeenkomst 2e Dinsdag van elke maand in Cafe 
Restauiant , Du N o r d ' , Bergweg 313 (ingang Berg 
singel 228) te Rotterdam Noord Aanvang 20 00 u 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
S H E L L afd Philatelie Secr • N J 
van Deijck, Badhuisweg 3, Amsterdam-
N Tel 61234 

Nieuwe leden per 1 8 55 H N Hulsman Von 
Zesenstraat 98 III Amsterdam O N A de Mooij, 
Saxen Weimarlaan 12 III Amsterdam Z 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG" Secr Mevr 
T Boender-v Bommel, Ringbaan-Oost 
333, Tilburg 
Tilburg 

Nieuwe leden per Febr 55 B Schreuder, Casper 
Houbenst iaat 87 Tilburg A P A Vuysters, Arend-
plem 4 Tilburg per Maart '55 J Stok, Noord
straat 63 Ti lbuig per April 55 mevr E Foret, 
Amperestraat 2 Tilbuig J de Bont v Heu tz 
straat 28, Tilburg B ( Vosters, St Jozephstraat 
54 Ti lburg , per Juni 55 Mevl J Overmaat, 
Duifstraat 3 Tilburg Dr J C Taveine , Nieuwe 
Bosscheweg 9 Tilburg 

DE KENNEMER POST2EGELCLUB 
Secr J W Schachtschabel, Strat ing-
plantsoen 46zw, Velsen-N (post Bever
wijk) 

Bijeenkomsten Voor September zijn de ruilavonden 
vastgesteld op 12 en 26, aanvang 7 30 uur Tevens 
zal op de laatste bijeenkomst de Ja..rvergadering 
worden gehouden Hiervoor zal een aparte convoca
tie worden gezonden 

Nieuw lid per 1 9 55 H Wold, Arendsweg 184, 
Beverwijk 

Bedankt A H Meekels 

PHILATELISTENVERENIGING 
„BAARN" Secr O H W Krusel, Joh 
Vermeerlaan 4, Hilversum Tel 2437 

Nieuwe leden 83 Prof H L Gonin, Nicolson-
straat 77 Bailey s Muckleneuk Pretoria, Zuid-
Afrika 122 H ( v d Poll, 208 Lidencentre, 4e 
Laan, Linden Johannesburg, Zuid Afrika, 84 J A 
Wichers Hoe th , Postbus 323, Pretoria , Zuid-Afrika, 

32 M V Mioch Postbus 262, Johannesburg, Zuid-
Afrika, 36 E Achterhof, Derde Straat 28 Melville, 
Johannesburg, Zuid Afrika 85 W J I Beijers, 
p/a Barclays Bank (D C S t O ) , Postbus 231, Pre
toria Zuid Afrika 78 G Bleeker, Govert Flinck 
laan 7, Baarn, 9 J L Normann, P O Box 857, 
Pretoria Zuid Afrika 10 Mej ) van den Berg, 
49 Vindhella Road, Valhalla, Pretoria, Zuid Afrika 
17 A P Zevenbergen, p/a Universiteit van Zuid 
Afrika Postbus 392 Pretoria, Zuid Afrika, 40 F 
Vergeest, P O Box 10215, Johannesburg Zuid Afrika 
43 F Looringh van Beeck, , ,Mthandemi Post Of 
fice, Hlat ikulu, Swaziland 

Agenda ledenvergadering op 6 September 1955 1 
Opening — 2 Ingekomen stukken — 3 Notulen — 
4 Bestuursverkiezing om te voorzien in de vacatu 
res van a Ie secretaris b penningmeester, c twee 
administrateurs Rondzendverkeer — 5 Causerie over 

Beeldphilatelie * door Joh Spooicnberg uit Breda 
(onder voorbehoud da«- deze datum de heer Spoo 
renberg schikt) — 6 Veiling — 7 Pauze — 8 
Rondvraag — 9 Sluiting 

Toelichting bestuursverkiezing De heer O H W 
Krusel die reeds ca 10 jaar als Ie secretaris fun
geert zag zich zeer tot zijn spijt gedwongen, we 
gens te d iukke bezigheden, deze functie neer te 
leggen Het Best iui is echter mededeling gedaan, 
dat alle lopende Zlken dit jaar nog door hem w ii 
den afgehandeld evenals het Jaarverslag In de 
Jaar igadering van Januari 1956 is het dan dat hij 
zijn functie als Ie secretaris zal overdragen aan zijn 
opvolger Door de voorzitter zal inmiddels voeling 
opgenomen worden voor een opvolger en wij hopen 
u in onze convocatie van eind Augustus a s hier 
over nadere mededelingen inzake de candidaat te 
doen Het is de bedoeling dat dan in de komende 
maanden de opvolger ingewerkt zal worden door 
de aftiedende secretaris 

Als penningmeester kunnen wij nu reeds voordra
gen de heer P J H C Herten, die wij bereid 
gevonden hebben h t t penningmeesterschap op zich 
te nemen Degene dic de heer Herten kennen, weten 
bij voorbaai dat hv zich van deze taak op bij 
zondere wijze z^l kwijten Bij voorbaat hartelijk 
dank voor zijn bereidwilligheid 

Met bet iekkmp tot 2 Administrateurs voor het 
Rondzendverkeei hierover kunnen wij momenteel 
geen nadere mededelingen doen De heer G I 
Oudmaijer die deze functie ook reeds ca 10 jaar 
vervult zag zieh wegens te drukke werkzaamhc 
den gedwongen deze functie neer te leggen 
Hiervoor moeten wi) dus in de eeiste plaats een 
opvoigei hebben terwijl wij een tweede administra 
teur nooig hebben voor bijstand van de vele werk
zaamheden van onze onvolprezen administrateur de 
heer C Breet 

Tegencandidaten voor alle hierboven genoemde 
functies worden bij het secretariaat gaarne inge 
wacht vóór 23 Augustus a s 

POSTZEGELCLUB „DE KRING" Secr • 
K Kouwenberg, Tesselschadelaan 110, 
Den Haag 

Bijeenkomsten Maandag 5 September en Maandag 
19 Sepicmber Bestuursvergadering op Vrijdag 30 
September 

Nieuwe leden 8 Th den Hartog Zeilstraat 25, 
D F Sibila Tannhauserstraat 53, 30 L de Wek 
ker Anna Bijnslaan 30 56 P A Baljet, Sumatra 
straat 276 88 G P Prins, Jan ten Brinkstraat 159 
103 H L de Doest Populierstraat 39 illcn te D n 
Haag 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM Secr P Veerman, Pa-
troclosstraat 9, Amsterdam-Z 

Bijeenkomsten in Augustus geen in September 
14 societeitsavond 28 ledenvergadering 

ROTTERDAMSE ONTSPANNINGS
VERENIGING S H E L L Afd Philatelie. 
Secr A Keeming, Sweelinckstraat 209b, 
Vlaardingen 

Nieuwe leden 110 J A Lemstra Abadanstraat 
36 d Hoogvhet 111 T C G Ninaber F Schol-
tenstraat 27 b , Vlaardingen, 112 J K de Kok, 
Joubertstraat 3, Vlaardingen 

POSTZEGELVERENIGING 
„GORINCHEM EN OMSTREKEN" 

Secr D J Hakker t J r , Oosterstraat 16, 
Gorinchem 

Nieuw hd ] Kooning, Kl Haarsekade 92, Go
rinchem 

PERSONEELS VERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM Afd Philatelie. 
Secr J Kuiper, Nieuweweg 24I I I Am
sterdam-O 

Nieuw l id . J . van Dam, Eemsstiaat 30 1, Am
sterdam 



Posfzegets 
V e r z a m e l i n g , E n g r o s p a r t i j e n 

Te koop gevraagd 
Contante afwikkeling 
10% voor bemiddelaars 

JAC. ENGELKAMP 
Telefoon 30998 

Spuistraat 301 - AMSTERDAM 
C:ro 312696 — Twentsche Bank 

MAGAZIN INTERNATIONAL 
Het intemationaal contact bulletin voor verzamelaars. 

Proefnummer 50 cent 
Uitgever: D. LISPET Jr . — POSTBUS 114 — HILVERSUM 

Behalve MASSAGOED Nederland en Koloniën alsmede buiten
land, koop ik thans eveneens SERIES Nederland 
gebruikt en ongebruikt in het bijzonder vanaf 1949, 
doch ook de oorlogsuitgaven benevens VERZAME
LINGEN en PARTIJEN vooral overzee. 
Voor belangrijke objecten, bezichtiging ter plaatse. 
Geen collectie te groot, altijd prompte betaling. 
Uitvoerige uiTertes aan: 

N.B. 
Inkooplijsten 
worden niet 
verstrekt. 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE WIT 
Albrecht Durerstraat 4 Amsterdam-Z. Telefoon 713469 

Zo juist verschenen: D U I T S L A N D , SPECIAAL-CATALOGUS 195« 
Uitg. Wrona - Netto-prijzen 

Bevat alle bijbehorende gebieden, 220 biz., 750 cliché's, tranco toezending 
sluitend na storting van f2,35 op postgiro 512461 t.n.v. 

POSTZEGELHANDEL W. F. H E I M A N N 
Amsterdam-Zuid - Tel. 792640 - Parnassusweg 24 huis 

Importeur: H AW l D-KL E MST ROK EN 

IIVKDE 
296/99 ƒ 0,65 
300/04 0,50 
305/09 0,65 
3)0/12 0,20 
313/17 0,45 
318/22 0,75 
323/24 0,30 
325/26 0,50 

Ki iAi i r» 
327/31 f 0,75 
346/49 8,50 
350/55 0,65 
374/78 0,40 
392/96 0,15 
397/01 0,15 
402/03 0,45 
423/27 0,13 

[Prima 
444/48 ƒ 
449/53 
454/59 
464/68 
485/89 
490/94 
495/98 
499/00 

gebruikt ) 
0,13 
0,45 
0,35 
0,25 
0,27 
0,30 
0,22 
0,25 

501/02 ƒ 0,05 
503/07 0,22 
508/12 0,50 
529/32 5,— 
533/36 0,50 
537/38 0,25 
539/43 0,40 
545/50 2,25 

1 Betaling m. bestell, of onder rembours. Orders beneden f 5,— port i extra. 1 
TE KOOP GEVR. SERIES NEDERL. & O. G. 
worden p . o. beantwoord. 

N e d c r i a n d s c h e P o s l z e g e l h a n d e i X, 
N . Z . Voorburgwal 316 - Amsterdam-C. -

Aanbiedingen met prijs 

M. TS. V. d. B r o e k e 
Postgiro 165298 

Eerste Dag Envelopp 
Curafao; 
no. 158/63 Eilandenserie . . ƒ 1,60 

164/67 Kon. Familie-serie „ 1,50 
182/84 NIWIN-serie . . „ 2,25 
206/08 Ojeda-serie 2,25 
209/10 UPU-serie 2,25 
233/37 Kinderserie 4,50 
238/42 Zeemanserie 5,50 
243 Watersnood , 1,25 
244 Beekenburg 0,75 
245 Aruba 0,75 

Luchtpost 
41/44 Krijgsgevangene . . „ 25,— 
45/52 Rode Kruis 12,50 

Suriname: 
no. 206/9 Kon. Familie . . „ 3,— 

210, 213 Opdrukken . . „ 2,— 

Postzegelhandel 
Vaar tweg 25 - Hi lve r sum 

en(F.D.a's) 
211, 212 Opdrukken . . ƒ 2,— 
214/19 Steufondsserie . . „ 6,50 
244 12'/! et blauw . . „ 0,75 
245/46 Opdrukken 0,50 
247/48 * lp. Leprasene „ 5,— 
274/75 Jubileumserie . . „ 1,50 
276/77 Kroningserie . . ,, 1,25 
278/79 UPU-serie 6,50 
280/83 Kankerserie , 5,75 
295/96 Stormrampserie „ 2,— 

.297/300 Inheemse voorst. „ 1,25 
301/03 Stadionserie „ 6,— 

Luchtpost 
24/26 Opdrukken 32,50 
27/28 Rode Kruis-serie „ 2,50 
31 Sur. meisje „ 1,25 
32 Lindbergh , 0,70 

J. R E I S Z 
Tel. 8428 - Giro 350.592 

lOOste VEILING 
^ 

Bij de opening van het seizoen hebben vv̂ ij het genoegen, U onze lOOste Veiling 
aan te kondigen, welke Zaterdag 10 September, Woensdagavond 14 September, 
Zaterdag 17 September plaats vindt. Verkocht zullen o.a. worden: 

Ie een importante collectie Nederland Ie emissie, waarbij 
paren, strippen enz. 

