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V o l g e n d e m a a n d e r v o l g a a n b i e d mf,ci 

Hendrik van der Loo's Postzegelhandel 
Philatelistisch Bureau Laan v. Nieuw Oost indie 50 Den Haag 
v o o r h e e n H e r e n g r a c h t 8 a , T e l e t o o n 7 7 3 7 1 2 G i r o 2 4 3 9 2 B a n k i e r s R M e e s 
Z o o n e n N e d e r l a n d s c h e H a n d e l M i j , H e r e n g r a c h t T e b e r e i k e n v a n a f S t a t i o n 
H o l l a n d s e S p o o r L i j n 4 en 4 a V a n S t a a t s s p o o r L i jn 6 a f s t a p p e n i e h a l t e L a a n 
v a n N i e u w O o s t I n d i ë , 

A a n d e g e a c h t e c l i ë n t e n w o r d t b e l e e f d v e r z o c h t e n i g g e d u l d i n a c h t t e w i l l e n 
n e m e n m e t t o o g o p d e v a ' ^ a n t i e « A.Uet z i l n r o m p ^ a f e e z o n d e n w o r d e n 

WW 0 Postzegelhandel „ F A V O R I E T " 
Th Hekker Zomerzorgerlaan 15 

Tel 25478 BLOEMENDAAL-Giro 553801 

Spetiale catalogus 
Ned. O.G. f 2.50 port 14 c 
Z I C H T Z E N D I N G E N 

Te koop gevraagd door 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12 - Amsterdam 

Tel. 50959 
Verzamelmgen en partijen 

Betaal goede prijs 
Ook grote objecten tegen 

contante betaling. 
W e g e n s v a k a n t i e g e e n g e l e g e n h e i d g e h a d m a a n d e l i j k s e g o e d k o p e a a n b i e d m g 

o p t e s t e l l e n . Z i e d i a r v o o r v o l g e n d e m a a n d b l a d 

EINDE van de 
SEIZOEN-VEILINGEN 

20 JUNI Groo t Brittannie(veilin£nos1'493-94)met de „ B , T . Stevenson"-
verzameling inhoudende goede controle merken, post f iscaal-
zecol-'* l i jngravures, X X s t e eeuw afstempehngen, alsmede 
de , H C V Adam"-** verzameling van de Circu lar Delivery 
Go's zegels 

7 JULI A lgemene vei l ing te Bournemouth (nos 1495-96) verzame 
lingen en gemengde part i jen, kwal i té i tvo l Buitenland en 
Br i ts impe r i um met goed Frankri j l , Duitse Staten, Japan, 
Verenigde Staten, A u traDisch gemenebest. N ieuw Zeeland, 
Canada, Newfound land. Bri tse Weet Indië, G roo t Br i t tan 
n €, enz 

\\ JULI B r i t m p e n u m tveilmgnos 1497-99) Japanse bezett ing van 
Burma ; A f r i k a m e t sterke vertegenwoordiging in Griqua-
land-West, Na ta l en Zoelooland; Aus t raa l -Az ie met goed 
Gemenebest N i e u w Zu id Wales Zu id -Aus t ra l ie en Tas-
manie 

18 JULI Postale geschiedenis vei l ing (nos 185/188 vcriingnos 1500-03) 
Phifatelistische l i t e ra tuur , Zee-post met Oos ten r i j k en 
Levant, Veldtochtenveloppen, Luchtpost, Aden t o t G ib ra l 
t a r waarbij An ta rc t i ca , G roo t Bnt tann ie , Griekenland to t 
Zanz bar waarbi) Hong Kong en Verd rags havens 

Geïllustreerde catalogus 1 — per stuk Opbrengstpri|zen 2/6 per stuk Deze laatste 
zi|n verkrijgbaar ongeveer vier weken na iedere veiling 

Materiaal voor verkoop in het nieuwe seizoen 
moet onmiddel l i jk toegezonden worden aangez en onze september en oktober-
veilmgen nu m voorbereiding zijn 

ONZE VEILINGCATALOGI 
ZIJN DE MOOISTE IN DE WERELD 

Abonneringen voor het nieuwe seizoen moeten nu feschieden nadere bijzonder
heden van 

ROBSON LOWE LTD 
so PALL MALL, Londen S.W.1 

Wanneer ingegaan wordt op deze advertentie vermeldt dan a u b dat U deze 
zag n het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
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ße hulpuitgifte 1945 r>an Suriname 
Opdruk 7'/2 cent op 10 cent Sluiertype Suriname. 

(No. 213 Speciaal Catalogus). 

KiUMQHHC 
vttrt, 7 

ummmmu sxtxr 

Deze opdruk biedt, zoals mij gebleken is, voor si>eurders 
op fUatelistisch gebied een zó merkwaardig jachterrein, 
dat ik hoop met mijn hierna volgende bevindingen bij spe
ciaal-verzamelaars van onze O.R., die belangstelling op te 
zullen wekken, die deze uitgifte zeker waard is. 

Zoals bekend, werden deze zegels per vel van 100 stuks 
overdrukt. Per vel treft men 18 exempl. aan met de z.g. „balk 
in twee delen", te weten de zegels 47 t/m 63 en 65. Van deze 
18 exemplaren zijn er 16 met de z.g. „grote C" en 2 exem
plaren met de z.g. „kleine c". Van deze twee laatste exem
plaren, de no's 53 en 62 van het vel, valt het navolgende op 
te merken. No. 53 (afb. 1) is in ieder geval het enige exem
plaar per vel van 100 — en steeds op hetzelfde zegelnummer 
— met een afwekende (bovendien kleine) c, dat is een c zon
der knopvorming en hoogstwaarschgnlijk óók het enige met 
breukstreep gelijk, zoals beschreven onder no 213h Spec. 
Cat. Hoogstwaarschijnlijk, met het oog op wat hierna nog 
zal worden opgemerkt over de stand van de breukstreep. 

Jhr. Mr. L. H. L. de Stuers 

Wat zegel no 62 betreft (kleine c met breukstreep lager) 
ook hiervan heb ik, eveneens rekening houdende met wat 
hierna t.a.v. de breukstreep als belangrijkste conclusie mij
ner onderzoekingen zal worden opgemerkt, nooit meer als 
één exemplaar per vel kunnen traceren (afb. 2). steeds ook 
weer op hetzelfde zegelnummer van het vel 

Bij de overige 82 exemplaren met „gave balk" (beter ware 
wellicht te spreken van „hele balk") treft men er 10 aan met 
kleine c, te weten de no's 2, 8, 24, 28, 34, 35, 38, 46, 89 en 99. 
Uit deze opsomming blijkt dat men per vel slechts één 
paartje kan aantreffen met kleine c (no's 34 en 35). 

VOORNAAMSTE BEPAALD OPVALLENDE 
AFWIJKINGEN. 

I. Lengte breukstreep. 
a. Eén exemplaar met breukstreep 5% mm No 1 van het 

vel (afb. 3). 
b. Zeven exemplaren met breukstreep i^ mm (no's 12, 

17, 33, 51, 59, 62 en 99 van het vel (afb. 4). 
Alle overige exemplaren van het vel van 100 hebben 
een breukstreep van 5 mm. 

II. Met lange voetstreep cijfer 1 i.p.v. korte. 
De no's 72 en 74 van het vel. Dit cijfer 1 is bovendien veel 

slanker (fijner), niet zo grof en dik als de overige (afb. 5). 
III. Afwijkend cijfer (rechte ophaal i.p.v. oplopende). 

No. 12 van het vel (afb. 6). 
IV. Afwijkend cijfer 2. 

No 93 van het vel (afb. 7). 
V. Afwijkingen van het cijfer 7. 

a. 7 zonder ophaal. De no's 2, 24 en 91 van het vel (afb. 8). 
b. 7 dikke oplopende dwarsstreep in plaats van rechthoe

kige ophaal. No. 92 van het (afb. 9). 
c. Vette 7, waarvan o.a. de voet 1 mm is i.p.v. % mm. De 

no's 13, 17, 18, 40, 53, 65, 68, 69, 93 en 97 (afb. 1,5, 7). 
d. 7, krul i.p.v. rechthoekige ophaal. No. 34 van het vel 
(afb. 10). 
AI deze afwijkingen komen steeds voor op hetzelfde zegel

nummer van het vel. Ook weer afgezien van hetgeen hierna 
over de stand van de breukstreep zal worden opgemerkt, 
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staat hiermede vast dat bij het overdrukken van deze ge
hele oplage geen ander, geheel of gedeeltelijk, zetsel werd 
gebruikt. 

Aan de hand van het bovenstaande verkrijgt men derhalve 
het navolgende schema van een vel van 100: 
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BREÜKSTREEP. 
Staat dus het zetsel vast, dan is het verloop der breuk-

strepen een opmerkelijk verschijnsel. Aan de hand van ge
stempelde exemplaren die derhalve afkomstig zijn van een 
willekeurig (onbekend) aantal vellen, is het mij mogelijk ge
weest om praktisch een geheel vel te reconstrueren. Uiter
aard moesten daarvoor grote hoeveelheden verwerkt worden. 
Daarbij is mij gebleken, dat de juiste plaats van het zegel in 
het vel steeds weer nauwkeurig kon worden bepaald aan de 
hand van dikwijls zeer kleine, maar loch duidelijke afwij
kingen in de cijfers en letters van de opdrukken op ieder 
zegel. Hieiop bestaat slechts één en wel zeer belangrijke uit
zondering, te weten de stand van de breukstreep ten opzichte 
van het cijfer 1 en 2 in de breuk V2. 

Mijn slotconclusie luidt, dat deze breukstreep tussen de 
positief vaste stand van 1 en 2 ten opzichte van de 7 en Ct 
op het gehele vel, als het ware heen en weer „danst" In 
andere wooiden' deze breukstreep is, wellicht bij het succes
sievelijk afdrukken der vellen ,,los"' geraakt in het oor
spronkelijke zetsel 7% ct. Voor dit .,losraken" kan ik geen ver
klaring geven. Evenmin voor het feit, dat ik bij de zegels no 
53 (met afwijkende kleine c die vaststaat, zie boven) en no 62 
nimmer een exemplaar heb kunnen vinden met afwijkende 
breukstreep, c.q. afwijkend van de pmschrijving als onder 
213h en 213i Spec. Cat. gegeven. Ware dit wel het geval ge
weest dan zouden wij voor zegel no 53 een tweede exemplaar 
213i leren kennen, maar dan met een afwijkend type kleine c 
en voor zegel no 62 een tweede exemplaar 213h, eveneens met 
een afwijkend type kleine c. Dit zou tevens betekenen, dat er 
dan óók vellen zouden hebben kunnen bestaan met uitslui
tend 213h zonder 213i en vellen met uitsluitend 213i zonder 
213h. Wil men nog verder gaan dan zou het zelfs mogelijk 
zijn geweest dat er vellen hebben bestaan waarbij de om
schrijving van 2131 toepasselijk is op zegel no 53 en de om
schrijving van 213h op zegel no 62! 

Zou de veronderstelling te gewaagd zijn dat het oorspron
kelijk zetsel van 100 stuks uitsluitend bestond uit de 7% 
mei breukstreep geiyk en pas successievelijk de z.g. „lagere" 
(beter waie dan te spreken van „gezakte") breukstrepen zijn 
ontstaan? 