2e een belangrijke afd. Europa 
3e een prachtige afd. Overzee, waarbij veel luchtpost en 

Engelse Koloniën postfris 
4e Honderden landenverzamelingen zoals zelden ter tafel komt 

De rijk geïllustreerde catalogus, welke o.a. 28 Augustus gereed is, is voor hen, die 
onze catalogus nog nooit mochten ontvangen, gratis op aanvraag verkrijgbaar. 
Eind October wordt door ons wederom een veiling gehouden. Inzendingen hiervoor 
kunnen dagelijks worden ingebracht tot 10 October. 
Voor grotere objecten komen wij U gaarne vrijblijvend bezoeken. 

Hoogachtend 

P o s t z e g e l h a n d e l R. P O S T E M A 
SINGEL 276 - AMSTERDAM - TELEFOON 49749 
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Frans West Afrika 
Het Rotary-herdenkingszegel verscheen op 4 J u ü j l . 

met eerste verkoop te Dakar op 30 J u n i . Het is een 
zegel van 15 fr. (C.F.A.) donkerblauw met afbeelding 
links van bos-ontginnïng met tractor en rechts vracht
schip in lading en tussen deze voorstellingen een 
kaar t van Afrika waarop het Rotary-embleem. 

Indonesia (Rep.) 
Ter gelegenheid van de herdenking van het feit, dal 

ï o jaar geleden de Rep . Indonesia werd uitgeroepen, 
zu l l enopd i eda g , 17 Augustus, 4 herdenkingspostzegels 
wordeo uitgegeven, resp. in de waarden 15, 35, 50 en 
75 sen, tezamen dus R t,75, zijnde het porto voor een 
brief naar het bui tenland. Het zijn zegels zonder toe
s lag. Door het Kantor Pusat P . T . T . Biro Ulm I te 
Bandung wordt een officiële eerste-dag enveloppe uit
gegeven, prijs R 4 , — , terwijl een speciaal stempel 
ULANG TAHUN KE-IO R E P U B L I K INDONESIA 
(de loe verjaardag van de Rep . Indonesia) zal worden 
gebruikt . 

Nadere bijzonderheden zullen later worden bekend 
gemaakt . 

Naar aanleiding van de in ons vorige nummer op 
biz . 172 gemelde Jamboree-zegels kunnen wij nog 
melden, dat deze zegels zijn gedrukt in dubbelvellen, 
met tussenstrook van 47 mm. Etsingnos. resp. A 113, 
A 114, A 115, A 116 en A 117; kniptekens resp. 15, 6, 
1 1 , 18, 2 x 6 . 

Nog steeds verschijnen nieuwe oplagen van de Rupiah-
waarden der tempelserie (zonder RIS-opdruk). Thans 
verscheen de R i , — in dubbelvellen. De telcijfers 
staan alle normaal, de oplaagletters C staan op de 
boven- en benedenzijde op het linkervel normaal, maar 
op het rechtervel staan zij kopstaand, terwijl het 
etsingno. 88 zowel op het linker- als op het rechtervel 
boven in het midden voorkomt. 

De zo juist verschenen R 2 .— donkergroen (afwij
kende kleur van de i e oplagen) heeft bovendien een 
nieuwe tanding. Waren de vorige hoge waarden van de 
tempelserie alle getand 12 J4 X 12 (12^4). deze nieuwe 
oplage is getand isYz x 12}^ {12%). Deze tanding is 
ook gebruikt voor de nieuwe oplage van R i.— met 
oplaagletter C. 

Iran 
Hier verscheen een serie van 5 postzegels gewijd aan 

nationale klederdrachten, waarvan 3 mannelijke dracht 
zijn en 2 vrouwenkleding betreffen: 
1 r . lichtblauw, "helderblauw, lichtrose en zwar t ; 
2 r . zalmkleur, zwart, rood en geel; 
2 r . 50 geelbruin, chocoladebruin, lichtrose, geel en 

zwart; 
3 r . grijspurper, purperrood geel en zwart . 
5 r . lichtbruin, rood, geel, oranje, purper en zwart . 

Israël 
Deze maand zullen 4 postzegels verschijnen ter ge

legenheid van het Joodse Nieuwjaar 5716. Zij zullen 
afbeeldingen geven van het bespelen van verschillende 
instrumenten, en zijn : 

25 p . groen en bru in , soort tambourijn en bekkens; 
60 p . grijs en oranje, ramshoorn; 

120 p.blauw en geel, tuba ; 
250 p . bruin en steenrood, ha rp . 

De ontwerpen voor deze zegels zijn van Miriam Karoly 
te Haifa De 25 p werd gedrukt in de Staatsdrukkerij 

Hakirya te Tel Aviv, en de overige waarden in de 
drukkerij van Messrs Lewin-Epstein te Bat Yam. Alle 
zegels zijn in rasterdiepdruk vervaardigd in vellen van 
20 zegels met 5 beschrijvende labels onder de onderste 
zegel rij . 

0,04 c . 
0,05 c . 
0,25 c . 
0,30 c . 
0,45 c . 
0,50 c . 
I.— c . 

lila, 
kastanje, 
groenblauw. 
grijspurper, 
roodpaars, 
emeralt. 
violetblauw, 

., 0,15 

., 0,35 
» 0,35 
„ 0,15 
» 0,40 
„ 0,20 
., 0,90 

Zegelafmeting 2 6 x 4 0 mm, kaïutandiug 14. 
Een officiële eerste-dag enveloppe werd voor deze 

zegels eveneens uitgegeven. 
Volgens het blad The Holy Land zullen de nieuwe 

postzegels voor gewoon gebruik, ter vervanging van de 
thans koerserende zgn. munten-serie, ieder het wapen 
vertonen van een der 12 stammen van Israel, n l . : 

10 p . Ruben 80 p . Gad 
20 p . Simeon 100 p . Asher 
30 p . Levi 120 p . Issachar 
40 p . Judah 180 p Zahulon 
50 p . Dan 200 p . Joseph 
60 p . Nephtaii 250 p . Benjamin 

M a r o k k o ( F r a n s - ) 
Het blad Le Timbre meldt dat de serie aangekondigde 

zegels (zie b lz . 173 vorige nummer) ook nog de waarden 
18 en 25 fr. bevat ten , beide met afbeelding van de 
Mahakma van de pacha te Casablanca 

Nigar aguay 
Op 30 Augustus a . s . verschijnt hier een serie post

zegels ter herdenking van het Rotary-jubileum. Deze 
serie zal bestaan uit de volgende zegels: 
voor de gewone post : 
0,15 C. oranje, spreuk van de Rota ry ; 
0,20 C. grijsgroen', vriendschapshanden; 
0,35 C. roodviolet, vlaggen van Nigaraguay en Rota ry ; 
0,40 C. rose, wereldkaart; 
0,90 C. gnjs , stichter van de Rota ry , 
oplagen resp. i millioen voor het eerstgenoemde zegel 
en Yi millioen voor ieder der overige zegels; 
voor de luchtpost: 
0,01 C. vermiljoen, als 0,90 gew. post 
0,02 C. l ichtblauw, „ 0,20 „ „ 
0.0^ C. blauwgroen, „ 0,40 ,. „ 

Oplage resp. i millioen voor de eerste 5 waarden en 
Yi millioen voor de overigen. 

De zegels voor gewoon gebruik zullen tezamen in een 
minia tuur velletje van 130X98 mm verschijnen in een 
oplage van 10.000 s tuks , alsmede de 5 hoogste waarden 
voor de luchtpost, waarvan de oplage der velletjes 
eveneens 10.000 stuks zal bedragen. Alle zegels zijn in 
langwerpig formaat 2 6 x 3 6 m m . en gedrukt in vellen 
van 50 zegels. 

Een speciale eerste-dag enveloppe zal hiervoor even-
sen'ï worden uitgegeven 

Nieuw Zeeland 
In een wapentype vcischeen een fiscaal zegel van 

1 S. 3 d , zwart en oranje, dat hoofdzakelijk is bedoeld 
voor zegeling van huurkoopcontracten, maar dat toch 
ook als frankeerzegel mag worden gebruikt 

Het aantal verkochte Health Stamps 1954, welke op 
30 Januar i j l . werden ingetrokken, bedraagt : 
tYi d. + Y% d. 6.530,543. 
2 d + I d 4-723,3i3-

P h i l i p p i n e n 
Op 4 )uli jL verschenen 3 postzegels in gelijke teke

ning met afbeelding van het portret van president 
Ramon Magsaysay ter gelegenheid van de 9-jarige 
onafhankehjkheid van de republiek. De waarden zijn: 
5 c hl. uw 20 c, rood en 30 e. groen. 

Ryu-Kyu-Ei landen 
Op 20 Juni j l . verschenen 2 postzegels, n l . : 

15 y verniillioen, Tim Dar Bon lakwerk, zoals door 
de mil i ta ire stand wordt gebruikt ; 

20 y gekleurd patroon zoals dit wordt gebruikt door 
de inheemse bevolking voor kleding versiering. 

St P ierre en Miquelon 
Op 4 lull verscheen een postzegel van 40 fr. (C.F .A. ) 

biauw-groen, met afbeelding van de vriesinrichting te 
S t . Pierre. Horizontaal langwerpig formaat. Zegel-
ontwerp pn gravering van Serres. 

Verenigde Staten van Amer ika 
Naar wij vernemen zou op 28 Juli j l . een postzegel 

verschijnen als propaganda voor „Atomen voor V r e d e " 
met eerste verkoop te Washington D.C. Dit zegel ver
toont 2 wereldhelften omgeven door de symbolen voor 
atomische energie. Het ontwerp voor di t zegel is van 
George R. Cox Sr. 

De nieuwe serie met afbeelding van presidenten der 
U .S .A . zal als volgt worden voortgezet; 
50 c . Susan Bar thony, eerste verkoop op 25 Aug. te 

Louisvil le; 
30 e . Robert E . Lee, eerste verkoop op 21 Sept . te 

Norfolk; 
^o c John Marshall, eerste verkoop op 24 Sept . te 

Richmond; 
$1 Patrick Henry , eerste verkoop op 7 Oct . te 

Jopl in Miss. ; 
Y% c. Benjamin Frankl in , eerste verkoop op 20 Oct. te 

Washington; 
6 c . Theodore Roosevelt, eerste verkoop op 18 Nov. te 

New York. 
J 

IN MEMORIAM 
H. G. Ontrop. 

Het is met diepe droefheid, dat de Postzegel Vereni
ging „BREDA" kennis geeft van het onverwacht over
lijden van een haar meest eminente figuren, de heer 
H. G. ONTROP, aan wiens ijveren voor onze Vereni
ging en zijn gedegen philatelistische kennis de Ver
eniging vooral de laatste jaren in hoofdzaak haar pros-
periteit te danken heeft. 

Hij ging door de wereld met ogen, die de schoonheid 
zochten en met een hart vol goedheid. 

Verliest de Vereniging in hem een uiterst gewaar
deerd bestuurslid, de jeugdclub betreurt het heengaan 
van haar geliefde voorzitter, wien nimmer iets voor de 
jeugd te veel was. Voor de jeugd een milde vaderlijke 
helper, voor de ouderen een betrouwbaar goed onder
legd raadsman. 

Is het wonder, dat zijn onverwachte dood allen zo 
smartelijk heeft getroffen. 

Een goed vriend is ons ontvallen, een edel mens, een 

betrouwbare gids en een uiterst beminnelijke persoon
lijkheid. 

Wie veel geeft, zal veel ontvangen. 
Moge de Meester van alle goed hem het loon geven, 

waarom hij nimmer gevraagd heeft. 
Wij zullen hem nooit vergeten. Joh. S. 