Bijgaande afbeeldingen 10 (twee exemplaren van no 34) en 
11 (twee gelijke veldelen) demonstreren m.i. duidelijk het 
hierboven omschrevene. Men vergelijke met name de zegels 
no's 39 der veldelen. 
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Hieruit vloeit tenslotte voort, dat niet te bepalen valt hoe
veel exemplaren bestaan per vel — laat staan van de gehele 
oplage overdrukte zegels — met breukstreep gelijk dan wel 
lager, zoals beschreven onder de no's 213a t/m i der Spec. 
Cat., wellicht dan met uitzondering van 213h (zegel 53 met 
vaststaande afwijkende kleine c) en 213i (zegel no 62). 

Teneinde op dit laatste punt meer klaarheid en eventueel 
een definitief antwoord te kunnen geven zou ik willen be
sluiten met een beroep op onze speciaal-verzamelaars om 
hun verzameling dan wel hun doubletten er eens op na te 
slaan en eventueel hun bevindingen bekend te maken. 

Att> I I 

^laCt 7 l , C t 

laCt 7l2Ct 

7 ^\ ('t 7%d 7l2Ct 7^|aCt 

12 Ci • 12 ^^ bci 

"WC« ctKiffiR v^tnetuM 

DE POSTZEGEL IN DE EXPORTPROPAGANDA. 

Het tijdschrift Economische Voorlichting van 11 mei jl. 
ontleende aan het blad S.G.E.-activiteiten onderstaand be
richt, dat wij gaarne onder de aandacht brengen van die
genen onder onze lezers, die buitenlandse handelrelaties heb
ben. Dit blad schrijft: 

In de praktijk van het export werk blijkt herhaaldelijk dat 
de mensen, waarmee men in het buitenland correspondeert 
— vooral in veraf gelegen landen — zéér gesteld zijn op het 
ontvangen van correspondentie met postzegels. Dit geldt niet 
alleen voor gewone zegels, maar nog meer voor kinderzegels 

en andere bijzondere postzgels. Bij het verzenden van bui
tenlandse post blijkt maar al te vaak dat op deze manier, 
door een kleine attentie een vriendschap kan worden behou
den, dan wel een relatie kan worden verstevigd. 

Toen wij onlangs in een kring van expoitmanagers hfet 
probleem van het frankeren van de buitenlandse post aan
sneden, bleek men algemeen van mening, dat het geringe 
meerdere werk, dat de expeditie heeft met het voorzien van 
de buitenlandse post, liefst met meerdere verschillende ze
gels, dubbel en dwars zijn geld opbrengt, met als resultaat 
een tevieden buitenlandse relatie. 

115 



HOE BEGIN IK 
MIIN VERZAMELING OP TE ZETTEN? 

Een praatje voor beginnende verzamelaars 
door Ir. W. VAN HOUTEN. 

Wie vroeg of laat het plan opvat om de postzegels, welke 
hij in de loop van een aantal jaren heeft gekregen, te ver
zamelen, voelt zich als de jeugdige wandelaar, die alleen 
een bos in gaat. Hij loopt er ietwat schuchter binnen. Hij 
komt langs een bloempje en plukt het; hij ziet een vlinder 
en volgt deze in zijn lichte vlucht; hij hoort een vogel en 
luistert. Hij ziet er struiken en bomen, maar kent ze niet bij 
naam; hij kent er niet de weg, maar hij voelt wel, dat hij 
een donker bos ingaat, dat hem niet veel zegt. 

Juist zo gaat het de jonge verzamelaar, die net zo ver is 
gekomen, dat hij zich onvoldaan voelt omdat zijn zegels, 
lukraak in een doos gegooid, stil maar nadrukkelijk pro
testeren. Zij willen niet onordelijk in de duisternis liggen, 
maar naar ouderdom en plaats in het licht komen en zo 
vrede en belangstelling geven aan hun jeugdige bezitter. 

Hij gaat beginnen; hij gaat zichzelf een weg zoeken — het 
goede recht en de plicht van een jong leven. Maar zonder 
leiding komt hij in de regel slecht terecht. En later pas zal 
hem blijken, dat hij, onwetend en onervaren, veel onherstel
baar verknoeid heeft. 

Kom, jonge vriend, wij zullen samen een mooie weg zoe
ken waarop al heel velen voor jou prachtige uitstapjes heb
ben gemaakt. 

Mag ik je zegels eens zien? 
Mooi, er zijn heel goede bij, maar zij zijn nog niet schoon. 

Zie, daar zitten nog resten papier aan en gom, enkele zijn 
geknakt of ingescheurd, andere weer zijn opgeplakt geweest 
met ondeugdelijke gom. Wij gaan dus eerst met de schoon
maak beginnen. 

Zitten de zegels nog op het stuk dat de post ons thuis ge
bracht heeft, dan is de eenvoudigste manier ze in een bakje 
met water te leggen. Het water kan lauw zijn, waardoor het 
oplossen van de kleefstof sneller gaat dan bij koud water; 
maar het mag volstrekt niet heet zijn. 

Wanneer er zo bijv. 20 goed naast elkaar kunnen liggen, 
gooi er dan geen 50 in, want van deze zal het merendeel op 
elkaar gaan kleven en maar zeer onvoldoende vochtig wor
den. Daardoor duurt het proces, dat in de regel in een 
kwartiertje verloopt, onnodig lang. Maar bovendien wordt 
het water zo vervuild door de vele kleef- en andere stoffen, 
die de onmatig vele zegels afgeven, dat van zuivere behan
deling niet veel overblijft. Dus liever 10 keer schoon water 
voor 20 zegels, dun 1 maal hetzelfde water voor 200 zegels. 

Waar wij bijzonder op moeten letten is, dat geen delen van 
gekleurde enveloppen mede in het water komen, omdat zij 
meermalen kleur afgeven die zich tot grote schade mede
deelt aan alle postzegels. Zij moeten dus afzonderlijk behan
deld worden, nadat het stuk gekleurd papier zo klein mo
gelijk is gemaakt. 

Nog iets anders vraagt onze waakzaamheid. Er zijn een 
aantal zegels, waarvan de kleurstof in water loslaat. Dit 
geldt bijv. voor de zegels van Nederlands-Indië van 1933 
met de ploegende karbouwen in een rijstveld er op afge
beeld. Zo ook voor het zegeltje van Va p. van Engeland (1887-
1900), dat in water zijn groene kleur wijzigt in blauw. Hier
op kom ik later terug als wij aan de catalogus toe zijn. 

Wel, jonge vriend, merk je nu wel, dat je zonder leiding 
dingen gedaan zou hebben waarvan je later zeker spijt zou 
hebben, maar waarbij je misschien ook zoudt denken: waar
om hebben „ze" mij daar vroeger nooit iets van gezegd. 

Ga maar zitten, ik zal je er van vertellen. Maar eerst moe
ten de zegels schoon zijn. 

Kijk, die zit nog vast. Het papiertje mag er in geen geval 
afgetrokken worden. Laat het dóór-weken totdat de papier-
rest afgeschoven kan worden. Het aftrekken toch heeft tot 
gevolg, dat meer of minder van het toch al weke zegelpapier 
afgetrokken wordt. Daar komt dan een dunne plek, die dui
delijk als een lichter vlekje zichtbaar wordt als men het 
zegel tegen het licht bekijkt. Is dit al ernstig genoeg omdat 
de waarde er flink door vermindert, ook scheuring kan het 
gevolg zijn van een door ongeduld ingegeven handeling. 

Laten wij er vooral steeds aan denken, dat het doorweekte 
zegelpapier zachter is dan de stugge lijm. 

Vinden wij zulk een waterbehandeling heel natuurlijk, 
laten wij dan toch niet vergeten, dat wij vroeger herhaalde
lijk getracht hebben zegels, vooral als zij aan de kanten wat 
los op het couvert zaten, los te peuteren. Ook in droge toe
stand kan dit gemakkelijk dunne plekken of scheuring tot 
gevolg hebben. 

Bij ongebruikte zegels kan het laagje gom, wellicht door 
weersinvloeden, gebarsten zijn. Hoewel de afwezigheid van 
dit gomlaagje de zegelwaarde aanzienlijk vermindert, is het 
geraden, vooral bij dure zegels, de gom er af te wassen. Op 
den duur toch zou het papier door die gom-werking kunnen 
barsten of scheuren. 

Zijn de zegels goed schoon, dan worden zij — niet met de 
vingers, maar met een pincet met afgeronde, volkomen glad
de einden— opgenomen en omgekeerd op een schoon, wit, 
goed wateropnemend vloeipapier gelegd. Hierop moeten zij 
kalm drogen; niet boven of vlakbij een warme kachel, om
dat het drogen dan vlugger gaat, want dat geeft óm-krul-
lende zegels. Krijg die maar weer eens goed vlak, zonder 
geknakte hoekjes en dergelijke. 

Goed droog zullen wij de vlakke prentjes nog eens terdege 
bekijken. Zijn de tandjes zuiver en volledig; zijn de zegels 
goed gecentreerd (d.w.z. de witte randjes tegenover elkaar 
even breed); is de kleur zoals zij behoort te zijn? Hoe weet ik 
dit laatste nu? Dit brengt mij vanzelf tot de vraag: „Is een 
catalogus nodig?" Ja, en nogmaals ja. Zo'n catalogus is een 
knappe, betrouwbare wegwijzer, waarvan de deugden zul
len blijken naarmate wij met de zegel-behandeling verder 
komen. Zij vertelt o.a. hoe de kleur van de zegels behoort 
te zijn. Over die kleuren alleen is wel een boekdeel te vul
len, maar voor de beoordeling van onze zegels is het vol
doende, maar tevens nodig, een kleurenschaal aan te leggen, 
die steeds ter vergelijking beschikbaar is. 

Het zuiverst vindt men de kleuren bij de ongebruikte ze
gels, zoals zij van de drukker zijn gekomen. Kies daarvoor 
bijv. de Duitse zegels van de uitgaven tussen 1900 en 1923. 
Daarvan zijn een handvol voor een paar dubbeltjes te krij
gen en ze vertonen vrijwel alle voorkomende kleuren. Plak 
die zegels luchtig in een boekje, in kleur-volgorde, rood 
(licht-, oranje-, karmijn-, wijn-, donkerrood enz.), geel, 
groen, blauw, violet, in alle vindbare tinten, maar zorg voor 
reserve-plaatsen, want herhaaldelijk vindt men meer tinten. 
Op de duur zal blijken, dat het juist bepalen van een kleur 
niet eens zo eenvoudig is. Dat hierbij verschil van mening 
kan bestaan blijkt meermalen wanneer men de aanduidin
gen vergelijkt welke de Nederlandse, Franse of Duitse ca
talogi voor eenzelfde zegel geven. Schrijf die benamingen 
onder de zegels in het boekje, dtt kan later tot lering dienen. 
Wees over deze verschillen overigens niet verwonderd. Wij 
weten toch al wel, dat niet ieder oog hetzelfde ziet. En dan 
nog, er zijn bijv. meer dan 300 tinten grijs, die het ongewa
pende oog nog kan onderscheiden. 

Behoort er al meer dan oppervlakkige kennis van kleu
ren toe om bijv. blauw te kunnen aanwijzen naast ultrama
rijn, moeilijker wordt het om van een zegel dadelijk te zeg
gen dat het is licht-, melk-, hemels-, grijs-, staal-, lei-, of 
donkerblauw. Men voelt wel, dat juiste beoordeling slechts 
mogelijk is door vergelijking met de „standaard"-kleuren in 
het boekje. 

Dit gaan wij nu toepassen bij onze verzameling van ..ge
stempelde" zegels. Uit de aard der zaak begint men hiei-
mede, maar gaat er vrijwel noodgedwongen mede door, om
dat zij in het algemeen belangrijk goedkoper zijn dan de 
„ongestemi>elde". (Hoewel hiervoor de aanduiding „postfris' 
gebruikelijk is. roep ik de hulp van taai-vrienden in om hier
voor een goed woord te vinden). 

Die gestempelde zegels behoren in kleur niet te verschil
len van de ongestempelde. Wij hebben er daartoe op gelet, 
dat de meergenoemde zegels, welke in water verkleuren, 
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losgeweekt moeten worden door ze op net-voldoende voch
tig vloei te leggen, de plaatjes-zijde boven. Het is alweer de 
catalogus die ons op deze zegels wijst. De Franse Yvert zegt 
er van: „Les couleurs de ces timbres sont fragils et l'eau 
les denature". 

Iets anders waaromtrent de catalogus opheldering geeft is 
de wijze waarop de zegelranden, indien zij niet recht afge
sneden zijn, getand zijn, met andere woorden, over de tan
ding. Deze wordt boven elke serie aangegeven door getallen 
tussen 9 en 16 (soms nog kleiner), zijnde het aantal tandjes, 
voorkomende op 20 mm lengte. Hierbij worden soms twee 
getallen vermeld; het eerste geldt dan voor bc^'on- en on
derrand, het tweede voor de zij randen. Zo ziet men dan bijv. 
14 X 15 of 15 X 14. De enkele vermelding 14 betekent 14 
voor alle zijden, terwijl de aanduiding 14—15 betekent, dat 
verschillende tandingen bij die uitgifte voorkomen, nl. 14 en 
15 en 14 X 15 of 15 X 14. 

Het is niet de bedoeling van elk zegeltje de tanden te tel
len. Daarvoor hebben wij de zgn. tandenmeter, een bedrukt 
kartonnetje, waarop een aantal vakjes langs de randen voor
komen. Hierin zijn bovengenoemde getallen vermeld. Wan
neer men nu een postzegelrand 14 in vakje 14 schuift, dan 
blijken de tandpuntjes samen te vallen met de verdeellijn-
tjes, terwijl de tandoogjes passen om de zwarte bolletjes. 

Overigens kent men grote gaten en kleine en lijnperfo-
ratie, zo genoemd naar het toestel waarmede de tanden uit-
geponst zijn. Het bevat een „lijn" met perforeernaalden of 
een „kam", waarmede 3 van de 4 zijden gelijktijdig geper
foreerd worden. Bij deze laatste zijn de zegelhoeken regel
matig, terwijl ze bij de lijnperforatie meermalen onregel
matig zijn. 

Dat het zin heeft op de tandingen te letten is duidelijk, 
omdat men anders o.a. zegels uit een met 14 aangegeven 
serie heel genoegelijk zou plakken tussen zegels van een 
volgende serie aangegeven met 15. Bij oppervlakkige be
schouwing is hiervan niet veel te zien, maar een ernstig 
werkend verzamelaar kan er moeilijk genoegen mede nemen. 
Maar ook is voor dezulken niet geschreven, dat verschil in 
tanding soms belangrijk verschil in prijs betekent. Een voor
beeld, dat zeker niet op zichzelf staat, geeft voor: 

tanding laVz : 12 ƒ 0,10 
13% : 14 „ 0,40 

kleine gaten 14 : 14 „20,— 
grote „ 14 : 14 „50,— 
kamtanding 13% „75,— 

Nog kan het voorkomen, dat de zegels zelve geperforeerd 
zijn, gewoonlijk aanduidingen van de bedrijven, die de ze
gels nodig hadden voor hun briefwisseling. In de regel wordt 
de waarde hierdoor zeer verminderd. Toch lijkt het goed 
zulke zegels niet dadelijk weg te doen, vooral wanneer er 
geen zelfde zegel zonder die perforatie aanwezig is. Bewaar 
ze dus tot later tijd. Het is toch mogelijk, dat daaronder ze
gels schuilen, die ambtshalve geperforeerd werden zoals de 
omstreeks 1900 uitgegeven Engelse dienstzegels. Daarom, 
even opleggen. 

Ook op andere wijze dan door de genoemde perforaties 
kan de scheidbaarheid van postzegels tot stand gebracht wor
den, nl. door het meer of minder zwaar indrukken van blok-
lijntjes (Fr. percé en lignes) 

Ten slotte noem ik nog de zgn. „zigzag-perforatie, waarbij 
de scheiding gevormd wordt door ingesneden zaag-vormen. 
Zie b.v. de in 1923 uitgegeven Duitse miljarden-zegels, of 
verschillende Griekse. De Fransen noemen dit „percé en 
zigzag" en de Duitsers „im Zickzack durchstochen". 

Weer een ander punt van belang is het watermerk. Dit 
is in de regel duidelijk waar te nemen, het duidelijkst wan
neer men het zegel met de plaatjeszijde op zwart papier 
legt. Soms helpt het om het zegel tegen scherp licht te hou
den. In moeilijke gevallen kan het zijn nut hebben het zegel 
in het water te leggen. Dan ziet men het watermerk meer
malen, vooral bij het droger worden, ineens opkomen. 

Het beeld dat op de achterzijde van de zegel zichtbaar is, 
is natuurlijk het spiegelbeeld van hetgeen de catalogus aan
geeft. Is een zegel gedrukt op papier zonder watermerk, dan 
vermeldt de catalogus ook dit getrouwelijk. Ook dat de stand 
van het watermerk ten opzichte van die van het zegel om
gekeerd is of ook liggend. Men ziet dan bijv. de V van 
George V van Engeland als V of > of > . Daar deze afwij
kingen zeldzamer zijn, zijn zij natuurlijk ook duurder. Zo 
staat bijv. de 1% p „ <" genoteerd voor 2 fr, dezelfde met het 
watermerk „ " voor 150 fr. Zo staat het Hindeburgzegel 
van 15 pf. met ruiten als watermerk te boek voor een waarde, 

die ongeveer 200 maal zo hoog is als het overeenkomstige ze
gel met het hakenkruis-watermerk. 

Ter oefening in het vaststellen van een watermerk kunnen 
de Engelse zegels dienen, die tussen 1842 en 1912 met een 
duidelijk watermerk werden uitgegeven. Eerst kwam de 
„kroon" in kleine afmetingen, daarna de „kroon" bijna zo 
groot als het zegel, later weer een samenstel van kleine kro
nen en schrijfletters G v R (George V Rex). In 1942 verschij
nen deze letters in drukletters; weer later verschijnen E 8 R 
en G VI R en het laatst E 2 R. 

Lang niet alle watermerken zijn zo duidelijk als bij de 
Engelse zegels. Wie heeft ze niet vergeefs gezocht bij som
mige Amerikaanse, Hongaarse en andere zegels. Er is wel 
een welwillende postzegelhandelaar te vinden, die enkele 
minuten vrij wil maken om van raad te dienen. 

Nu wij de voornaamste kenmerken voor het beoordelen 
van postzegels hebben leren kennen, is het misschien niet 
ondienstig om na te gaan, wat onze Nederlandse zegels te zeg
gen hebben. Een goede raadgever daarbij is de „Speciale ca
talogus", een uitgave van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren. 

Waarin en hoe plaats ik mijn zegels. Natuurlijk in een 
album. Ja, maar wat zal het zijn, een zgn. jeugdalbum? 
Ogenschijnlijk wel, m a a r . . . . een jongen wordt jongeling en 
deze groeit tot man. En in die tijd zal hij herhaaldelijk on
dervonden hebben, dat zijn jeugd-album geen plaats biedt 
voor wat hij zelf al bij elkaar heeft, laat staan voor wat de 
catalogus vermeldt. Dan wordt de vraag of er bladen bijge
voegd moeten worden — op gevaar af dat de chronologische 
volgorde wordt verbroken — öf dat een vollediger album 
gekocht zal worden. 

Om soortgelijke teleurstellingen te voorkomen, zou ik de 
beginner, wie het verzamelen ernst is, het volgende willen 
raden. 

Koop een stevige klemband of een band met andere inrich
ting, geschikt voor het opnemen van een honderdtal bladen. 
Teken op die bladen binnen een nette omlijsting de recht
hoeken waarin straks de zegels geplakt moeten worden. Vóór 
in de catalogus staat in welke verhouding de opgenomen 
figuren afgebeeld zijn. Plak de zegels niet te dicht op elkaar. 
Zijn ze bijv. 20 mm breed en moet een serie van 14 zegels 
geplaatst worden, dan kan men bij een beschikbare breedte 
van 200 mm 2 rijen maken van 7 vakjes ter breedte van ten
minste 25 mm. Maar worden nog variëteiten gemeld, dan 
moet daarvoor een rij vrijgehouden worden. Dit kan ook 
reden zijn voor een ruimere plaatsing der series, bijv. in 2 
rijen van 6 vakjes en 2 zegels in de 3e rij. Ook kan men rijen 
maken van 6, 5 en 3 zegels. Eigen inzicht en gevoel voor ver
houdingen kan leiden tot het verkrijgen van albumbladen 
waarnaar men met genoegen kijkt. 

Zorg er in alle geval voor, dat het geheel overzichtelijk 
wordt: dat dezelfde klare regelmaat wordt toegepast, die een 
goed ingerichte catalogus kenmerkt. Bij enigszins ruime 
opstelling blijkt altijd nog wel plaats over te zijn voor ver
meende afwijkingen in kleur of tanding. 

Naast de nu behandelde enkele zegels komen wel niet veel, 
maar toch eigenaardige samenstellingen voor. Allereerst die, 
waarbij twee gelijke zegels aan elkaar zitten, maar in tegen
gestelde stand. De Franse catalogus spreekt van „tête-bêche", 
de Duitse van. „Kehrdruck" (bêcher = omspitten, hierbij 
komt het onderste boven). Geldt het portretten, dan liggen 
dus de koppen radicaal tegen elkaar. Het kan zijn, dat de 
keerdruk onder het oorspronkelijke zegel is bevestigd, maar 
ook dat het zich naast dat zegel bevindt. Men onderscheidt 
daarom verticale en horizontale keerdruk, door pijltjes aan
gegeven _L en f:4.. 

Een nog eigenaardiger dubbelvorm is die van een gewoon 
zegel met een aanhangsel waarop een reclame is afgedrukt. 
Onder de Belgische zegels zijn er zo samenvoegingen van 
zegel met portret van koning Albert met Sirop Manceau 
enz. Ook Denemarken kent zulke zegels en niet minder 
Duitsland, voornamelijk bij de zgn. Hindenburg-zegels, zelfs 
in blokken van vier. De gelukkige vinder van zulke samen
stellingen moet ze dus niet van elkaar scheiden, want dan 
is meteen de aardigheid er af. Het is niet raadzaam zulke 
zegels tussen de andere te plakken, tenzij er een geschikte 
open ruimte vrij gehouden kon worden. Zijn er vele zulke 
stukken aanwezig, dan wordt het bij elkaar zetten op een af
zonderlijk blad wel beter. 