Weer is een van hen, die wij tot de oudere garde 
rekenen, van ons heengegaan. Op 75-jarige leeftijd 
is de heer H G. ONTROP, na een kortstondig ziekbed, 
overleden. Wie evenals wij, hem persoonlijk hebben 
gekend, zullen dit verscheiden zeker met groot leed
wezen hebben vernomen. Een prettige man, die eerlijk 
voor zijn mening uitkwam en zijn woord uitstekend 
wist te voeren. Velen hebben van zijn philatelistische 
kennis mogen genieten en ook ons Maandblad, welk 
blad zijn liefde had, heeft hij zijn medewerking ge
geven, iets, waarvoor wij hem steeds dankbaar zullen 
blijven. Moge hij in vrede rusten. 

DE RAAD VAN BEHEER. 
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TENTOONSTELLINGEN 
NORWEX EN SXOCKHOLMIA, door JAN POULIE. 
NORWEX 

Na een autotocht van 3 dagen arriveerden mtjn vrouw en 
ik Donderdagavond 2 Juni met de meegenomen Nederlandse 
inzendingen in Oslo. De volgende ochtend begaven wij ons 
n a a r het Kunstnernes Hus, welk gebouw bij uitstek geschikt 
bleek voor een postzegeltentoonstelling, aangezien de zalen 
voldoende licht waren, donder dat gevaar bestond dat de zegels 
door invloed van zonlicht te lijden zouden hebben. 
Men had er bij de indeling rekening mede gehouden, dat bij 
e lkaar behorende inzendingen in dezelfde ruimte konden 
worden ondergebracht. Links van de ingang vond men een 
gedeelte gereserveerd voor de officiële inzendingen, terwijl 
drie andere, eveneens in de par te r re gelegen zalen, bestemd 
waren voor inzendingen, behorend tot overzee en luchtpost. 

Een brede t rap voarde naar de eerste etage, a lwaar het 
grootste gedeelte van een zaal was gereserveerd voor inzen
dingen betreffende Scandinavië, terwtjl het overige gedeelte 
van de zaal werd gevuld met inzendingen, betrekking hebbende 
op andere Europese landen. 

Een volgende zaal op de eerste etage was gedeeltelijk ge
reserveerd voor de inzendingen in de Ereklasse, aangevuld 
me t enige collecties buiten mededinging. De overige ruimte van 
deze zaal was volledig gereserveerd voor verzamelingen van 
Europse landen. Boven aan de trap, tussen beide genoemde 
zalen, was een hal waa r men de inzending van H.M. Koningin 
Elisabeth II van Engeland kon bewonderen. 

Deze collectie bestond o.ni. uit zegels van de eerste emissie 
Engeland. 

Hoewel bij het opzetten van de Nederlandse inzendingen fei
telijk niet voldoende hulp werd gegeven, slaagden wij er toch 
in nog dezelfde dag alle medegebrachte inzendingen achter 
glas in de kaders te krijgen. Van ttjd tot tijd moest nl. ge
wacht worden op de ruiten, zonder welk mater iaal niet voort
gegaan kon worden, aangezien, in verband met de warmte , 
het gevaar bestond, dat ongebruikte zegels zouden gaan krul
len. De kaders waren van te voren voorzien van papierstro
ken, welke in de meeste gevallen zonder verandering konden 
worden gebruikt. De achterwand van de kaders was van 
hardboard. 

De enige moeilijkheid bij de opzet was, dat de „binroom" 
d.w.z. de ruimte, waa r de albums en andere gedeelten van 
verzamelingen, welke niet kunnen worden geëxposeerd, wer
den ondergebracht, niet de gehele dag geopend was. Hierdoor 
kon men zich na het opzetten niet steeds direct van het over
blijvende mater iaal ontdoen. 

Met uitzondering van de te zwakke bezetting van de „bin
room" was echter alles voortreffelijk georganiseerd. Bij aan
komst in het hotel kreeg men b.v. een volledige lyst van alle 
bezoekers met aanduiding van de hotels waarin zij waren 
ondergebracht, overhandigd. 

Hernieuwde contacten konden hierdoor reeds direct na aan
komst worden gelegd en mede naar aanleiding hiervan zag 
men reeds enkele avonden voor de opening van de Norwex 
philatelistische vrienden in diverse groepen gezellig bijeen. 

De opening van de Norwex vond plaats in de grote hal van 
het indrukwekkende stadhuis te Oslo, in tegenwoordigheid 
van Z.M. Koning Haakon VII, beschermheer van de tentoon
stelling. 

De meeste toespraken werden gehouden in het Noors, echter 
met tegelijkertijd een door de .spreker uitgesproken vertaling 
in het Engels en/of Frans . 

De tentoonstelling was georganiseerd door Noorse Philate
listen onder voorzit terschap van de vice-voorzitter van de 
Noorse Bond: de heer Arnstein Berntsen. 

De financiën voor deze expositie werden verkregen door de 
verkoop van tentoonstellingszegels, welke verkrijgbaar waren 
per serie tegen overgave van een entreebiljet. De entreeprijs 
bedroeg N.Kr. 1,—, terwijl de kostprijs van de Noorse ten-
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toonstellingszegels N.Kr. 1,05 bedroeg. Aan de verkoop van 
entreebiljetten waren geen beperkingen verbonden, zodat 
iedereen net zoveel series, ten bedrage van N.Kr. 2,05, kon 
kopen als men wilde. 

Reeds na 5 dagen kon de heer Berntsen mededelen dat de 
kosten volledig waren gedekt door de tot die dag verkochte 
entreebiljetten. 

Aan de ontvangst op de avond van de opening door het 
Gemeentebestuur van Oslo in het Stadhuis, het Staatsbanket 
in het Akershus Kasteel, de Cocktail-parties ten huize van de 
heren Berntsen en Biering, het palmarès-diner, alsmede de 
excursie naar de Tyry-fjord, om slechts enkele van de feeste
lijkheden te noemen, zullen ongetwijfeld alle deelnemers nog 
lang de allerprettigste herinneringen behouden. Het zou nl. 
te ver voeren een volledige opstelling te geven van alle feeste
lijkheden aan de Norwex verbonden. 

De internationale Jury, bestaande uit 17 leden, had een be
langrijke, doch moeilijke taak, aangezien vele collecties aan
wezig waren, welke tot heden voor de meeste Juryleden nog 
volledig onbekend waren. Als Nederlands Jurylid was aan
wezig Mr W. S. Wolff de Beer. Tot voorzitter van de J u r y 
werd Sir John Wilson gekozen, terwijl de erevoorzitter der 
Jury, de reder Abraham Odfjell, ondanks zijn hoge leeftijd, 
toch nog een belangrijk aandeel in de werkzaamheden van 
dit college heeft gehad. 

De „Grand Prix d'honneur international" werd toegekend 
aan Dr Clarence Hennan uit Amerika voor zijn collecties Cen
t raa l Amerika en Haïti. De overige inzendingen in de ere
klasse ontvingen een gouden medaille. Er waren in totaal 8 
inzendingen in deze klasse. In het rapport van de J u r y werd 
nog vermeld, dat de inzending van Jan Poulie niet had kun
nen mededingen voor deze Grand Prix. Aan deze collectie is 
nl. reeds in 1952 een Grand Prix toegekend, waardoor de ver
plichting is gesteld t/m de a.s. tentoonstelling in Helsinki in 
1956 in de ereklasse te blijven exposeren. Daarna zal deze 
verzameling eerste emissie Nederland weer in de concurrentie-
klasse mogen mededingen. 

De Grand Prix voor de beste Noorse verzameling werd toe
gekend aan Aage Biering uit Oslo, terwijl de Grand Pr ix voor 
de beste inzending in de concurrentieklasse, met uitsluiting 
van Noorwegen, werd behaald door William F . Foulk uit 
U.S.A. voor ziJn collectie Denemarken. Voorts werden nog 23 
gouden medailles toegekend aan inzenders in de concurrentie-
klassen. 

Tijdens het palmarès-diner, waar het rapport van de J u r y 
werd bekend gemaakt, heeft schrijver dezes op verzoek van de 
inzenders woorden van dank gericht tot het tentoonstellings-
comité voor de buitengewoon goede organisatie en tevens 
voorgesteld een telegram te zenden aan Jar le O.Stensdal, die 
een groot aandeel heeft gehad in de organisatie van de Nor
wex, doch die wegens ziekte verhinderd was het resul taat van 
zijn voorbereidend werk persoonlijk in ogenschouw te nemen. 

Op de avond van bovenvermeld diner was het echter nog 
niet bekend dat de beheerder van de „binroom" verzuimd had 
o.m. de albums, behorende btj 2 Nederlandse inzendingen aan 
de J u r y ter inzage te geven. Dit had als gevolg, dat aan de 
inzending Engeland van de heer D. O. Kirchner géén medaille 
en aan de inzending Letland van ondergetekende slechts een 
bronzen medaille werd toegekend. Het is te betreuren, dat, 
naast de perfecte organisatie van de Norwex, de blijkbaar te 
zwakke bezetting van de „binroom" voor sommige inzenders 
en voor degenen die belast waren met het opzetten der ver
zamelingen, een onprettige herinnering heeft achtergelaten. 

In mijn korte beschouwing over enkele bekroningen, be
haald op de Norwex, afgedrukt op blz. 168 en 173 van het 
Ju l i -nummer van dit maandblad, heb ik verzuimd te ver
melden, dat de heer Hermann Deninger, voorzitter van de 
Duitse Bond, met zijn inzending-oude Nederlandse brieven een 
zilveren medaille behaalde. 

Onder de officiële inzendingen maakte die van het Neder
landse Postmuseum ditmaal een zeer goede indruk door het 
interessante materiaal, hetwelk men voor deze tentoonstelling 
had uitgekozen. 
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Het totaal aan ta l inzendingen op de Norwex bedroeg ca. 
300, waarvan ruim 20 inzendingen zonder bekroning bleven. 
Hieronder bevonden zich helaas ook 3 Nederlandse inzendin
gen, betreffende Engeland, Liechtenstein en ,.Interpostals" van 
Egypte, welke, volgens het oordeel van de Jury, niet voor een 
bekroning in aanmerking kwamen. In totaal waren er 14 Ne
derlandse inzenders met 17 inzendingen, waarvan er dus 14 
bekroond werden. 

Het was bü de Norwex opmerkelijk, dat de eisen, door de 
J u r y aan verzamelingen gesteld, wederom hoger waren dan bij 
vorige tentoonstellingen het geval is geweest. 

Na afloop van deze interessante expositie werd het meren
deel der Nederlandse inzendingen doorgezonden naar Stock
holm, terwijl schrqver dezes naa r Nederland terugkeerde. 

STOCKHOLMIA 
Op 29 Juni kwamen wö in Stockholm aan ter bewoning van 

de Stockholmia '55 en begonnen de volgende ochtend met het 
opzetten van de Nederlandse inzendingen in de Kunsthal 
Liljevalch. Het aantal Nederlandse inzendingen was intussen 
nog met 3 door ons meegebrachte verzamelingen uitgebreid. 

Ook dit tentoonstellingsgebouw was zeer geschikt voor een 
postzegeltentoonstelling. De kaders werden zeer bewonderd. 
Men had op deze tentoonstelling voor een nieuw „snufje" ge
zorgd. De wand van elke kader was nl. van geperforeerd 
hardboard. Een soort paperclips werd gebruikt om de te expo
seren albumbladen op te houden. De afstanden kon men ge
makkelijk zelf bepalen naar mate de grootte van de bladen. 
Men plaatste de dipjes op de vereiste plaats in het geperfo
reerde hardboard en de opzet kon beginnen; werkelijk een 
vernuftige uitvinding ter bevordering van het snelle opzet-
werk. 

Met haa r 1300 kaders was de Stockholmia iets uitgebreider 
dan de Norwex. Omdat een groter aantal inzendingen was 
geaccepteerd dan in Oslo, kon aan de meeste verzamelingen 
slechts een kleiner aanta l kaders worden toegewezen dan op 
de Norwex het geval was. 

Het opzetten der Nederlandse inzendingen verliep zeer vlot, 
tengevolge van het feit, dat voor voldoende hulp was gezorgd. 