Hoe moet ik de zegels plakken? Ondeugdelijke plakmid-
delen, waarmede joggies zich wel behelpen, hebben wij in de 
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ban gedaan. Wij gebruiken zgn. „plakkertjes", eenzijdig ge stuk heeft nog evengoed zijn waarde, al is die waarde na
gomde, doorschijnende papiertjes, die vrijwel geen voor ze tuurlijk — al naar de graad van beschadiging — ook minder, 
gels schadelijke bestanddelen bevatten. Enkele verzamelaars Jaren geleden las ik eens in L'Echo de la Timbrologie" — 
stellen er prijs op, dat de omgebogen plakker aan de boven ik weet niet meer welk nummer en ik weet ook niet hoe de 
zijde nog even — een onderdeel van een millimeter — bo schrijver heette — een artikel over dit onderwerp, 
ven de tandjes uitsteekt ter bescherming van de tandjes. Twee dingen noteerde ik echter in een van mijn aanteken
ook wanneer het zegel omgelegd wordt om de achterzijde boekjes, nl. wat de schrijver onder een goed exemplaar ver
te kunnen beoordelen. Anderen menen geen bezwaar te on stond en de prijsscala, die hij opgaf voor grotere en kleinere 
dervinden wanneer de omgebogen plakkerrand een mm be beschadigingen. 
neden de bovenrand van het zegel blijft en niet meer dan de Onder een goed zegel verstond hij een zegel, die de vol
onderhelft van de plakker opgeplakt wordt. Wie een hele gende kenmerken vertoonde: 
plakker onnodig vindt voor de zoveel voorkomende zegels ie frisse volle kleur; 
van ongeveer 21 X 27 mm kan deze plakker zonder bezwaar 2e onbeschadigd papier; 
halveren. 3e bij gebruikte zegels een licht stempel; 

Het bevochtigen kan met de tong gebeuren, maar veel zul 4e bij ongebruikte (postfrisse) zegels originele gom; 
verder is het gebruik van een waterverfpenseeltje en zuiver 5e bij ongetande zegels alle vier randen aanwezig; 
water. Kan de tong misschien niet iets bevatten, dat een ze 6e bij getande zegels alle tanden aanwezig, 
geitje kan bederven? Dergelijke ze'gels gaf hij het waardecijfer „1". In verhou

Bij het opplakken van ongestempelde zegels moet men er ding getand: 1 tand mankeert 0,9 
nauwkeurig op letten, dat de plakker niet nat gemaakt wordt. ongetand: slechts 3 randen 0,8 
Het overtollige water wordt bij het opplakken weggeperst en speldeprik 0,7 
verspreidt zich over het gegomde zegelvlak. Dan zit het ze scheurtje 0,7 
geitje, dat zijn soms hoge waarde ontleent aan het gave gom vouw 0,7 
vlak, vastgeplakt op het albumblad. Weg is de waarde, maar getand: 2 tanden mankeren 0,7 
bovendien kost het veel moeite en zorg om het zegel vrij te lichte dunne plek 0,6 
krijgen. ongebruikt: zonder gom 0,6 

Tot nu toe plakten wij in gedachten gestempelde zegels ongetand: rand even aangesneden 0,6 
in, maar wat doen wij met de ongestempelde, die toch ook zware stempel 0,5 
wel eens komen, zoals de jeugdzegels. De bekoring die van ongetand. 2 randen mankeren 0,4 
een gaaf en kundig verdeeld albumblad uitgaat, verliest verDleekte kleur 0,4 
veel, wanneer enkele ongestempelde zegels gemakshalve ongetand: 3 randen mankeren 0,3 
onder de bijbehorende gestempelde zijn geschoven. Daarom opvallende dunne plek 0,3 
schijnt het aangewezen om zo spoedig mogelijk over te gaan zeer zwaar stempel 0,2 
tot het inrichten van afzonderlijke bladen. Dat inlegblad Er wordt dus een verschil gemaakt tussen het uiterlijk van 
moet dezelfde inrichting hebben als het stamblad. Dat kost zegel en de hoedanigheid (kwaliteit). Het is duidelijk, dat 
dus tekenwerk. Dit kan men ontgaan door voor dit inleg een verbleekte kleur, mankerende randen of zware stempels 
blad stevig maar goed doorschijnend papier te kiezen. Dan het uiterlijk van een zegel geweldig beïnvloeden, dunne plek
blijkt al dadelijk hoe eenvoudig het is om — zonder het ken echter niet. 
tekenen van vakjes — de ongestempelde zegels te plakken Vandaar dat Emile Deschamps met een andere prijsscala 
vlak boven de gezegelde van het stamblad. Het inlegblad kwam, die er als volgt uitzag: 
moet stevig genoeg zijn om omgeslagen te kunnen worden klein scheurtje . 0,8 
zonder te kreuken of te vouwen. getand: 1 tand mankeert 0,9 

Na deze inleidende behandeling over de zorg die wij in acht ongetand: 1, 2 of 3 tanden mankeren 0,9 
moeten nemen voor die aardige zegeltjes, is het wellicht speldeprik 0,9 
dienstig er nog op te wijzen, dat men in de aanvang niet te klein scheurtje 0.8 
veel moet doen. Voor de beginner geldt in hoge mate de vouw 0,8 
waarschuwing: „Mal étreint qui trop embrasse". getand: 2 tot 3 tanden mankeren of 1 hoek mankeert ois 

Goed, maar de beginner gaat bezonnen verder, zijn zelf dunne plek 0,8 
verzekerdheid groeit, hij voelt zich méér geworden dan be ongebruikt: zonder originele gom 0̂ 8 
ginner. Is het dan vreemd, dat hij geprikkeld kan worden omlijsting beschadigd 0,7 
door wat de zegels „leren". Veel meer dan hij als school zware stempel 0,7 
wijsheid vergaarde! Dat neemt hij al spelende in zich op. En ongetand: een kant aangesneden 0̂ 6 
langzamerhand rijpt bij de verzamelaar de wens om samen getand: aan een kant mankerende tanden 0,5 
te voegen wat bij elkaar behoort. De ordenende geest wil ge
schiedenis scheiden van muziek, wetenschap van kunst, oor ■ 
logstonelen van vredesuitingen. En de gescheidenen zal hij ARGENTINIË vanaf 1942. 
verenigen en hij zal een beeld gebouwd hebben van een der ^, , . , . .. .̂, , 
vele uitingen waarin de mens zijn denken en doen toont. Naar aanleidmg van zijn artikel over bovenstaand onder

In een der vorige jaargangen vond ik de hierna volgende werp opgenomen m het maartnummer van dit maandblad, 
mededeling over min of meer beschadigde postzegels. De schrijft de heer J. J. Hagenzieker ons nog het volgende: 
schrijver daarvan zal het wel niet euvel duiden zich hier h,.,^^ afbeeldingen van de watermerken Yvert C, Stanley 
herdrukt te zien. Gibbons 111 en Michel 7, die in feite hetzelfde watermerk 

moeten voorstellen, geven aanleiding tot verwarring, omdat 
MIN OF MEER BESCHADIGDE POSTZEGELS. ^e eenvoudig niets op elkaar lijken. De waarheid ligt ook 

hier in het midden; de afbeeldingen betreffen extreme ge
Wat doen we met beschadigde postzegels? Kunnen we ze vallen, zoals men ze zeer zelden ziet. Een tussenvorm tussen 

weggooien of vernietigen? Of zijn ze toch nog wat waard? S.G.111 en M.7 is het meest in overeenstemming met het al
Dat zijn allemaal vragen, die bij iedere verzamelaar wel eens gemene beeld, dat dit watermerk te zien geeft. 
Opkomen en waarover hij graag eens van een ander iets 2. Met de dienstopdrukken zij men zeer voorzichtig; het 
^oort. blijkt nl., dat hiermede uitgebreid geknoeid wordt door post

Laten we een ding vaststellen. Bij gewone zegels geven wij ambtenaren, die ook wel eens iets willen bijverdienen. Het 
steeds de raad: vernietigen! Maar al te vaak worden derge is dus niet denkbeeldig dat men zegels tegenkomt, die offi
lijke zegels bewaard en ze verdwijnen op een gegeven ogen cieel niet bestaan. Alleen een officiële catalogus kan hier
blik toch weer in de één o£ andere verzameling. Daarom: over dus uitsluitsel geven. 
weg er mee. 3. Deze catalogus bestaat inderdaad. De laatste uitgave da

Geheel anders is echter de zaak, als het om een zeldzame teert van 1952 en is nieuw, noch antiquarisch meer te koop. 
postzegel gaat. Er zal een tijd komen, dat die steeds zeld Zeer waarschijnlijk verschijnt in september a.s. een nieuwe 
zamer worden en dat dus de grote schare van verzamelaars uitgave, welke ongeveer ƒ 18,— zal moeten kosten, dus be-
genoodzaakt zijn toevlucht te nemen tot beschadigde exem- paald zeer duur in vergelijking met onze onvolprezen Han-
plaren van zo'n zegel. En wat is daar tenslotte tegen? delaren-catalogus. Mochten er desondanks liefhebbers zijn, 

Hoeveel verzamelaars van antiek porcelein hebben niet dan volgt hier het adres: Sr. Juan M. Gosse, Sarmiento 418, 
tussen hun goede borden, kopjes en schoteltjes en wat dies Buenos Aires, Argentina. Correspondentie in het Nederlands, 
meer zij, één of meer stukken, die één, twee of meer kram- betaling aan de Nederlandse zaak van genoemde heer: 
men hebben. En toch is de man er blij mee en het bewuste Kruisweg 43 te Haarlem. 
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NEDERLAND 
Redacteur : J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 

NIEUWE FRANKEERZEGEL. 
De koerserende serie frankeerzegels met por t re t van ko

ningin Juliana (type Har tz) is aangevuld met een zegel van 
85 cent, lichtgroen. . 

FRANKEERZEGELS INTERNATIONAAL H O F VAN 
JUSTITIE. 

Dienstorder H 314 van de P T T bepaalt: 
De bijzondere frankeerzegels in gebruik voor de frankering 

van stukken uitgaande van het Internationale Hof van Jus 
titie te 's-Gravenhage, welke aan belanghebbenden buiten het 
Hof slechts gestempeld worden verkocht, zullen voortaan niet 
meer uitsluitend per serie doch ook afzonderlijk verkri jgbaar 
zijn. 

ZOMERZEGELS 1956 (Rembrandtzegels). 
In verband met onze mededeling in het vorige nummer op 

blz. 95 betreffende het feit, dat op de postzegel van 25 + 8 et. 
de kop van Rembrandt, afgebeeld in ons apr i lnummer op blz. 
71, juist andersom staat als op de inmiddels verschenen post
zegel, welke afbeelding door ons was ontleend aan een van
wege de P.T.T. vers t rekte foto, ontvingen wij van laatstge
noemde zijde, naar aanleidmg van een door ons tot haa r 
dienaangaande gerichte vraag het bericht, dat een en ander 
het gevolg is van een onverklaarbare misvatting. By andere 
publikaties, zoals op de reclameschildjes welke bij de zegel
loketten voorhangen, is de zegel op de juiste wijze weer
gegeven. 

De 10 et. Kon. Ju l i ana (tyi)e Harz) koerserende uitgifte. 
De heer F. A. van Dongen te Broekland schrijft ons in het 

bezit te zijn van de volgende 2 drukken van bovengenoemd 
zegel, met e t s ingnummer L 22, nl.: 
a. cont inudruk met daarbi j behorende perforat ie ; 

smalle bovenrand; 
geen knipteken of ponsgat ; 

b gewone druk en perforat ie ; 
normale brede bovenrand ; 
ponsgat (welk ponsgat wordt door de schrijver niet ge 
meld). 

D a a r wijzelf het onder a. genoemde zegel R 22 bezitten is 
het dus wel vas ts taand da t het hier de tegenwoordige con
t inudruk in dubbelvellen betreft. Daar nu ook door schr i j 
ver he t onder b. genoemde zegel wordt gemeld, dat dus in 
gewone enkel-vel len is gedrukt , blijken de 10 ct-zegels, e t 
s ingnummer 22, in 2 verschil lende velsoorten te zijn gedrukt . 

AFWIJKINGEN. 
De heer J. O. Loorbach te Amsterdam zond ons een foto 

van de 30 ct., type Konijnenburg, 1940 47 (Ned. hand.cat. 340) 
in ongebruikt blok van vier. Vermoedelijk door een los d r i e ' 
hoekig stukje papier, precies in het centrum, zyn de vier 
hoekjes van dit blok min oJ meer onbedrukt gebleven, aldus 
een niet onaardige druktoevalligheid vormend. 

De heer P. Wijngaarden te Harlingen zond ons ter inzage 
een druktoevalligheid ontstaan door een los strookje jjapiei 
op het drukvel. Over vier zegels van de koerserende 10 et 
Kon. Jul iana loopt een blanco streep ter breedte van enkele 
millimeters. 

PORTZEGELS. 
De heer G. J. Schui temaker te Den Haag schrijft ons, da t 

hij enige tijd geleden in een partij zgn. postkilo's portzegels 
van Nederland een aanta l normale strookjes aantrof met een 
gemende frankering, nl. portzegels van Neder land tezamen 
me t portzegels van Neder lands- Indië . Alle zegels waren af
gestempeld in plaatsen gelegen in Noord-Braban t Zo w e r 
den aangetroffen: 
Nederl . Ned. Ind. s tempel da tum 

83 + 2 X 35 Berl icum 29-V -1952 
2 X 93 + 35 id 2-VIII-1952 

87 + 35 id 2-VIII-1952 
— 2 X 33 St. Michiels Gestel 5-VIII-1952 
97 + 33 id 21-Vin-1952 
— 2 X 33 id 21-VIII-1952 
97 + 33 Vlijmen 6-VIII-1952 
— 2 X 33 id 8-VIII-19.52 
Alle strookjes zijn f ragmenten van de bekende a d r e s k a a r -

ten in oranje kleur . 

De vraag is nu of ook door lezers van di t blad he t gebru ik 
van Ned. Indissche portzegels door Neder landse pos tkan to 
ren is aangetroffen en welke de verklar ing voor dit gebru ik 
is. • 

P H I L A T E H S T E N - L O K E T T E N . 
Behalve de wijzigingen betreffende Delft en Goes, welke wij 

in ons vorige nummer op blz. 95 reeds hebben gemeld, m a a r 
welke wij volledigheidshalve hier nog even herhalen, zijn 
sedert de vermelding van de lijst in ons apr i lnummer blz. 72/73 
de volgende wijzigingen ingetreden: 
D E L F T : 3e woensdag, 15..30—17.30 uur . 
GOES: 3e zaterdag, 11 — 12 uur. 
H E E R L E N : I e en 3e woensdag, 17.30—18.30 uur . 
T IEL: 2e dinsdag, 18—19 uur. 
UTRECHT: Ie en 3e woensdag, 16—18 uur . 

STEMPELS 
Redac teur A. v. d. Willigen, Laan van Poot 194, Den Haag. 

VELDPOST. 
Ten behoeve van aan oefeningen dee lnemende mi l i ta i ren 

zal van 28 mei t / m 3 juli de Veldpostdienst in werk ing zijn 
gesteld. Er zijn twee veldpostadressen, nl . NAPO 550 en 
NAPO 600. 

LI'CHTPO^T 
Redacteur : J . C. E. M. Dellenbag, S ta tenweg 172 c, 

Rot terdam-C.2. 
NEDERLAND. 

De K.L.M.-vluchten n a a r Ankara , Pa lma de Mal lorca 
en Kar toem. 

Inmiddels kwamen de me t deze vluchten verzonden spec, 
enveloppen te rug en vol ledigheidshalve geven wij hierbij nog 
de aankomsts tempels op. 

Amste rdam—Ankara , AS 25.4.56-11. A m s t e r d a m — K a r 
toem, AS 27 apr- 1956, 10.10 AIVI. Ams te rdam—Palma de Mal 
lorca, AS Correo A e r o / P . lVISllorca/27-4-56. 

Post met Ie vlucht naa r Ankara vanaf Düsse ldor f /F lug
hafen verzonden kreeg nog een spec, afstempeling in violette 
k leur (maatschappi js tempel) : Embleem K.L.M./ ronde s t e m 
pel met Inschrift „Ers ter Di rek t f lug /Düsse ldor f -Ankara / 
25-4-1956"/a f bd. 4-motorig vliegtuig. 

Retourpost van bovens taande I e v luchten: 
Ankara—Amste rdam, met spec. off. afs tempel ing zoals 

hierbij op brief (verkleind) afgebeeld. AS. A m s t e r d a m 
26/4 '56-21, 

K l M./Holsnda Knliget M«^a Yctlf,'« 

L A H E Y [ 

Kar toem—Amsterdam, m e t spec 2-regelige afs tempel ing 
op enveloppe gedruk t : „First K.L.M. F l i g h t / K h a r t o u m A m 
s te rdam". VS. K h a r t o u m 27/4 '56, 5.30 am, geen AS. Pa lma 
de Mal lorca-Amsterdam, deze post werd klaarbl i jkel i jk m e e 
gegeven met de Ie re tourv luch t van de Sabena (zie onder 
België). 

I e Vlucht K.L.M. A m s t e r d a m - L u x e m b u r g , 23/4 '56. 
Voor deze vlucht geen spec, afstempeling. VS 23/4 '56-8 en 

AC Luxemburg-Vi l le 24.4.56-10. (Voor de r e tourv luch t zie 
onder Luxemburg) . 
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Ie Vlucht K.L.M. Amsterdam-Warschau, 24/4 '56. 
Ook voor deze vlucht geen spec, afstempeling, VS 24/4 

'56-8, geen AS. Voor de retourvlucht ook geen spec, afstem
peling. 

Ie Vlucht K.L.M. Amsterdam-Boedapest 21/6 '56. 
Op 21 juni a.s. zal de eerste vlucht plaats hebben van de 
geregelde K.L.M.-dienst op deze lijn. De met deze vlucht te 
verzenden stukken dienen voorzien te zijn van tenminste 1 
zg. Kraaizegel. Op in het oogvallende wijze dient vermeld te 
worden „per Ie vlucht Amsterdam—Boedapest". Zij die geen 
relaties in Hongarije hebben kunnen hun correspondentie 
ter terugzending aan de afzender richten aan: Representa
tive K.L.M, c/o Malev-Hunga^an Air Lines, 5 Vörösmarty-
tér, Budapest (Hongrie). 

Ie Vlucht K.L.M. Amste.rdam-Sofia 29/6 '56. 
Op 29 juni a.s. opent de K.L.M, haar geregelde dienst op 

Sofia. De met deze vlucht te verzenden stukken moeten even
eens voorzien zijn van ten minste 1 zg. Kraaizegel. Op in het 
oogvallende wijze dienen de stukken te vermelden „per Ie 
vlucht Amsterdam—Sofia". Zij die geen relaties in Bulgarije 
hebben kunnen hun stukken voor terugzending richten aan: 
Jlepresentative K.L.M, c/o Tabso—Bulgarian Civil Air 
Transport, 12 Place Narodno Sobranie, Sofia (Bulgarije). 

Voor beide vluchten zal te Amsterdam CS een afdruk van 
een bijzondere stempel op de stukken worden geplaatst, ter
wijl de postadministraties van voornoemde landen is ver
zocht op de kantoren van bestemming de stukken van een 
aankomststempel te voorzien. De terugzending is kosteloos. 
De stukken voor terugzending dienen uiteraard duidelijk de 
naam en het volledig adres van de afzender te vermelden. 

BELGIË. 
Ie Vlucht Sabena, Brussel—Palma de Maliorca, 24/4 '56. 

' Op 24 april jl. opende de Sabena 
de luchtverbinding met Palma de 
Mallorca. Spec, afstempeling (rond-
stempel, zwart): „Bruxelles Brussel/ 
lère Liaison Aeiienne/Sabena (in 
ovaal) /24-4-56 / 1ste Luchtverbin-
ding/Palma de Mallorca" AS 24/4/ 
56-9N. 

Retourpost Palma de Mallorca-
Brussel, VS 25/4'56-6M, met spec, 
afstempeling in rode kleur, zoals 
hierbij afgebeeld, 

LUXEMBURG. 
Ie Vlucht (retourvlucht K.L.M.) 

Luxemburg—Amsterdam, 24/4'56, 
met spec afstempeling in zwarte 
kleur zoals hierbij afgebeeld. 

Ie Vlucht K.L.M. Luxemburg-
Nice-Madrid, 23/4'56. met spec, 
afstempeling in zwarte kleur (die 
veel overeenkomt met de hierbo
ven afgebeelde): „Premier Vol 
Postal/embleem K.L.M./23.4.56/af-

beelding zijaanzicht vliegtuig/Luxemburg/Nice-Madrid". AS 
Madrid 24 Abr. 56-1 M. 

De post Luxemburg—Nice draagt dezelfde spec, afstempe
ling als naar Madrid, AS Nice R.P./Alpes Maritimes/23.4.56-
20 H. 

Voor deze vluchten werden door de K.L.M, speciale enve
loppen uitgegeven. 

OOSTENRIJK. 
15e Ballonpostvaart, 29/4'56. 

Voor deze vaart werden wederom de bekende spec, kaar
ten en spec, enveloppen uitgegeven ten bate van de „Oesterr. 
Kinderdorf Vereinigung". 

Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding van een spec, 
enveloppe, welke met deze vaart werd vervoerd. VS. De 
nieuwe luchtpoststempel Wii /Flughafen en AS Laa (an der 
Thaya) 29/4'56-15. De spec, ballonpostafstempeling is in vio
lette kleur. 

KIM'^24 4 5 ^ KIM 
LUXElv-JSOURG 

POSTSTUKKEN 
NEDERLAND. 

Redacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.H. 
Het stortingsbiljet van de Postcheque- en Girodienst ver

scheen in een nieuw type: 10 cent, grijs. 
Thans zijn van dit model G 8 C de vijf volgende exem

plaren verschenen: 
1. Betaald 5 cent voor storting t /m ƒ500,— 

a. in zwart (proef) destijds verkrijgbaar in Den Haag; 
b. in grijs; 

2. Thans zonder wapen bovenaan en op nieuwe ondergrond 
(monogram) 5 cent, grijs; 

3. Nr. 2 met blauw ojKJruk „Recht 10 cent betaald". 
4. Thans met tekst „Recht 10 cent betaald", in grijs. 

Van het formulier tot mededeling van adreswijziging, be
stemd voor het verkeer met het buitenland, is een nieuwe 
druk vervaardigd. Het formulier is voorzien van een zegel-
afdruk van 5 cent, terwijl de indeling van de tekst enige wij
ziging heeft ondergaan. In juli a.s. zal deze nieuwe uitgifte 
aan de kantoren op aanvrage worden verstrekt. 