De verlichting was voortreffelijk, doch, in verband met de 
zon, moesten de eerste dag op het gedeeltelijk glazen dak nog 
enige verdere beschermingen worden aangebracht. 

Ongeveer de helft der tentoonstellingsruimte was gelijk
vloers, terwijl voorts de keldergewelven van het tentoon
stellingsgebouw waren omgetoverd in zeer lichte ruimten, 
waar men langs een t r ap of een schuin aflopende gang kon 
komen. 

De „binroom" was ondergebracht in de Ju rykamer op de 
eerste etage gelegen. In tegenstelling tot de Norwex is over 
de „binroom"-bediening geen enkele klacht te uiten, terwijl 
ook het overige deel van de organisatie te Stockholm alle lof 
verdient. 

Bij de indeling der tentoonstelling had men er voor gezorgd, 
dat alle inzendingen, welke op hetzelfde land of gebied be
trekking hadden, by elkaar werden geëxposeerd, terwijl tevens 
de officiële inzending op hetzelfde gebied betrekking hebbende, 
mits aanwezig, in dezelfde ruimte was ondergebracht. Het was 
dus voor bezoekers gemakkelijk objecten betreffende dezelfde 
zegels met elkaar te vergelijken. 

De opening van de Stockholmia vond plaats in de hal van 
het tentoonstellingsgebouw. Bij de toespraken viel het op da t 
deze werden gehouden in het Engels met een enkele toevoe
ging in het Zweeds. Dit voorbeeld van de Stockholmia ver
dient navolging, want meestal is de hoofdzaak van het ge
sprokene voor de buitenlanders, die toch altijd in groten ge
tale aanwezig zijn, niet te volgen. 

De tentoonstelling was met steun van de Zweedse P.T.T. 
georganiseerd door Zweedse Philatelisten, onder voorzitter
schap van de voorzitter van de Zweedse Bond, de heer He rman 
Schultz-Steinheil. 

De Zweedse P.T.T. gaf een gelegenheidsserie uit, welke tegen 
overgave van een entreebiljet per serie te koop was. De prijs 
van het entreebiljet bedroeg Zw.Kr. 2,—, terwijl voor de zegels 
moest worden bijbetaald 45 öre. Evenals te Oslo had men te 
Stockholm voor een buitengewoon mooi uitgevoerde catalogus 
gezorgd. De belangstelling voor deze catalogus was zeer groot, 
zodat de gehele oplage reeds vóór de sluiting der tentoonstel
ling was uitverkocht. 

Erehof en ereklasse, welke in de middelste zaal van de 
parterre-afdeling waren ondergebracht, bevatten, behalve de 

reeds bekende inzendingen uit Oslo, nog een aantal andere, 
eveneens zeer goede verzamelingen. 

Alleen de inzending van H.M. Koningin Elisabeth II was 
geheel verschillend van de inzending te Oslo, doch bevat te 
vanzelfsprekend wederom zeer interessant mater iaal van ze
gels, betrekking hebbende op het Britse wereldrijk. 

In het bijzonder mag nog worden genoemd de inzending on
der de schuilnaam „Marcus Probius", welke aan de erehof van 
de Stockholmia, in vergelijking met de erehof van de Norwex, 
nog een belangrijke uitbreiding gaf. 

De z.g. „Postoffice"-zegels van Maurit ius konden dus nu be
wonderd worden in de verzamelingen van Mevr. Louise Dale 
èn van „Marcus Probius". 

De inzending van het Nederlandse Postmuseum, welke gro
ter was dan te Oslo, was ondergebracht tussen de andere in
zendingen Nederland en trok zeer veel belangstelling, niet 
alleen van geïnteresseerden in de eerste Nederlandse zegels, 
doch ook van andere belangstellenden. 

In de keldergewelven was een speciale ru imte gereserveerd, 
w a a r het zeldzaamste zegel van Zweden, nl. 3 skilling Banco, 
waarvan de kleur geel is in plaats van groen, werd geëxposeerd. 
Van dit zegel bestaat nog slechts 1 exemplaar, hetwelk thans in 
het bezit is van een Zweedse postzegelhandelaar. Naast de 
bovenvermelde Zweedse rar i te i t waren nog aanwezig exem
plaren van de zeldzaamste zegels van o.m. Brits Guyana, 
Mauritius, Hawai, Moldau, Guadeloupe en Reunion. 

De feestelijkheden konden niet het peil van de Norwex 
bereiken, maai waren desniettegenstaande zeer goed georgani
seerd. Alle aanwezigen bij de ontvangst op het Stadhuis en 
het la tere diner aldaar, alsmede de operette, gegeven in een 
zeer oud thea ter geheel nog in de stijl van 200 jaar geleden, 
zullen hieraan ongetwijfeld zeer goede herinneringen bewaren. 

Ook de dames van de exposanten zullen met plezier te rug
denken aan hun bezoek aan Stockholm. Het Stockholmia 
dames-comité heeft veel gedaan om de dames zoveel mogelijk 
te laten genieten van belangrijke bezienswaardigheden in en 
Ipuiten Stockholm. 

Moest in Oslo voor vele festiviteiten extra worden betaald, 
in Stockholm behoorde dit to t de uitzonderingen. 

De „Grand Pr ix d'honneur internat ional" werd toegekend 
aan Alex G. Argyropoulos uit Griekenland voor zijn verzame
ling Griekenland. De Grand Pr ix voor de beste verzameling 
Zweden werd toegekend aan Lars S. Hedberg uit Zweden, 
terwijl de Grand Prix voor de beste verzameling in de concur-
rentieklasse met uitzondering van Zweden werd toegekend 
aan een verzameling Zwitserland, ingezonden onder de schuil
naam „Vineuse". 

Wanneer men het piach*;ge materiaal , hetwelk in deze 
laats te collectie kon worden bewonderd, nader in ogenschouw 
nam, was het te begrijpen, dat deze Franse inzender voorlopig 
anoniem wenste te blijven. 

Er waren weer gouden medailles voor de inzenders in de 
ereklasse, welke niet voor de Grand Pr ix in aanmerking kwa
men, resp. konden komen. 

Voor de inzenders in de concurrentieklassen waren helaas 
slechts 20 gouden medailles beschikbaar, waardoor een aanta l 
verzamelingen, welke in Oslo een gouden medaille behaalden, 
hiervoor in Stockholm niet in aanmerking kwamen. Dit feit 
was des te meer betreurenswaardig, omdat, tengevolge van 
het ontbreken van voldoende gouden medailles, een druk naa r 
beneden werd uitgeoefend op de overige inzendingen, waardoor 
verzamelingen, welke in Oslo verguld zilver, resp. zilver kon
den behalen, thans slechts zilver resp. brons kregen toege
kend. Door het toekennen van ereprijzen heeft men nog ge
t racht deze feitelijke onbillijkheid weer enigszins te niet te 
doen. Het is echter te hopen dat de J u r y van volgende inter
nationale tentoonstellingen wederom over voldoende gouden 
medailles kan beschikken, waardoor gerechtvaardigde teleur
stellingen, zoals thans, kunnen worden voorkomen. 

De Ju ry bestond uit 18 leden. De erevoorzitter was Nils 
Strandeil , terwijl als voorzitter optrad Georg Menzinsky uit 
Zweden. Nederland was wederom in de J u r y vertegenwoor
digd door Mr W. S. Wolff de Beer. Ook de erevoorzitter van 
de Ju ry te Stockholm vond zijn hoge leeftijd geen bezwaar 
om aan de Jury-werkzaamheden volledig deel te nemen. 

Evenals t e Oslo werd ook te Stockholm de J u r y in groepen 
verdeeld, welke elk een sectie te r beoordeling kreeg. Voor 
zover mij bekend is waren deze secties: Scandinavische landen, 
overige landen van Europa en overzee. 
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Het is echter m.i. niet juist geweest dat men Juryleden, 
welke in Oslo in de sectie overzee zaten, in Stockholm de 
sectie: overige landen van Europa liet beoordelen, waardoor 
over dezelfde verzameling in Stockholm soms een ander oor
deel werd gegeven dan in Oslo. 

Vanzelfsprekend werd de beslissing over de gouden me
dailles, zowel te Oslo als te Stockholm, in handen gelegd van 
de volledige Ju ry . 

De Nederlandse inzendingen verwierven onderstaande be
kroningen: 
verguld zilveren medaille: 
R. M. Feenstra voor Griekenland. 
H. J. Mansteld voor Britse bezetting van voormalige 

Duitse Koloniën. 
zilveren medaille: 
A. G. Ferf voor Engelse Koloniën. 
F . J. de Gauw voor Frankrijk. 
R. Hamer voor U.S.A. 
M. J. Matzen-Fleddérus voor Servië. 
J a n Poulie voor Bulgarije. 
J a n Poulie voor Curacao, Nederlands-Indië en 

Suriname, aan welke verzameling te 
vens een ereprijs werd toegekend. 

J a n Poulie voor Letland. 
bronzen medaille: 
W. Amons voor Noorwegen. 
N. F . Hedeman voor Malta. 
J . A. van Klaveren voor Malta, Gibraltar en Nigeria. 
J a n Poulie voor Albanië. 
R. Tocila voor luchtpost. 

De inzending van de heer J a n Dekker kon te Stockholm 
niet worden bekroond, aangezien aldaar privaatzegels van 
mededinging naar prijzen waren uitgesloten. Tenslotte werden 
4 Nederlandse inzendingen helaas niet bekroond. Bij deze in
zendingen waren verzamelingen, welke op vroegere inter
nationale tentoonstellingen steeds een bronzen medaille be
haalden. 

Hoewel de inzending Groot-Brittannië van de heer D. O. 
Kirchner zeer belangrijk was uitgebreid en aan deze verzame
ling vroeger reeds driemaal een bronzen medaille werd toe
gekend, is het enigszins onbegrijpelijk dat de Ju ry ditmaal 
heeft gemeend deze verzameling te moeten gelijk schakelen 
met verzamelingen, welke beslist zwakker waren en daardoor 
voor een bekroning niet in aanmerking kwamen. 

Het waren in totaal 23 verzamelingen, welke te Stockholm 
niet konden worden bekroond, hierbij waren 4 Nederlandse 
inzendingen betreffende Engeland, Israël, Liechtenstein en 
„Interpostals" van Egypte. 

Mr W. S. Wolff de Beer exposeerde als Juryl id: „buiten 
mededinging" oude brieven van Nederland en Nederlands-
Indië. 

Het Nederlandse Postmuseum exposeerde: ontwerpen en 
drukproeven van de eerste Neder lands; zegels, een volledig 
vel van de zwarte afdruk van de 5 c Pi. I, alsmede zo goed 
als complete vellen van proefdrukken in de uiteindelyk gekozen 
kleuren van Nederland nrs. 1, 2 en 3. Het veldeel van de 
proefdruk van nr. 3, hetwelk indertijd uit het Postmuseum 
werd gestolen en la ter in s tukken geknipt werd teruggevon
den, was wederom gereconstrueerd aanwezig. De enige Neder
landse inzender in de klasse Li teratuur , de heer K. E. König, 
ontving het diploma voor brons voor zijn werkjes: „Eigen
aardige zegels van Oostenrijk uit den tyd na den Wereldoorlog" 
en „De Nederlandse Interneringszegels". 

Het biyft te bet reuren dat inzenders in de l i teratuurklasse 
enigszins stiefmoederlök worden behandeld, doordat aan schrij
vers van philatelistische l i te ra tuur veelal een diploma voor 
een medaille in plaats van een werkelijke medaille wordt toe
gekend. 

Schrijver dezes ontving als inzender in de ereklasse een 
gouden medaille voor zijn inzending eerste emissie Nederland. 
De volgende buitenlanders ontvingen met een inzending Ne
derland onderstaande bekroningen: 
Richard Boyer verguld zilver, alsmede de verguld 

zilveren ereplaquette, aangeboden 
door de Nederlandse Bond van Ver
enigingen van Postzegelverzamelaars. 

W. E. Gerrish verguld zilver, alsmede een ereprijs. 
R. Hammerschmidt zilver. 
G. Holtzendorff zilver. 
Hans Lüthi zilver. 

Hermann Deninger ontving zilver voor zijn verzameling: 
oude brieven van Nederland en Nederlands-Indië. 

Het is nog interessant te vermelden dat verschillende in
zenders op de tentoonstelling te Oslo van de ruim 2 weken 
tussenruimte tussen de Norwex en Stockholmia gebruik heb
ben gemaakt om hun verzamelingen zichtbaar uit te breiden. 
Dit was o.ra. het geval bij de inzending van de Deense ver
zamelaar Richard Boyer, die hierdoor op één lijn kwam met 
zijn Engelse concurrent W. E. Gerrish, terwijl een dergelijke 
„boord aan boord race" zich o.m. ook voordeed tussen de 
verzamelaars Gösta von Möller en Leo Linder wat betreft hun 
inzendingen Finland. 

Zowel de Norwex als de Stockholmia hebben een bijdrage 
geleverd tot verdere bloei van de internationale philatelie en 
het zal voor de organisatoren van de in 1956 te Helsinki te 
houden internationale philatelistische tentoonstelling zeer 
moeilijk zijn het te Oslo en Stockholm gebodene t e overtreffen. 

De Finnen die ik in Oslo en Stockholm mocht ontmoeten 
waren echter vol goede moed en ik geloof dat wij ook het 
volgend jaar in Europa wederom een philatelistische gebeur
tenis van de eerste rang zullen mogen verwachten. 

LEIDSE VERENIGING VAN 
P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S . 

In de historische zaal van de Lakenha l , w a a r vroeger 
j a r e n het Lakengi lde zetelde, werd Za te rdagmiddag 4 J u n i 
j l . te half twee, onder zeer grote belangstel l ing de postzegel
tentoonstel l ing, ter gelegenheid v a n he t de rde lus t rum g e 
opend. 

De voorzitter, de hee r D. J . Meiboom, hee t t e de genodig
den hartel i jk welkom. 

Nada t de voorzit ter , de afgevaardigden van de bond, zus 
terverenigingen, de j u r y en alle ve rdere aanwezigen voor 
hun aanwezigheid had bedankt , sprak hij woorden van 
w a a r d e r i n g aan het adres van B. en W., voor het belangeloos 
beschikbaar stellen van de dr ie zalen van de Lakenha l . 

De voorzi t ter ver leende d a a r n a het woord aan de Gem. 
Inspec teur van het onderwijs te Leiden, de hee r J . S w a -
nenburg , na h e m d a n k gebrach t te hebben voor de be re id 
heid om namens het gemeen tebes tuu r (de burgemees te r en 
de we thouder van onderwijs w a r e n verh inderd wegens u i t -
s tedigheid) de tentoonstel l ing te openen. Gaarne , a ldus de 
hee r S., heb ik deze t aak aanvaard , hoewel ik er wel wat 
onwenn ig tegenover sta. Ik wist niets van postzegels af en 
nog m i n d e r van de waa rde . Na aanvaard ing van deze taak 
is he t door enige s tudie mij duidelijk geworden van hoe 
groot belang de betekenis der phi latel ie is. 

Vervolgens ve rk l aa rde spreker de tentoonstel l ing voor 
geopend. 

De voorzi t ter sprak woorden van dank voor de beste w e n 
sen, w a a r n a de heer P . L. Backer , namens het bondsbes tuur 
woorden van felicitatie en waa rde r ing ui tsprak. Deze t e n 
toonstel l ing getuigt van een opgewekt verenigingsleven. Zij 
pas t keur ig in deze omgeving van schilderijen: beeld, 
schoonheid, enz. 

N a d a t spr. het j eugdverzamelen van grote w a a r d e bij de 
s tudie genoemd had, sp rak hij de hoop uit, da t deze exposi t ie 
e r toe zal bi jdragen da t de phi la te l ie op d e scholen word t 
bevorde rd . 

H ie rna begaven de genodigden zich naa r de v ier boven
zalen, w a a r de geëxposeerde zegels en pos t s tukken een d u i 
delijk beeld te aanschouwen gaven wat door de inzenders 
op di t gebied is bereikt . 

De bekroningen: 
Drs . W. J . van Doorn: De invloed van de oorlog en oor logs

omstandigheden op pos t s tukken en derg. (groot zi lveren 
medai l le en bronzen tentoonste l l ingsmedai l le van de 
Ned. Bond) . 

W. F . Br ie l : Van ballon tot r a k e t (groot z i lveren medai l le 
en zi lveren medai l le van de L.V. v. P.V.) . 

W. F . Br ie l : Posts tempels (bronzen medai l le ) . 
H. V. d. Vlist: F ranse postzegels (1849-1930) en idem België 

(1849-1935), (groot z i lveren medai l le ) . 
H. V. d. Vlist: Neder l . en Ned. Ind ië 1852-1900 (groot z i lve 

ren medai l le) (Nieuwe L. Cr t . ) . 
Dr . K. A. Andriesse: Eei-ste uitgiften van Joegoslavië (klein 

z i lveren medai l le ) . 
J . A. L a m m e r s : Biologisch-systematisch opgezette v e r z a m e 

ling (klein z i lveren meda i l l e ) . • 
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E. Plaggemars: Esperanto-zegels, -poststukken en -stem
pels (klein zilveren medaille?. 

G. M. Minnema: Verzameling Zweden (groot bronzen 
medaille). 

G. M. Minnema: Herdenkingszegels van de Ver. Staten van 
Amerika (groot bronzen medaille). 

H. A. Braakman: Verzameling Zwitserland (Pro Juventute 
en Dienst) (groot bronzen medaille). 

H. J. Schutte: Verzameling Zwitserland (bronzen medaille). 
J. A. D. Krajenbrink: Verzameling rolzegels (klein zilveren 

medaille). 
W. A. D. Kraayenbrink: Nederland en Ned. Indië (typen, 

tandingen en plaatf.) (klein zilveren medaille). 
J. Spijker: Thematische verzameling (groot bronzen 

medaille). 
G. M, Minnema: Een reis op postzegels door Nederland 

(klein bronzen medaille). 
W. F. Maas: Kroningszegels van de Engelse Dominions 

(klein bronzen medaille). 
Wegens plaatsgebrek moest opname worden uitgesteld. 

INTERNATIONALE PHILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLING TE AUCKLAND. 

Op bovenstaande tentoonstelling wist de heer L. Frank, te 
Gordon, N.S.W. Australië, lid van de Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelverzamelaars, in Groep V, andere dan 
Britse landen, een verguld-zilveren medaille te verwerven 
met zijn inzending Nederland. 

JUFIZ III. 
Van 20 tot 27 Mei zal in 1956 te Zabreg de derde Yougo 

Slavische Postzegeltentoonstelling worden gehouden onder 
de naam „Jufiz Hl". Zij wordt georganiseerd door de Yougo 
Slavische Philatelistische Bond in samenwerking met^iet be
stuur der posterijen te Zagreb. President maarschalk Tito 
heeft het beschermheerschap over de tentoonstelling aan
vaard, 

Deze manifestatie is in het bijzonder bedoeld als een uiting 
van de vriend.schap van dit land jegens Griekenland, maar 
ook jegens alle andere naties. Hoewel zij geen internationale 
tentoonstelling bedoelt te zijn in de zin van de F.I.P.-regle-
menten, wordt deelname uit alle landen toch zeer op prijs 
gesteld. 

Wij betwijfelen echter of, gezien de moeilijkheden welke 
dit land philatelistische zendingen steeds in de weg legt, de 
buitenlandse Philatelisten veel medewerking zullen verlenen. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het tentoonstellings-
comité, adres: Izlozbeni Odbor „Jufez III'', Sekretarijst, Za
greb, Jurisiceva 13, Yougo Slavië. 

FIPEX. 
Voor deze 5e Internationale Philatelistische Tentoonstel

ling, welke van 3 tot 11 Maart 1956 te New-York in het 
thans in aanbouw zijnde reusachtige Coliseum als 
opening van dat gebouw zal worden gehouden, ontvingen 
wij van de heer A. Wildschut te Haarlem, Kleverparkweg 
234, die als vertegenwoordiger voor Nederland voor deze 
tentoonstelling optreedt, de prospectus van April 1955 waar
in mededelingen omtrent een en ander zijn opgenomen. 
Genoemde vertegenwoordiger voor Nederland is gaarne 
bereid eventuele gewenste inlichtingen te verstrekken. 

WESTROPA. 
Als propaganda en informatiegeschrift voor deze te Düs

seldorf van 14—18 September a.s. te houden Westeuropese 
Postzegeltentoonstelling ontvingen wij het 2e prospectus, 
waaruit wij vernemen dat onze landgenoot en Bondsbe-
stuurslid Jlïr. G. A. de Bosch Kemper deel van de Jury zal 
uitmaken. Zoals bekend treedt de bondsvoorzitter, de heer 
Jan Poulie te Amsterdam, de Lairessestraat 46 hs, als com
missaris-generaal voor deze tentoonstelling op en bij hem 
zijn eventuele inlichtingen te bekomen. Het prospectus ver
toont ons de afbeelding van de fraaie medailles welke als 
prijzen zullen dienen, en zullen worden verleend in goud, 
verguld-zilver, zilver en brons. Voor zgn. beeldverzamelin
gen zullen overeenkomstige medailles beschikbaar zijn, doch 
in achthoekige vorm in plaats van rond. Voorts bevat dit 
prospectus een ongetekend artikel over de Duitse veldpost 
1939—1945. 

LITERATUUR 
JAARVERSLAG VAN HET NEDERLANDSE 
POSTMUSEÜM OVER 1954. 

Uitgave Stichting Het Nederlandse Postmuseum 's-Graven-
hage. Zeestraat 82. 

Het 25ste jaarverslag, uitgebracht aan de Directeur-Gene
raal der P.T.T. over de belevenissen van het Nederlandse 
Postmuseum is in druk verschenen en een waardig vervolg van 
zvJn voorgangers. In vorm en wezen is deze uitgave overeen
komstig die over de jaren 1952 en 1953, d.w.z. dat het jaar
verslag vergezeld gaat van een artikel over een of ander on
derwerp, hetwelk verband houdt met het P.T.T.-bedrijf. Dit
maal treffen wij na het verslag over het jaar 1954 tevens een 
artikel van de hand van de Directeur van het museum, de 
heer Dr R. E. J. Weber, waarin hij een stukje geschiedenis 
behandelt betreffende het oude Rotterdamse Post- en Tele-
graafkantoor aan de Blaak (feitelijk Beursplein). Hoewel de 
technische en architectonische delen hierin wellicht door som
mige lezers minder interessant zullen worden gevonden, is het 
artikel door de prettige schrijftrant van de heer Weber zoda
nig, dat men toch alles leest en zelfs verlangt naar een ver-
volg-artikel over het huidige Post- en Telegraafkantoor aan 
de Coolsingel. Op aardige wijze weet de schrijver bijv. zijn 
artikel te verluchten met aanhalingen uit het vroeger zo be
kende werkje van Willem Otto getiteld „Lief en leed uit het 
Ambtenaarsleven" (1918). 

Hel jaarverslag geeft een interessant overzicht over het 
vele werk, dat binnen de muren van het museum wordt ver
richt en de zorg welke aan elk onderdeel wordt besteed. 
Feitelijk staan wij versteld, dat door een kleine staf personeel 
zoveel belangrijk werk tot stand wordt gebracht. 

Aandacht wordt o.m. geschonken aan de verzameling van 
meer dan 24.000 brieven en briefomslagen van de 17e eeuw 
tot de moderne tijd, welke van de heer P. C. Korteweg door 
aankoop werd verworven. Aardig is de typering van deze 
grote philatelist in de volgende bewoording: „De samensteller 
heeft een verzamelaarsleven achter zich, dat niet slechts voor 
de posthistorie, maar ook voor de postzegelkunde buitenge
woon vruchtbaar is geweest. Dit belet ons deze brievenverza-
mehng bij uitsluiting van het overige zijn levenswerk te noe
men. Doch wel mogen wü zeggen dat dit onderwerp hem steeds 
zeer heeft bezig gehouden en dat hij zich nooit tevreden heeft 
gesteld, te verzamelen volgens de geschriften van zijn voor
gangers in dit veld. In tal van lezingen en studiën heeft hij 
van tijd tot tijd van zijn zelfstandige onderzoekingen getuige
nis afgelegd". 