BUITENLAND. 
Redacteur: Dr. E. A. M. Speijer, Stephensonstraat 30, 

Den Haag. 
ISRAËL. 

Eindelijk zijn de geïllustreerde kaarten verschenen. Voor
lopig blijken er alleen briefkaarten voor binnenlands ge
bruik è 30 pruta, donkergroen op gekleurd karton, te zijn. 
%erlijn meldt 6 verschillende plaatjes. Het zijn voorstellingen 
van plaatsen waar tijdens de oorlog belangrijke gevechten 
hebben plaats gehad. 
1. Kef ar Estyon 
2. Koklay Hayarden (Belvir) 
3. Metsudat Joab 
4. Ramat Rachel 
5. Safad 
6. Yediam. 

Zodra wij ze ontvangen hebben, volgt een afbeelding. 
K. Geïllustreerde enveloppe ä 40 kop., helderblauw, zegel

beeld Yvert no. 1330; licht beige papier: W 08073 
16-XII-55 zeilwedstrijd. 

L. Geïllustreerde enveloppe ä 40 kop, mosgroen zegelbeeld 
Yvert no 1330; licht beige papier: 
W 08070 16-XII-55 standbeeld in Moscou. 
Ditzelfde cliché komt ook voor op een enveloppe zonder 
zegelindruk, op wit papier, die ik al meldde. 
Als alle afbeeldingen zowel op enveloppen met als zon
der zegelindruk voorkomen, wordt het gebied zeer uitge
breide wat toch al het geval is, doordat er steeds andere 
kleuren opduiken. 

H. Geïllustreerde kaarten ä 40 kop., groen, zegelbeeld Yvert 
dt, illustratie over de gehele achterzijde. Van dit type 
ontving ik: 
A 02637 4-III-54 bloemen, o.a. campanula's 
W 02014 14-111-55 promenade op de Krim. i 
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NMEUWE VÏÏTGÏÏFTEJ^ 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie afge

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

E U R O P A 
B E L G I Ë 

In de serie spoorwegzegels in groot formaat (3S.5 X 28 
mm) met afbeeldingen van spoorwegstations verscheen 
de hoge waarde 200 f. blauwviolet , Centraalstat ion 
te Brussel. 

B U L G A R I J E 
De opstand van 1876, dus nu 80 jaar geleden, werd op 

een tweetal postzegels herdacht , uitgevoerd in raster
diepdruk met zegelafmeting 3 5 . 5 x 2 6 , 5 m m , en tan
ding I I . Het zijn: 
16 s t . donkerkastanjebruin, arti l leriegevecht. 
44 st donkergroen ravaler ieaanval . 

D U I T S L A N D 
B o n d s r e p u b l i e k 

Het in ons vorige nummer op blz . 97 gemelde zegt 
van 20 (pf), rood, uitgegeven op 2 mei j . l . ter herden 
king van het looojarig bestaan van Lüneburg, beeldei 
wii hierbii af met \\p\ ' 'iizondere herdenkingsstempei 

Het loojarig bestaan v;.n 
e Duitse Ingenieursvereni 
mg werd op 12 mei j . l . her

lacht op een 2tal postzegeh 
net de afbeelding van eei, 
en t andrad , waarin de letter ' 

V d I (Verein der Ingenieure) . 
De zegels werden in plaatdruk 
ervaardigd met zegelmaat 
7 X 32,5 mm op watermerk 

ïapier D E P . 
Op 9 juni jl. verscheen een 

lostzegel van 10 (pf), donker
groen, ter herdenking van het 

ü.ympic i . , aa . 1950. De achtergrond wordt gevormd 
door het cijfer 10. waarvan de i in Grieks randmotiel 
is uigevoerd, terwijl de o een stadionplat tegrond weer
geeft. Vóór di t cijfer 10 de 5 Olympische ringen. He'. 
zegelontwerp is van Hermann Bentele en de gravering 
van Egon Falz, De plaatdruk werd vervaardigd op 
papier met watermerk D B P en kruisbloem, in een 
oplage van 20 miljoen stuks. De zegels blijven fran
keergeldig tot 31 december 1957. 

D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k 
Op 30 april j l . verschenen evenals 5 dagen tevoren in 

Polen twee postzegels ter gelegenheid van de 9e inter
nat ionale wielerwedstrijd voor de vrede (wedstrijd 
WarschauBerii jnPraag). Het zijn de zegels uitgevoerd 
in rasterdiepdruk met zegelafmeting 2 7 x 3 2 m m : 
10 (pf) grijsgroen, rijwielwiel en hand met lauwertak; 
20 ,. rood, rijwielwiel en wapens der 3 steden. 

Het ontwerp voor deze zegels is van Bruno Petersen. 

Het in ons vorige nummer op blz. 97 gemelde zeget van 
20 (pf), uitgegeven ter herdenking van de 70jarige ge
boortedag van Ernst Thalmann, verscheen op 25 mei j ! . 
ongetand in een miniatuurvelletje van 75 x roo mm met 
een opschrift vermeldende dat deze uitgave geschiedt 
voor de oprichting van nationale gedenktekens in 
Buchenwald, Ravensbruck en Sachsenhausen (beruchte 
concentratiekampen der Nazi ' s ) . De verkoopprijs van 
dit velletje bedraagt 40 pf, waarvan dus de helft ten 
goede komt van het gemelde doel. 

.ir 20 

FDH DEN AUFBAU 
NATIONAiJER GEDENKSTÄTTEN 

BUCHENWALD 
RAVENSBRUCK 

SACHSENHAliSKN 

Op I ]uni j l . verschenen 3 postzegels ter herdenking 
van het ysojarig bestaan van de stad Dresden. De 
zegels zijn vervaardigd in rasterdiepdruk op water
merkpapier D D R en posthoorn, naar het ontwerp van 
H. Götze. De zegels zijn: 
10 (pf) groen, nieuwbouw aan de Altmarkt 
20 ,, rood, Neustadt Dresden met Elbebrug 
40 ,, violet . Technische hogeschool te Dresden. 
De 40 pf. werd vervaardigd in een oplage van slechts 
750.000 stuks. 

%f^W^i^>^l!^^^

waarvan de afbeelding doet denken aan een zegel der 
eerste uitgifte. Door de verhoging der posttarieven is 
het zegel in de waarde van 30 Mk i .p .v . 25 Mk zoals 
tot nn gebruikelijk was voor bijzondere zegels. 

* *  . > W » « « , ^ F R A N K R I J K 

Op 12 mei i l . verscheen een post
7.egel van 12 f. ten einde de 
aandacht te vestigen op de 
werkzaamheden van de Souve
eine Orde van Ma Ita, w i er 
naam feitelijk lu id t : Souvereine 
en mili taire Jerosolymitaanse 
urde van Malta. In het bijzonder 
tieeft deze orde zich later toe
gelegd op de leprabestrijd ing, 

£ jo««»fwso»vïiî H"»rwtM ;j vooral in Frans Equatoreaal 
I L,,^f,f??^y*^f:J I Afrika. Het zegel, dat ontwor

pen en gegraveerd werd door 
Serres, vertoont het Malteser

r\ruis ak lioordmoliet, waaronder een landschap met 
gebouwen De kleuren van di t zegel zijn bister , zwart
bruin en oranie. De plaatdruk geschiedde in vellen van 
50 zegels met zegelafmeting 2 2 x 3 6 mm en tanding 13. 

Wij geven hierbij de afbeelding van het zegel gemeld 
m ons vonge nummer op blz. 97, dat is gewijd aan dr 
/erbinteni= tussen de steden Reims en Florence. 

Î >$< '̂<«v^^ l̂ îî ĵW^̂ ĝigtggiiSffißpi !Miiyiif|i||i|iil|ilWi H 

Op 19 mei d . a . v . verscheen het oerst de Tréguier 
(Cötes du Nord) en op 22 mei op de overige postkantoren 
een postzegels van 15 f. ter herdenking van St . Yves 
(12531303), de schutspatroon van de gerechtsdienaren. 
Het zegel, dat werd ontworpen en gegraveerd door 
Mazelin, vertoont het beeld St Yves van Tréguier. De 
kleuren van dit zegel zijn muisgrijs en blauwzwart . De 
plaatdruk geschiedde in vellen van 50 zegels met zegel
afmeting 3 6 x 2 2 mm en tanding 13. 

Op 26 mei j l . verscheen het eerst te Parijs en op 28 
mei op de overige postkantoren een postzegel van 30 t . , 
bru in , ter herdenking van de looiarigt geboortedag 
van maarschalk Franchet d 'Esperey, die in 1942 over
leed en vooral in de eerste oorlog naam maakte met 
zijn veldtochten in Bulgarije. Het ontwerp en de gra
vering van dit zegel zijn van Decaris, en het vertoont 
het portret van deze maarschalk in uniform, ter l inker
zijde kan men het silhouet ontdekken van dcca thedraa i 
van Reims en rechts het bergmassief van Moglena 
(Macedonië). 

Op 2 juni verscheen het eerst te MontceaulesMines 
en op 4 iuni op de overige postkantoren een postzegel 
van 12 f. ter herdenking van het eeuwfeest van de ver
heffing tot gemeente van MontceaulesMines. Het ont
werp voor dit zegel is van Spitz en de gravering van 
Munier. De afbeelding is die van het monument voor 
de mijnslachtoffers. 

Op I I juni zal de gebruikelijke jaarlijkse serie van 
6 zegels volgen met afbeeldingen van bekende personen. 
De eerste verkoop dezer zegels zal met betrekking tot 
de op de zegel afgebeelde persoon in verschillende 
plaatsen op 9 juni plaats hebben. Dit jaar zal dp serie 
bestaan uit de volgende zegels: 
12 f13 f. Guillaude Budé (14671540), stichter van het 

College de France; zegelontwerp van Lemag
ny en gravering van Mazelin. 

12 fl3 t. Jean Gouion (15101567), beroemd beeld
houwer en architect ; zegelontwerp van 
Muller en gravering van Dufresne. 

12 fH3 f. Samuel de Champlain (15671635), wereld
reiziger, die gouverneur van Canada werd 
en stichter van Quebec; zegelontwerp en 
gravering van Decaris. 

15 f + 5 f. Chardin (16991779); beroemd schilder; 
zegelontwerp van Lemajny en gravering van 
Hertenberger. 

15 f + 5 f. Maurice Barrès (18621923), schrijver en 
poli t icus; zegelontwerp van Spitz en grave

, ring van Cottet , 
15 f + 5 f Maurice Ravel {18751937); beroemd musicus 

en componist ; zegelontwerp van Ciry en gra
vering van Cottet . 

F I N L A N D 
Op 12 mei j l . werd de finse 
staatsman J . V. Snellman ter 
herdenking van diens 150
jarige sterfdag op een postzegel 
met zijn portret herdach t . Het 
zegel van 25 (Mk), roodbruin, 
vertoont een tekening naar zijn 
standbeeld. Het ontwerp voor 
dit zegel is van A. Karjalainen. 

Het eeuwfeest van de postzegel ^ 
?, dat hier op 7 juli wordt herdad i t 
I is de aanleiding tot de uitgifte 
? van een postzegel van 30 Mk, 

G R I E K E N L A N D 
Van het inmiddels verschenen 
Rotaryherdenk ings zegel, aan
gekondigd in ons maar t nummer 
op blz . 51 , geven wij hierbij de 
afbeelding. De kleur van d i t 
zegel is ultramarijn. 

if ■ ŝ̂ .Säii.'f ^i* <̂   ^ 
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H O N G A R I J E 
Op 2 juni ]1 versebenen 2 postzegels in gelijke te 

kening ter herdenking van het 10 j a n g bestaan van 
de organisatie der wegbereiders van de vooruitgang 
De zegels vervaardigd in rasterdiepdruk met zegel 
afmeting 38 x 2 7 mm en t i n d m g I Ï % X I 2 % ver
tonen de koppen van een jonge man en vrouw voor 
een insigne met het opschrift Vooruit De zegels 
zijn beide m de waarde van i Ft en resp rood en gnjs 

I T A L I Ë 
In de Seracusemunt serie verscheen op 3 mei il een 

aanvullend zegel m de waarde 15 L grijsviolet, blok 
tanding 14 terwijl binnenkort nog een zegel in deze 
serie wordt verwacht in de waarde 6 L geel 

Het postzegelblad Ie CoUezionista geeft de volgende 
opsomming van zegels welke de laatste tijd ztjn ver
schenen op papier met het watermerk sterren'* nl 
S e n e Italic aan de arb id 

15 L grijsblauw (2 ; UI 1956) 
Serie Seracusemunt 

5 L grijs {16 II 1950) 
10 L oranierood (29 X I I 1955) 
20 L bruin bruin {26 I I I 1956) 
25 L violet (15 I 1956) 
60 L blauw (10 TIT 1956) 

Postpakket serie 
10 L violet (24 1111956) 
20 L wijnrood (aoIIIiQSó) 

100 L blauwgrijs {29 UI 1956) 
Recapito autonzzato 

20 L lichtviolet (23 I I I 1956) 
Genoemde datums zijn de oudste welke aan het blad 

zijn kunnen blijken 
Volgens hetzelfde blad schijnt nu toch bmnenkor l 

de driedimensionale postzegel te zullen verschijnen 
waarvan wij reeds vroeger melding maakten en welk 
zegel bekeken moet worden door een bril met een rood 
en een groen glas Dit /egel /a l een herdenkingszegel 
zijn aan de toetreding van Italic tot de Verenigde 
Naties en zal daarom een weieldbol vertonen en het 
embleem der V N 

Het 10 jarig bestaan van de republiek werd op een 
4tal postzegels in het bekende horizontale formaat 
herdacht Het ontwerp voor deze zegels, die alle m 
gelijke tekening zijn is van L Gasgarra Het ver
toont m het midden een vijfpuntige stei tegen een 
tandrand waar omheen een krans , Imks en rechts daar
van silhouettejj van landbouw en industr ie en rad io
mastcn Het inschrift luidt Decimo anniversauo 
della repubbl ica ' De zegels zijn in ras terdiepdiuk 
vervaardigd op papier met watermerk sterren ' door 
de staatsdrukkerij te Rome en 7ijn 
ro L grijs en donkerblauwgnjs 
25 L rose en karmijn 
60 L l ichtblauw en b ' a u w 
80 L oranje en bruin 

L I E C H T E N S T E I N 
Wij geven hierbij de afbeelding van de 4 »portzegels 

doo ons reeds gemeld in on vorige nummer op blz 97 

■MHMMHIMIiÉi 

O O S T E N R I J K 
Het 23ste Internat ionale 
Stedebouwkundig congres, 
dat van 2a tot 28 juli n s 
te Wenen zal worden ge
'louden, zal de aanleiding 
zijn tot de uitgifte op 
5 juni a s met frankeer 
geldigheid vanai 8 uni 
d a . v , van een postzegel 
van 1,45 S in driekleuren 
Iruk. Het ontwerp voor dit 

zegel 13 van prof Josef 
Seger. De dnik is een ge 
combineerde rasterdiep
Iruk en boekdruk van de 
Oostenrijkse Staatsdrukkerij 

te Wenen Het zegci vertoont de afbeelding van een 
atad omgeven door een cirkel welke een 5 tal plannen 
vertoont , van markante Europese nieuwe stadsaanleg 
zulks tegen een achtergrond van ^en Europakaar t 
Deze kaar t en de opschriften zijn in boekdruk en de 
planbeelden in rasterdiepdruk De kleuren zijn groen, 
rood en zwart De zegels werden vervaardigd in vellen 

van 50 zegels met zegelalmeting 29,8 x 38,5 mm 
(beeldmaat 25 8 x 34,5 mm) en met kamtandmg 
i 4 Ï 4 x 13 /̂4 Oplage 4 millioen stuks 

Met ingang van 29 maart il zijn de luchtpostzegels 
der uitgifte 1950 53 niet meer uitsluitend voor lucht
postzendingen bestemd maar mogen zij voor iedere 
frankering worden gebruikt Vieuwe luchtpostzegels 
worden niet meer in verkeer gebricht en de voormelde 
zegelis worden na ui tput t ing der voorraad niet meer 
aangemaakt met uitzondering van de 20 S welke dan 
als zegel voor de gewone post dienst doet De oplage
cijfers dezer luchtpostzegels zijn 
50 g 850 000 stuks 

1 g 350 000 
2 S I 050 000 „ 
3 S 330 000 , 
5 S 350 000 , 

10 S 350 000 , 

P O L E N 
Op 25 mei jl verscheen een serie van 4 postzegels 

gewijd aan het tourisme Deze zegels /iin m '■asterdiep 
druk vervairditrd on zijn 

30 gf 

40 gr. 

60 g 

^roen, juhuilhut in het la t ragebcrgte ILJ^H 
ontwerp van J . Konczek, 
bru in , rugzak en kompas voor een landkaar 
van Polen, zegelont werp van Cz. Karc? 
marczijk, 
donkerblauw cEUio en k i a r t van waterwegei 
tn Polen zegeion twcrp van C2 Karcz 
marczijk 

1,15 Zl violetbruin bergen en ski s zegelontwerp vai 
S Josinski 

Een speciale eerat^dag ^nveloppe werd voor dez 
zegel uitgegevv^n en een speciale eerstcdag afstempe 
ling voor de zegels gebruikt 

De Olympische spelen te Melbourne zullen hier aan 
leiding ■'ijn tot de uitgifte van een serie van 6 post 
zegels met sportmotieven resp in de waarden 10 20 
25 40 en 60 gr en i 55 Zl Deze zegels worden ir 
plaatdruk vervaardigd 

De uitgifte van de in on vori^ nummer op blz 97 
aangekondigde opdrukken van een nieuwe waarde op 
de 90 gr (Zumstrein 704 Yvert 618) is wegens techni 
sehe moeilijkheden eerst einde Tul» a s . te verwachten 

P O R T U G A L 

Than kunnen wij de afbeeldin,, 
geven van een der beide zeg Is 
in gelijke tekening uitgegeven 
op 3 mei jl ter herdenking van 
Ferreira da Silva gemeld in 
ons vorige nummer op blz 99 
WIJ herstellen hierbij tevens de 
foutieve kleurvermelding Deze 
kleuren blijken te zijn i E 
I InuW en 2 F 30 donkergroen 

S^'ÜWiWf^VS«.^ 

volkstell ing welke op 21 lebruari van di t jaar plaats 
vond De zegels zijn gedrukt op satijnpapier in vellen 
van 100 zegels met zegelafmeting 33 't 27 mm en zijn 
55 b oranje 
I 75 'ei groen en bruin 

Voorts verscheen een serie postzegels onder de titel 
, , Jacht , bestaande uit 12 zegels met afbeelding \ a n 
dieren als jachtobject Ook deze ?egels zijn gedrukt in 
rasterdiepdruk op satijnpapier doch m vellen van 50 
zegels met zegelafmeting 27 x 37 8 mm of omgekeerd 
Het zijn de zegels 

lichtgroen en zwart haas (horizontaal) 
olijfgeel en zwart trapgans (verticaal) 
felblauw en zwart forel (verticaal) 
blauw en zwart wild zwijn (horizontaal) 
groen en bruin beer (horizontaal) 
geelbruin en donkergroen fasant (horizon
taal) 
donkergroen en roodbruin lynx (horizon
taal) 
blauw en roodbruin eekhoorn (verticaal) 
bronsgroen en donkerbruin korhoen (verti
caal) 
l ichtblauw en zwart gems (horizontaai) 
lichtgroen en zwartbruin, wilde eend (hon 
zontaal) 

4 25 lei bruinrood en donkerbrmn hert (verticaal) 
De druk eschiedde door de collectieve inrichting 

D imi ' rana 

2 0 
2 0 
35 
50 
55 
55 

I 

z 
I 

2 

1 

b 
b 
b 
b 
b 
b 

.55 
,75 

2=1 

e i 

lei 
lei 

lei 
lei 

i l ü E M E N I Ë 
Ier aanvull ing van het gemelde in ons apnlnummer 

op blz 75 kunnen wij thans nog melden dat de beide 
daar genoemde propagandazegels voor het sparen, ge 
drukt zijn op satijnpapier in vellen van. 100 zegels met 
zegelafmeting 34 x 23 mm Het opschrift naast het 
spaarboekje vermeldt in het Nederlands vertaald 
, Breng geld naar het Huis van de Fconomie " 

Op 3 .ebruan jl verscheen de eerste postzegeluitgave 
van di t jaar voor di t land en wel ter gelegenheid van de 

RpRi«ïgr 

R U S L A N D 
De 233ste verjaardag van de geboorte van generaal 

Souvarov werd herdacht op een postzegel van i R olijf 
en bruinli la met zijn portret Aangezien deze veldheer 
leefde van 1730 1800 is de herdenking wel wat laat 
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COMMUNIQUÉ 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. 
In de algemene vergadering van de Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelverzamelaars, gehouden op 10 mei 1956 te 
Deventer, legde de voorzitter, Mr. C. M. Loef, de volgende 
verantwoording af ten opzichte van de Duitse gedenkzegels: 

Onmiddellijk na de watersnood belegde het Bestuur van de 
Nederlandsche Vereeniging een vergadering, teneinde na te 
gaan wat voor de slachtoffers gedaan kon worden. Besloten 
werd als ,.Vereniging" geen gelden beschikbaar te stellen, 
omdat men overtuigd was, dat ieder persoonlijk via Waters
noodfonds en Rode Kruis, zijn plicht, ja zelfs meer dan zijn 
plicht zou doen. 

Wel werd besloten in het Maandblad een oproep te publi
ceren, ten einde onze getroffen leden zo mogelijk met zegels 
te kunnen helpen. Achteraf bleek echter, dat onze leden geen, 
of geen noemenswaardige verliezen hadden geleden. Toen ons 
later de mededeling bereikte, dat ons lid Prof. Dr. K. Ph. 
Bernet Kempers het initiatief had genomen om een inzame
ling in Duitsland te doen houden, waarvan de opbrengst ons 
ter verdeling zou worden aangeboden, hebben wij twee Afde
lingen ingeschakeld, namelijk de Afdeling Nijmegen, die de 
gemeente 's-Gravendeel adopteerde en de Afdeling Apel
doorn, die Kruiningen adopteerde. Eveneens ontvingen wij als 
Nederlandsche Vereeniging via het Kabinet van H.M. de 
Koningin aanvragen, alsmede van het Nederlandsche Roode 
Kruis. 

Op grond van deze feiten meende het Bestuur de verdeling 
voorlopig als volgt te moeten regelen: 

1/3 Nijmegen; 1/3 Apeldoorn; 1/3 Secretariaat Ned. Ver. 
Het secretariaat verzorgde de verzending naar het Roode 

Kruis en de aanvragen via het Kabinet van H.M. de 
Koningin. 