Tot onze spijt lazen w«, dat het aantal betalende bezoekers 
van het museum in plaats van toegenomen in 1954 is gedaald 
en nu nauweltjks het getal 7.000 passeerde, terwijl dit in 1953 
toch bijna 8.000 bedroeg. Het aantal niet-betalende bezoekers 
steeg echter met bijna 3000 tot boven het aantal betalenden. 
Het totale bezoek bedroeg ruim 15.000 personen. De oorzaak 
hiervan zal toch niet gelegen zijn in de geringe verhoging van 
de toegangsprijs, welke nu 25 cent bedraagt. Dit bedrag kan de 
Philatelisten toch niet weerhouden „hun" museum wat meer 
te bezoeken, er is leerzaam materiaal in overvloed! N. 

LES JEUX OLYMPIQUES, tel qii'un phüateliste 
les voit, door P. Th. van der Heijden. 

Het is bij de zgn. beeldverzamelaars altijd een moeilijke 
zaak om op hun album-bladen ten opzichte van het bij
schrift bij de postzegels de juiste soberheid te betrachten. 
Soms worden de bladen overladen met allerlei mededelin
gen (zelfs krantenknipsels e.d.) en degene die zich daar 
voor wil hoeden vervalt vaak weer in een ander uiterste 
en laat vrijwel iedere (zelfs noodzakelijke) mededeling 
achterwege. Het komt ons voor dat ook de schrijver van 
bovengemeld boekje deze moeilijkheid terdege heeft gevoeld 
en hem naar een oplossing van dit vraagstuk heeft doen 
zoeken. Als resultaat hiervan heeft de heer van der Heijden 
de volgende oplossing gevonden, althans voor zover het 
betreft de tot zijn beeldverzameling op sportgebied behoren
de zegels, stempels e.d., welke betrekking hebben op de 
Olympische spelen. Maar al schrijvende i^wam hij mede op 
het goede idee zich in dit opzicht niet alleen tot eig'^n ver-
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zameling te beperken, maar alles te behandelen (althans 
voor zover hem bekend) dat van zulk een verzameling deel 
behoort uit te maken. Door dit alles in zijn boekje vast te 
leggen kon hij zijn albumbladen ontlasten en tevens kon hij 
andere verzamelaars op dit gebied een goede dienst bewij
zen door hen zijn gegevens op deze wijze beschikbaar te 
stellen. En zo werd zijn werk vastgelegd in een boekje van 
50 bladzijden, vervaardigd in offsetdruk en verlucht met een 
groot aantal afbeeldingen. Een bezwaar voor sommige ver
zamelaars zal misschien zijn, dat de schrijver gemeend heeft 
zijn werk in de Franse taal te moeten schrijven, maar gezien 
de beperkte kring van belangstellenden in ons land voor 
zulk een speciaal onderwerp en de wens dat ook verzame
laars buiten onze landsgrenzen van zijn studie zouden kun
nen profiteren, rechtvaardigt o.i. het gebruik van een inter
nationale taal zoals de Franse. 

Achtereenvolgens behandelt de schrijver de geschiedenis 
der oude Olympische spelen, welke van omstreeks 776 voor 
Chr. schijnen te dateren. Dan volgt de wederinstelling dezer 
spelen in 1896 te Athene en vervolgens de meer moderne 
Olympische spelen en de daarop betrekking hebbende sport-
zegels. Aan het einde van het werkje zijn een aantal staten 
opgenomen betreffende de ontwikkeling van de records in 
de diverse sporten bij deze wedstrijden gevestigd. 

Tekenend voor het up-to-date zijn van dit boekje is wel 
het feit, dat aan het einde van de beschrijvende tekst de 
afbeelding is opgenomen van de 2 zegels van San Marino, 
welke door ons in dit nummer onder de nieuwe uitgiften 
zijn gemeld. 

Het wil ons voorkomen, dat de schrijver aan de beeld-
philatelie een goede dienst heeft bewezen door zijn studie 
op deze wijze vast te leggen en zodoende het aan vele ver
zamelaars mogelijk te maken daarvan te profiteren. 

Zij die zich het boekje willen aanschaffen kunnen zulks 
doen door een bedrag van slechts ƒ 1,25 te storten op post-
giro 41545 ten name van de schrijver. Nie. Beetsstraat 2 te 
Eindhoven. 

N. 

Handbuch, der Militär-Luftpost 1793—1954, door 
Alfred Clement, Graz. Prijs ca. f 9,—. 

Dit zeer uitgebreide handboek (158 blz.; bevat een schat 
van gegevens over alles wat met de militaire luchtpost 
verband houdt. 

Het begint in Hoofdstuk I onder ,,Militaire Luchtpost vóór 
1914" met de interessante gegevens over de onlangs ont
dekte ballonbrief uit de vesting Valenciennes (14 Juni 1793), 
waarna de Franse ballonpost 1870/71 behandeld wordt voor 
zover deze legerstempels draagt en voorts militaire lucht
post uit diverse landen. 

In Hoofdstuk II vinden wij het tijdvak van de Ie wereld
oorlog behandeld, 1914—1918, waarin ook de „Fliegertrup-
pen-post" voorkomt, o.a. ook de „Fliegerpost Przemysl 1915". 

In Hoofdstuk III komt dan het tijdvak tussen de beide 
wereldoorlogen, 1918—1939 met de diverse militaire vluch
ten, waarna in Hoofdstuk IV dan de 2e wereldoorlog be
handeld wordt, 1939—1945. Behalve de vele afstempelingen 
van de veldpostkantoren vinden wij hierin ook de diverse 
militaire luchtpostbladen behandeld. 

Het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk V, behandelt dan nog 
de tijd na de 2e wereldoorlog van 1945—1954. 

Het boekwerk is keurig uitgevoerd met vele afbeeldingen 
van stempels, brieven, etc, en is voor de verzamelaars van 
dit gebied een onontbeerlijk handboek. 

Wij moeten de heer Clement dankbaar zijn voor alle 
moeite en zorgen, die hij zich getroost heeft om de in het 
handboek vervatte gegevens bijeen te krijgen en te rang
schikken. 

Wij kunnen dit handboek dan ook ten zeerste aanbevelen 
en wij wensen de heer Clement met deze uitgave veel suc
ces toe. 

J. D. 

Catalogue of the Stamps of Hungary 1956. Uitgave van 
de j.Philatelia Hungarica" te Budapest. 

In hetzelfde formaat als onze Nederlandse zgn. handelaren-
catalogus verscheen een uitgifte in de Engelse taal van de 
Catalogus van de zegels van Hongarije. Gedrukt op illustra
tiepapier en verlucht met ± 1500 afbeeldingen, vormen de 

omstreeks 160 bladzijden in een aantrekkelijke omsjag een 
fraai werk, dat zeker vele verzamelaars van de zegels van 
dit gebied zal behagen. Maar niet alleen daarom zal men 
deze catalogus gaarne bezitten. De tekst is vooral wat de 
oudere uitgiften betreft vrij uitgebreid; bij de zegels van de 
latere tijd is zulks door de grotere perfectie natuurlijk min
der mogelijk. De in de jaren 1867—1871 in dit land in om
loop geweest zijnde Oostenrijkse zegels zijn eveneens opge
nomen, terwijl tevens al afbeeldingen worden gegeven van 
zegels welke dit jaar nog moeten verschijnen. 

Een kleine historische inleiding wat de zegels betreft gaat 
aan de feitelijke catalogus vooraf, waaraan wordt vastge
knoopt een beschouwing over de watermerken en tandingen. 
De prijzen in dit werk zijn in U.S.A. munt gesteld, hetgeen 
wellicht een meer constante waarde-aanduiding geeft dan 
wellicht enige andere muntsoort. 

Voor de zeer ver gespecialiseerde verzamelaar is deze ca
talogus natuurlijk niet voldoende, maar zij die iets meer dan 
louter alle zegels van dit land in een enkel exemplaar ver
zamelen en ook op papiersoorten, watermerken en tandm-
gen letten, is dit een pracht werkje om als handleiding bij de 
verzameling te dienen en kunnen wij het bijna op één lijn 
stellen met onze eigen bovengenoemde handelaren-catalogus. 

De prijs van deze catalogus vinden wij niet vermeld. 

Catalogus Galvez Precio Corriente de sellos de Espana 
1955-1956. Uitgave van M. Galvez, Principe 1, Madrid. 

De nieuwe uitgifte van deze prijslijst van de zegels van 
Spanje is, hoe eenvoudig zij ook is gehouden, toch nog een 
werkje geworden van ongeveer 160 bladzijden in formaat 
10 X 21 cm. Het is een eenvoudige uitgave en als het ware 
een uittreksel uit de Speciaal-catalogus van dezelfde firma 
betreffende de zegels van dit land, waarbij nu alle bijzonder
heden als tandingverschillen, foutdrukken enz. zijn wegge
laten. In de indeling is sedert de vorige uitgifte geen wijzi
ging gebracht. Ongeveer de helft van het aantal bladzijden 
wordt ingenomen door wat wij als de feitelijke verzamel-
waardige zegels van Spanje beschouwen. De verdere blad
zijden worden hoofdzakelijk gevuld met allerlei bijzondere 
uitgiften zoals die voor Barcelona, patriotten-uitgiften, fis
caalzegels, bijzondere weldadigheidszegels enz., die voor vele 
verzamelaars dit land zo onaantrekkelijk maken, maar die 
op deze wijze gemakkelijk terzijde kunnen worden gelaten. 

De nummering is die van de Speciaal-catalog«s der firma, 
terwijl naast deze nummers die van de Yvert-catalogus zijn 
opgenomen. Ook deze uitgifte is op houtvrij papier gedrukt 
en bevat talloze afbeeldingen welke haar tot een goede hand
leiding maken voor de niet-specialiserende verzamelaar. 

Ook hier werd de prijs van het werkje niet gemeld. 

Wrona Deutschland Spezial Katalog 1956 mit Netto
handelspreisen. Uitgave van Robert Wrona, Neue Win-
terfeldtstrasse 26, Berlin W 30. 
In Nederland verkrijgbaar bij de alleenvertegenwoor
diger W. F. Heimann, Parnassusweg 24 hs, Amster
dam, postgiro 512461 of bij de erkende postzegelhandel. 
Prijs ƒ 2,40. 

Het is reeds enige jaren geleden, dat wij de uitgave van 
deze gespecialiseerde handige catalogus bespraken en daar
om willen wij deze nieuwe uitgave weder gaarne van harte 
welkom heten in onze philatelistische wereld, want iedere 
nieuwe uitgifte van dit werkje betekent een aanwinst voor 
de Philatelie. 

In een bijzonder handig zakformaat (10 X 15 cm) op stevig 
dun papier, met lichtkartonnen omslag en linnen rug is dit 
boekje van nog geen centimeter dikte (9 mm) een ware Vade
mecum, welke zelfs de gespecialiseerde verzamelaar van de 
zegels van Duitsland steeds bij de hand dient te hebben. Een 
inhoudsopgave achterin het werkje vergemakkelijkt het na
slaan. Het zou te ver voeren om alle onderdelen op te som
men welke in deze catalogus behandeld worden, maar iedere 
verzamelaar van welke bijzonderheden dan ook, zoals post
zegelboekjes, zegels in samenhang, stadsposten of O.P.D. uit
giften zullen hierin vinden wat zij zoeken. Ook de zegels van 
Bohemen en Moravië. Gen. Gouvernement, Danzig, Saar-
gebied enz. enz. werden er in gecatalogiseerd. 

De prijzen zijn nettohandelsprijzen, uitgedrukt in Duitse 
Marken, zodat ook in dit opzicht een betrouwbare gids is 
verkregen. N. 
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EXCELSIOR POSTZEGELALBUM NEDERLAND 
No 600 (N) Uitgave van de firma J Mebus, Post-
zegelhandel, N Z Voorburgwal 248, Amsterdam 
Prijs ƒ 3,50 (postgtro 33045) 

Veertig jaar lang is de firma J Mebus in de postzegel-
handel en reeds 35 jaar is zij uitgeef ster van postzegel
albums ZIJ kan zich dus beroepen op een grote ervaring en 
daarvan getuigen haar albums dan ook duidelijk Als een 
soort jubileumgeschenk aan de verzamelaars brengt de firma 
thans tegen fabelachtig lage prijs, onder het serienummer 
600 (N), de 25ste druk van haar album „Nederland" in de 
handel, een album gevat in stevige blauwe kartonnen om
slag met goud opschrift en zwart linnen rug met schroef-
sluiting Het album omvat 53 bladen van prachtig houtvrij 
stevig papier en is ingericht om alle zegels van Nederland, 
ook portzegels, telegraafzegels e d onder te brengen, waar
bij geen rekening is gehouden met variëteiten, tandingen 
e d (met uitzondering van de zgn roltandmgzegels waaraan 
wel plaats is ingeruimd) De opzet der bladen is zodanig, 
dat de zegels uitstekend tot hun recht komen en hoe meer 
zegels het album gaat bevatten des te fraaier zal het worden, 
daar dan door de zegels de minder goede afbeeldingen aan 
het oog worden onttrokken Vele dezer afbeeldingen zijn 
wel heel onduidelijk, maar toch nog duidelijk genoeg om 

de verzamelaar aanwijzing te geven welke zegels er behoren 
te staan. Jaarlijks zal op dit album in Januari een supple
ment verkriigbaar woiden gesteld, zodat het album gemak
kelijk op de hoogte van de tijd kan worden gehouden Wel 
zouden wij de uitgeefster willen aanbevelen enkele blanco 
bladen aan het album toe te voegen, zodat tijdelijk de nieuw 
verschenen zegels daarop in het album kunnen worden op
genomen en niet behoeven te wachten in stokboek o i d Het 
album is nu „bij" tot en met het jl verschenen zegel „10-
jarige bevrijding" 

Aantrekkelijk is ook, dat in gelijke uitgave een 2e band 
zal verschijnen voor de zegels van Nederlands-Indie en 
Indonesië, terwijl een 3e band bestemd zal zijn voor de 
zegels van Nieuw-Guinea, Curagao, Ned -Antillen en Suri
name, zodat aanschaffing in een keer van dit uitgebreide 
verzamelgebied niet noodzakelijk is en men zich naar be
hoefte de delen kan aanschaffen Ook deze banden zullen 
tegen dezelfde prijs van ƒ 3,50 per stuk verkrijgbaar zijn, 
terwijl de drie delen m eén band tezamen slechts ƒ 6,— 
zullen kosten 

Hen, die pas tot de verzamelaarswereld zijn toegetreden 
in het bijzonder, maar ook alle andere verzamelaars van 
bovenbedoelde zegels, kunnen wij aanraden zich deze al
bums aan te schaffen, want dat zal voor weinig geld het 
genoegen van het verzamelen zeker aanmerkelijk verhogen. 

TE KOOP 
GEVRAAGD- K I L O ' S N E D E R L A N D 

a. UITgezochte tegen dagprijs 
b. O N uitgezochte tegen dagprijs 

Massawaar alles Tevens Kind-, Zomer- en gelegenheidszegels 
liefst in behoorlijk kwantum 

M. J. A. VAN DER HAAGEN ■ DEN HAAG 
Van Lennepweg 67  Telefoon 5504S4  Tel adres „Haagphil" 

TE KOOP GEVRAAGD verzamelingen, partqen, massa
goed en kilowaar 

Vraagt gratis mkooplijst massawaar. 
Postzegelhandel G. v. d. E¥NDE 

Petnstraat 8, Utrecht (Oog in Al) Tel 24082. 

W. PEETERS 
Z l EKERSTR 6466 

NIJMEGEN 

POSTZEGELS  M U N T E N 
Voor de verzamelaars in Zuid Oost Nederland 
grote stock Europa en Ned en Overzeese Ge
biedsdelen Alle soorten albums en stock boeken 
enz leverbaar 

Zeer goedkope aanbieding Nederland 
Ondanks de zeer lage prijzen bij aankoop boven f 10,— nog 10% korting en franco toezending 
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HENDRIK VAN DER LOOS POSTZEGELHANDEL 
HERENGRACHT 8a  DEN HAAG  Voorheen Rotterdam  Nieuwstraat 26 en NoordBlaak 39 

Bankrekening. R. Mees & Zoonen en NederI Handel Mij. Herengracht  Giro 24392  Telefoon 1129M 
Te bereiken van Holl Spoor Bus T  Staatsspoor 4 minuten 

Na 1 November Laan van Nieuw O Indie 50 



KLEINE ANNONCES 
Deense leraar, Nedtr lands lezend, wenst 
POSTZEGEÏ RUIL met een of twee 
Nederlanders Brieven aan H ter Braak, 
Postbox 510!, Amsterdam-Z 

ENGELSE KOL. zichtzendmgen aan
vragen bi) B de Blicck, Busken Huet -
straat 5 II, Amsterdam 

500—ƒ 2,20, 1000—ƒ 5,—, 1500—ƒ 9.—, 
2000—/ 14,— verschillende zegels We
reld 500—ƒ 2,75, 750—ƒ 4,50, 1000— 
ƒ 7,— verschill zegels Europa Franco. 
A J van Cuijk, Hagelkruispl 6, T i l 
burg Giro-rek 47668. Tel 25603. 

De Vereniging van Postzegelverzame
laars Tilburg kan voor haar rondzend-
dienst nog BOEKJES MET GOEDE ZE
GELS gebruiken De administrateur W 
van Erve, Insulindeplein 5, Tilburg 

JULIANAZEGELS pr kwal p 100 
75 cent rood ƒ 6,—, 75 cent paars 
ƒ 7,— Andere waarden, w o nieuwe, 
per 200 gram (8 k 900) ƒ 2,50 N E D . 
ANTILLEN 20 x ƒ 1,50 ƒ 5,—, 10 x 
ƒ 2,50 ƒ 7,— Franco na storting op 
postrek. 73943 Den Haag W . Krediet , 
W. V. Outhoornstraat 36 

Verz . vraagt te koop O U D DUITSE 
S T A T E N . OOSTENRIJK, LOMBAR-
DIJE (alléén ongetand) en PARMA Ook 
stempels en brieven Uitsluitend ge
stempeld en prima kwahtei t Aanbiedin
gen aan J E Cserno, Achtergracht 19, 
Amsterdam Tel 63697 

T E K O O P . 1 insteekalbum Europa, 
2000 zegels, 2 abums Europa, ± 4000 
zegels, 1 album Amenk« Australië, 
± 2000 zegels Br onder N o P 457, 
Boom-Ruygrok N V , Haarlem 

T e koop gevraagd van U.S.A verza
melingen , restanten, massagoed, post
stukken, proeven, voorlopars, etc J 
Velleman, Nieuwstraat 5, Hengelo (O.) . 

Te koop gevraagd Een goed onderhou
den verzamehng NEDERLAND en O G 
om voort te zetten Br met \oIledige 
omschi en pri)s onder N o P 455, 
Boom-Ruygrok N V , Haai lern 

Aangeboden NEDERLANDSE P O R T -
ZEGELS op stroken van de P T T per 
250 gr (minstens 1000 zegels w o 35, 
50, 85 en 100 e t ) f 5,— Na ont
vangst van postwissel volgt (zolang de 
voorraad strekt) franco toezending E v. 
Meggelen, Namensestr 7, Sche\eningen. 

Te koop tegen aannemelijk bod C O R O 
N A T I O N 12 Mei 1937 compleet ± 202 
versch (ongebr ) en ± 50 versch enve
loppen speciale- en openingsvluchten 
(vrnl Ned en K o l ) 1935-1939 L C. 
V Doorn , Oostsingel 12, Delft (particu
lier) 

Te koop aangeboden 3 G R O T E en 3 
KLEINE INSTEEKALBUMS met post
zegels van alle landen J Dekkerstraat 
32, Hoogeveen 

Te koop gevraagd: PUNTSTEMPEL-
V E R Z A M E U N G of losse puntstempels 
Nederland Brieven onder No . P 456, 
Boom-Ruygrok N V , Haarlem 

POSTZEGELRUILVRIEND in Holland 
gezocht Lothar Jakob, Osnabrück, Kok-
schestr 42. 

Ter overname gevraagd COMPLETE 
W E R T , 1952 of 1953 Opgave van prijs 
onder N o P 458, Boom-Ruygrok N V , 
Haarlem 

Te koop aangeboden. G R O T E VERZA
MELING EUROPA to t 1940 Vooral de 
oude zegels zijn zeer compleet en m 
mooie kwaliteit aanwezig Voorts veel 
topstukken en belangrijke series Zeer 
geschikt tot voortzett ing of als waarde
vaste belegging Taxatie door expert 
toegestaan Prijs ƒ 12000,— Br onder 
N o P 459, Boom-Ruygrok N V , H'Iem 

Aangeb verz NED. EN OV. RIJKSD. 
in zo goed als nieuw Davo Album, 
vogens Cath N V P H '55 Ned 
ƒ 640,—, N I en N Guinea ƒ 486,—, 
Cura jao ƒ 330,— en Suriname ƒ 316,— 
Veel postfris, vrijwel alles prima kwah
teit Prijs ƒ 850,— Br onder No P 460 
Boom-Rujgrok N V , Haarlem 

Uw grote of kleine collectie NEDER
LAND E N / O F BUITENLAND kunt u 
voor een goede prijs verkopen aan J 
D Muis, Platanenweg 12, Amsterdam, 
tel 50959 

Voo. 1000 BUITENLANDSE ZEGELS 
betaal ik minstens ƒ 1,10, voor betere 
kwaliteit of betere soorten een hogere 
prijs, minimum 10 soorten per 1000 
F Krijgsman, Straatweg 105, R'dam 

Wi) geven voor MASSAWAAR BUI
T E N L A N D ƒ 1,25 per 1000 (uitgez 
Belg -Eng -Duitsl Frankr ) Voor deze 
ƒ 1,— per 1000 Groot formaat plaat 
jeszegels 50 c per 100 A de Man, Gen 
V d Heydenstr 20, Dordrecht 

5 September a.s. 

Vanaf heden P K A C H T l d E B O E K J E S 
van Europa alsmede Eng Kolomen voor ver
zenden gereed Mijn prflzen zvjn zeer con
currerend gesteld. Desgewenst kunt U iedere 
maand een zending toegezonden krugen van 
steeds andere boekjes. 
EENS koper BLIJFT by mij koper 

POSTZEGELHANDEL H. V A N L I E S H O U T 
Hurksestraat 26 — HELMOND — Telefoon 3018 

verschönt de Yvert & Tellier catalogus 1956 m 
3 delen. 
deel I Frankrijk en O. G. ƒ 3,— 

II Europa „ 11,35 
III Overzee „ 14,90 

Prtjs complete catalogus ƒ 29,25 
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Ook de Michel catalogi 1956 verschönen begin 
September 
Europa catalogus ƒ 17,60 
Duitsland „ 4,90 
Overzee deel I ƒ 19,50 verschönt November. 

„ II „ 19,50 verschönt Februari 1956. 
Bestel tijdig, dan kunnen wij direct na verschij-en, 
toezenden. 

Postzegelhandel Tine de Buhr 
N.Z. Voorburgwal 347 - AMSTERDAM-C. 
Tel. 33324 - Giro 566731. 

Post voor catalogi extra 

O U D E BRIEVEN 
met of zonder postzegels 

LUCHTPOST-BRIEVEN 
der gehele wereld 

PHILATELISTISCHE LITERATUUR 
op elk gebied 

O U D E LANDKAARTEN t«e-18e eeuw 
o.a. Mercator, Ortelius, Blaeuw 

POSTROUTE-KAARTEN 

koopt en verkoopt 

G E U Z E N D A M ' S Postzegelhandel CV. 
TORENSTRAAT 89 — DEN HAAG — TELEFOON 112186 

Te koop gevraagd : 
Verzamelmgen 
Partijen ^ po 
Betere losse 1 

«tzegels 

Speciaal interesse voor oude 
van de gehele wereld. 

AANBIEDING. 
NEDERLAND 

1852 10 c Rood 
1864 5 c Blauw 
1867 20 c Groen 
1872 Koning 22'/! c 

1 Gld 
2'/! Gld 

1931 Kindserie 
1932 
1933 
1934 

(x) = ongebr , (o) 

(o) 
(o) , 
(o) , 
(o) , 
(o) , 
(o) , 
(o) , 
(0) : 
(o) , 
(o) , 

= geb 

zegels 

ƒ ^ ■ 
„ 1,45 
„ 2.« 
„ 3,90 
., 3,— 
„ 15,50 
„ 2,10 
„ 2,10 
„ 1,85 
„ 2,20 
r 

ALBUMS. 
Nederland en O G. 

Bondsalbum K 11 ƒ 
, ,Hol land" album . . . „ 
Alsv binnenschroeven „ 
„ D A V O " album 

Groot msteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken . „ 
Alsv 20 bladen 

Insteekboekjes ƒ 0,75, ƒ 
ƒ 1,50, ƒ 2,—, ƒ 3,25, f 
f 6,75 

8,50 
13,50 
14,50 
22,50 

9,75 
17,25 
0,95, 
3,60, 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O G 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 4394C — Giro 425549 

POSTZEGELHANDEL 

„'^kilor^a" 
(v/h J. L. VAN DIETEN) 

Coolsmgel A3, voor het Postkantoor, Rotterdam, is thans 
gevestigrd 

LIJNBAAN 44, 
hoek Kruiskade, bij Thalia theater 

ROTTERDAM tel. 27957 
In een modem ingerichte winkel vindt U een uitgebreide sor
tering zegels, van bijna alle landen, albums, insteekboeken, cata
logi, pakketten en philatelistische benodigdheden, alles van de 
beste kwaliteit. 

TE KOOP GEVRAAGD 
tegen aantrekkelijke prijzen ver
zamelingen, momenteel speciaal: 

1 Collectie Italië met of zonder Kolomen. 2 Collectie België & Luxem
burg. 3 Collectie Kerkelijke Staat en losse series, b Collectie Franse 
Kolomen. 5 Collectie Nederland & Kolomen. 6 Collectie Saargebied. 
Alles uitsluitend in prima, gevorderde staat, aanbiedingen met prijs en be-
schriiving Zoek eveneens te koop alle Weldadigheids- en gelegenheidsseries 
van Nederland, in kwantums 

Eveneens gezocht Nederland nrs 80, 101, beide 10 guldens, Nrx 104, 105, 
opdrukken op 10 guldens, Postfris en gebruikt, alsmede alle betere series 
van Nederland en O G 

BEZOEKEN DOOR GEHEEL NEDERLAND 
POSTZEGELHANDEL SUTHERLAND 

(Kant 334 v Alkemadelaan. Tel 7744*7). Postbui «30. 's-Gravenhsfa 
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No. 360 
t.o.v. deurwaarder A. H. Davids 

op 345 October 
in 

Den Haag 
weer een 

E V E N E M E N T 
Een veiling voor 

Elck wat wils 

Onder de hamer komen: 
een collectie N E D E R L A N D & OVERZ. RIJKSD. 
een collectie FRANSE KOLONIËN. 
een collectie E U R O P A in uitzonderlijk mooie kwaliteit. Met vele 
klassieke zeldzaamheden, gezochte moderne series, enz. 
Voorts prachtige verzamelingen in ALBUMS, honderden vrijwel com
plete landen verzamelingen, enz. 

Een UNIEKE GELEGENHEID voor verzamelaars om hun collectie en voor hande
laren om hun voorraad aan te vullen. Noteert U nu de data en indien U onze cata
logi niet regelmatig ontvangt, vraagt dan direct om toezending van de rijkgedlus
treerde catalogus welke begin September verschijnt. 

V A N D I Ë T E N  V E I I I N G S o 
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VAN D I E T E N  P O S T Z E G E L V E I L I N G E N  VAN D I E T 

NOORDEINDE 37 — DEN HAAG TEL. 0170011.48.36 

Wilt U verkopen ? 
Zendt U dan in of bespreekt de verkoop in de volgende herfstveiling. 
Profiteert van de goede prijzen en onze naam. 
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Schoorlse postzegelhandei 
Damweg 2 Telefoon 365 

* Wi/' bebandekn mancolijsten 
van Europa vooral ongebruikt 

* Nieuwtjes  Rondzendingen 

• 
Postzegelhandel l A p R O r n A 
Van Speykstraat 144  Tel. 34698  Rotterdam 

In en Verkoop verzamelingen, Partijen, massa, betere losse 
zegels en serie's. 

Bestel nu reeds de Yvert '56. 
Verschijnt Sept.: DL I Frankrijk f 3,

DL III Overzee f U,90. Porto Extra. 
DL II Europa f 11,35, 

IK BETAAL f 12,50 
voor Uw Yvert 1955 of ƒ 7,50 voor Uw Yvert 1954 of ƒ 2,50 voor Uw Yvert 1953 
bij aankoop (franco toezending tegen franco toezending) van de nieuwe 

YVERT 1956 (3 delen) ad f 29,25 
Vrijblijvend kunnen orders voor oudere Yverts aanvaard worden. Levering zover 
voorradig. Bij aankoop van de nieuwe Yvert bevelen wij aan het 

YVERT-SUPPLEMENT 195« ad f 4,50 
U ontvangt dan ingaande de nieuwe Yvert 1956 iedere maand een opgaaf van de 
nieuwe uitgiften, pnjsveranderingen, speciale aanbiedingen gedurende 1 jaar. 

BOREK D U I T S L A N D 1956 f 2,75 
Opnieuw bewerkt en BIJ tot heden. Gecatalogiseerd zijn Duitsland met alle bezette 
gebieden, stadsposten, koloniën, etc. Borek Duitsland 1955 NU ƒ lj75. 
R. H A A G S M A - L E E U W E N S T R A A T 2 A - H I L V E R S U M - T E L 7 6 0 6 
Postgiro 336559. Betaling bij bestelling. Ziet onze vorige aanbiedingen. 
Abonneert U op onze maandelijkse aanbieding , ,HET LAATSTE N I E U W S " ad ƒ 1 , — 
per jaar, inclusief aantrekkelijk opbergmapje en aardige attenties. 

Onze belangrijke 

210e Postzegelveiling 
vindt in September a.s. te Den Haag plaats. 

Tot circa 20 Augustus a.s. kan nog materiaal 
worden toegevoegd. 

• 
Vraagt de veilingcatalogus en/of de gunstige 
veilingcondities. 

Uw inzending is bij ons tegen brand en 
Inbraak verzekerd! 

Desgewenst voor chot (renteloos) 

• 
Voor onze tweede najaarsveiling zoeken wij 
een mooi object. Schrijft U ons eens. 
Wij komen Ü gaarne bezoeken. 

J. K. RIETDIJK N.V. - DEN HAAG 
TELEFOON 1170 20 LANGE POTEN 15a 

Curasao 
nos. 
2A» ƒ 
4 
6* 
7* 
8 ' 
9 ' 
9A 
10» 
11» 
19/23 
24» 
28» 
29» 
30 
3 2 ' 
32 
39» 
42» 
55» 
60» 

Met * is 
betalingen 

Curacao & Suriname 

20 — 
3,80 
5,80 
5,80 
7,50 
0,55 

22,50 
b — 

30,— 
6,75 
0,85 
7,— 
0,55 
2,50 
2,35 
2,— 
3,50 

14,— 
0,50 
0,55 

Curasao 
nos. 
60 ƒ 0,50 
63» 1,80 
64 1,10 
66» 1,80 
67» 1,35 
69C» 6,75 
73» 1,60 
74» 1,60 
75» 0,70 
n* 0,90 
78» 1,40 
82/88' 8,25 
82/88 5,90 
89/100» 16,— 
99» 2,15 
101/102» 1,60 
103» 0,65 
104/120» 75,— 
104/120 70,— 
138/140'- 0,70 

Curasao 
nos. 
\S\l\bV- ] 17,50 
148» 2,25 
158/163 1,10 
178 0,55 
179 3,— 
185/191» 1,50 
200/205* 3,30 
206/208 1,50 
209/210* 1,65 
Lp. 17 7,25 

- 18/25 66,— 
- 26/40' 45 , - -
- 45/52 8.75 
- 53/68» 10,— 
- 85 25,— 

Suriname 
4A» 9,50 
4Ax» 11,— 
5* 3,20 
5Ax 11,— 

Suriname 
nos. 
8» 
lOaA 
11 
12* 
13» 
14 
15» 
25/28 
30' 
34» 
56/57» 
61» 
102 > 
115» 
118/126» 
127/129' 
157/178' 
214/219 
Lp. 8/14 

- 18 

Alles in perfecte conditie. 
postfris. Nos. Spec. Cat . Tot i 5,— port extra. Geen 
a.u.b. Prijslijsten gratis. 

ƒ 4,75 
26,— 

7,75 
9,7Q 
8,— 

18,50 
35,— 
4,35 

21,— 
8,— 

52,— 
1,80 
7,25 
6,— 

13,50 
1,60 

19,— 
4,75 

1 0 0 , -
210,— 

vooruit-

Postzegelhandel M. D. POSTMA ■ LEEUWARDEN 
Uniabuurt U — Telefoon 7028 — Giro 295477 

Belangrijke collecties gevraagd. Vlotte afwikkeling tot elk Bedrag. 

^ ' betreffende hetnieuwe seizoen 
Vele mooie veilingen staan op de lijst voor de volgende maan
den. Let op verdere bijzonderheden en vraag de geïllustreerde 
catalogi (1 sh per stuk, tenzi) anders gemeld). 

ALGEMENE VEILING TE B O U R N E M O U T H met een verder 
deel van de verzameling, aangeboden op last van Mrs Violet 
Rayner. 
BRITSE RJJK met inbegrip van de Falkland Eilanden, aan

geboden op last van A, E. Tomlinson. Esq. Junr . 
G R O O T  B R I T T A N N I Ë met de verzameling „A. E. T o m 

linson J u n r . " 
BUITENLAND waaronder aantrekkelijke Franse Koloniën en 
klassieke uitgiften van Spanje. 
ALGEMENE VEILING TE B O U R N E M O U T H . 
POSTALE GESCHIEDENIS VAN G R O O T  B R I T T A N N I Ë 
aangeboden op last van Col. Guy R. Crouch, M.C. , T.D. 
CAYMAN EILANDEN aangeboden op last van Cecil Mere

dith Esq. F.R.P.S.L., BRITS WESTINDIË en BRITS N O O R D 
AMERIKA waarin de verzameling „ D r . R. E. Rogers" 
Canada. 
H O N G K O N G en VERDRAGS HAVENS aangeboden op 
last van C. Derek Houston, Esq. 
H A N N O V E R , OLDENBURG en TOSCANE. 
G R O O T  B R I T T A N N I E . 
ALGEMENE VEILING TE B O U R N E M O U T H . 
POSTALE GESCHIEDENIS VEILING. 
BRITS AFRIKA. 
BUITENLAND. 
Momenteel nog vrij. 
ALGEMENE VEILING TE B O U R N E M O U T H . 
BRITS AZIË. 
C H I N A en de opmerkenswaardige verzameling TIBET, aange

boden op last van Col. F . M. Bailey. 
G R O O T  B R I T T A N N I Ë . 

* In deze veilingen kunnen uw eigendommen worden opgeno
men maar op zijn laatst moet het materiaal ontvangen zijn 
veertien weken vóór de datum van de veiling. 

nOBSOJV LOWE LTD., 
30 PaU Math London, S.fV.L 

Telephone: TRAfalgar 4034 

Wanneer op deze advertentie wordt ingegaan, wees dan zo goed te vermelden, dat 
u deze zag in het N E D E R L A N D S C H MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

3 September 

14 September 

21 September 

28 September 

1 October 
5 October 

12 October 

19 October 

26 October 
* 2 November 
* 5 November 
* 9 November 
* 16 J»Jovember 
• 2 3 November 
* 30 November 
• 3 December 
* 7 December 
* 14 December 

*21 December 
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