Verzonden zijn: 
Naar het Roode Kruis en via het Kabinet H.M. 
naar Nijmegen 
naar Apeldoorn 

12474 
16154 
12632 

41260 totaal ontvangen en verzonden 
zegels. 

In de praktijk bleek, dat de Afdeling Apeldoorn meer 
zegels kon gebruiken en dat de Afdeling Nijmegen zegels 
overhield. De Afdeling Nijmegen zond het restant naar de 
Afdeling Apeldoorn. 

De Afdelingen Nijmegen en Apeldoorn verdeelden de 28000 
zegels over 24 verzamelaars, die in hoofdzaak w^oonden in 
Kruiningen, lerseke, Schore, Hansweert en 's-Gravendeel, 
dus gemiddeld ongeveer 1200 zegels per persoon. 

Alle bescheiden, dankbetuigingen, kortom de gehele ver
antwoording werd aan de Duitse Bond (als de geefster) over
gelegd en deze verleende aan ons Bestuur volledige décharge. 

Voor het gehele Bestuur en ongetwijfeld voor de gehele 
veieniging zijn de namen diergenen, die zich met de ver
deling der zegels hebben geoccupeerd een waarborg, dat zij 
op de juiste plaats terecht zijn gekomen: 

deze zijn: de secretaris van de Ned. Ver. de heer P. J. M. 
Boel; voor de Afdeling Nijmegen de heren J. W. F. Bunge en 
B. A. Ontrop; voor de Afdeling Apeldoorn de heren Dr. F. 
Th. Dasbach en G. H. Ebens Buiten deze heren heeft 
niemand van de Nederlandsche Vereeniging (Bestuur nóch 
leden) de zegels in handen gehad. 

De Secretaris, 
P. J. M. Boel 

BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan, 
Tel. 02980—2013. 
Kort Verslag van de Bestuursvergadering van 10 april 1956, 

Terminus, Utrecht. 
De notulen en het kort verslag van de vergadering van 13 

maart 1956 worden goedgekeurd. 
Aan de Vereniging „Zeeuwsoh-Vlaanderen" wordt ter gele

genheid van haar 30-jarig bestaan voor haar te houden post
zegeltentoonstelling de bronzen bondstentoonstellingsmedaille 
beschikbaar gesteld en een financiële bijdrage. 

Kennis wordt genomen van een jeugdpostzegeltentoon-
stelling te organiseren door de Jeugdafdeling van de Philips 
Philatelisten-Vereniging en van een ruilmiddag door de fila-
telistisohe verenigingen in regionaal verband van Noord
holland-Noord. 

De vereniging „De Globe" ziet af van de organisatie der 
bondsdagen in 1957. 

Enkele verzoeken zijn binnengekomen om ruildagen met 
buitenlandse verenigingen te organiseren. Over het algemeen 
wordt gemeend, dat ruildagen voor het westen in bondsver-
band weinig resultaat zullen hebben. Voor de grensplaatsen 
wordt het belang groter geaöht. Voorshands zijn deze echter 
alleen in de grote plaatsen gewenst. 

Met de Shell-Postzegelvereniging Pemis te Vlaardingen is 
overeenstemming bereikt inzake de organisatie van de bonds
dagen in 1956 met een nationale tentoonstelling. 

De bondsdagen en filatelistendag 1957 zullen waarschijn
lijk in Den Helder worden gehouden. 

In bespreking komen ten slotte de bondsbibliotheek en 
het Maandblad. 

De 2e Secretaris 
D. O. KIRCHNER 

NATIONALE FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
„KON/SHELLPOST" 

44e NEDERLANDSE FILATELISTENDAG 
en 

FIPCO-CONGRES 
te 'houden op het 

B.P.M.-Sportpark „DE VIJFSLUIZEN" 
te Vlaardingen. 

In het vorige Maandblad heeft u het voorlopige program
ma van de a.s. filatelistische hoogtijdagen in Vlaardingen 

kunnen lezen. Zoals toen reeds medegedeeld zou het pro
gramma der FIPCO in het bondsprogramma ingepast wor
den, hetgeen als volgt is geschiedt: 
vrijdag 31 augustus - 19.00 uur - Vergadering van het 

FlPCO-bestuur. 
20.00 uur - Openingszitting van het 

congres, 
zaterdag 1 sept. - 15.00 uur - Vergadering der FIPCO-

commissies (twee aparte 
vergaderingen). 

maandag 3 sept. - 9.30 uur - Plenaire zitting van het 
FlPCO-congres. 

(De havenrondvaart op zondag zal om 10.00 uur starten, de 
.,Wederopbouwrit" om 15.00 uur!). 

Dank zij de medewerking van de Shell-Postzegelvereni-
ging-Pernis zullen voorzittersvergadering en FlPCO-congres 
onder één dak worden gehouden. 

Een dezer dagen zullen alle verenigingssecretarissen ver
schillende formulieren toegezonden krijgen Beleefd doch 
dringend wordt verzocht deze formulieren vóór de vastge
stelde datum in te leveren. Ook de exposanten, die zich reeds 
voorlopig opgaven, gelieven de toegezonden formulieren in
gevuld op te zenden aan het daarvoor opgegeven adres. 

Voor deze filatelistische hoogtijdagen zullen speciale enve
loppen en kaarten worden uitgegeven, terwijl het op de ten
toonstelling gevestigde postkantoor deze stukken van een 
bijzondere afstempeling zal voorzien. Ook bijzondere aante-
kenstrookjes zullen verkrijgbaar zijn. Nadere gegevens wor
den hierover nog verstrekt. 

Nog eens: de „Shell-Postzegelvereniging-Pernis" rekent er 
op, dat alle afgevaardigden te Vlaardingen aanwezig zullen 
zijn. Daar tentoonstelling en fUatelistendag onder één dak 
worden gehouden, zal iedere afgevaardigde op zijn gemak de 
tentoonstelling kunnen bezoeken. 

En wat de Shell-excursie betreft het volgende: dagelijks 
gebruiken de meesten van ons benzine en olie. Hier krijgen 
we de unieke kans om te zien en te horen, hoe dit alles ver
kregen 'wordt. 

Namens de SHELL-
Namens de FIPCO: POSTZEGEL VER.: 

P. TH. VAN DER HEYDEN. A. KEEMINK 
De Secretaris van de 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGIN
GEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, 

K. E. KÖNIG. 
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BONDSBIBLIOTHEEK AANWINSTEN. 

Gevestigd: Koningstraat 36, Arnhem. 
Geopend: Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur ('s zaterdags 

tot 12.00 uur), 's woensdag bovendien van 19.30 
tot 22.00 uur. 

Correspondentieadres: Bovenbrugstraat l/III, Arnhem. 
TJITLENINGSBEPALINGEN. 

Gehoor gevend aan verzoeken van meerdere zijden, wor
dden hier de belangrijkste bepalingen inzake de raadpleging 
en uitlening van boekwerken nogmaals samengevat: 

1. Raadpleging ter plaatse (dus in de leeskamer van het 
gemeente-archief van Arnhem, Koningstraat 36) is voor 
iedereen vrij en kosteloos, dus ook voor hen, die niet lid 
zijn van een bij de Bond aangesloten vereniging. 

2. Uitlening 'kan slechts geschieden aan leden van bij de 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars aangesloten verenigingen. 

3. Aanvragen voor boekwerken, brochures of tijdschriften 
moeten schriftelijk bij de beheerder geschieden. De aan
vragen moet door de verenigings-secretaris of -biblio
thecaris mede-ondertekend zijn of vergezeld gaan van 
de geldige lidmaatschapskaart ter inzage. 

4. De toezending van het aangevraagde, voor zover het in 
de Bondsbibliotheek of een andere Nederlandse filate-
listisohe bibliotheek aanwezig is, geschiedt franco. In
dien een boek uit een buitenlandse bibliotheek moet wor
den opgevraagd, komt het internationale i>orto, zowel 
voor heen- als terugzending, ten laste van de aanvrager. 
Op [het aanvraagformulier moet dan uitdrukkelijk ver
meld worden: „Eventueel uit het buitenland aan te 
vragen". 

5. Dadeiyk na ontvangst van het geleende moet het bij
gevoegde recu ondertekend teruggezonden worden. Na
latigheid op dit punt verschaft de beheerder veel onno
dig en dus onrendabel werk. 

6. De uitleentermijn bedraagt, behoudens schriftelijk aan
gevraagde en verleende verlenging, één maand. 

7. Het geleende moet franco en goed verpakt teruggezon
den worden aan de beheerder. 

8. Vanaf het tijdstip van verzending tot op het tijdstip van 
terugontvangst is het geleende voor risico van de aan
vrager, d.w.z. dat verlies of beschadiging te zijnen laste 
komen. 

9. Nadat het geleende in goede staat terugontvangen is, 
wordt het repu, afgetekend, aan de aanvrager geretour
neerd. 

10. De beheerder is bevoegd een aanvrager de toezending 
te onthouden indien omstandigheden daartoe leiden, en 
bepaalde boeken van de uitlening uit te sluiten. 

De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststem-
pelverzamelaars heeft de Bondsbibliotheek een bedrag van 
ƒ 50,—- geschonken ter aanschaffing van werken op haar 
gebied. 

De Royal Philatelie Society heeft, op basis van ruil met 
jaargangen van het Nederlandsch Maandblad voor Philate
lie, de collectie van de LONDON PHILATELIST vrijwel ge
heel gecompleteerd. 

Van verschillende zijden zijn losse tijdschriftnummers ont
vangen, die een welkome completering van andere periodie
ken vormen. 

Voorts werd in de catalogus opgenomen: 
4 D 18/6 SCHWEIZERISCHE Postverwaltung, Verzeichnis 

der Machinenstempel, Liste des empreintes de ma
chines ä timbrer. Nachtrag 6. 1955. 30 X 21 cm. 
geïU. 
(Schenking van PTT, Bern). 

8 C 176 HERNANDEZ RON, S., Origines de las dos pri
meras emisiones de las estampillas de correo de 
Venezuela. Tipografia Eizmendi Scrs, Caracas 1956. 
71 pp. 23 X 16 cm. 
met fotoreproducties van akten. 
(Schenking van de schrijver door tussenkomst van 
het Maandblad). 

8 D 175 LIST of the perfins of the Netherlands. W.ed.,e.pl. 
1956. 2 + 20 pp. 27X22 cm. 
stencil. 
(Deze lijst, een schenking van de heer Enschedé, 
Driebuis, mede namens Po & Po, van de bekende 
firmaperforaties in Nederland, zal stellig belang
stelling ontmoeten. Zij is opgesteld door de heren 
V. J. van Lint, H. Smit, W. J. Pieterse jr en E. J. 
Enschedé met medewerking van de heer J. Krajen-
brink. 

8 C 177 MIKSTEIN, S., Die ersten provisorischen Brief
marken Polens im ehemaligen österreichischen 
Teilgebiet. „Die Postmarke", Wien 1933. 74 pp. 
23X15 cm. gem. 
Veröffentlichungen der ,,Postmarke", Wien, Nr. 9. 
(Schenking van de beer Schouten, Bussum). 

4 H 18 TIJDSCHRIFT van de Postzegelverzamelaar-Spe
cialist. Philatelica, Antwerpen 1948-1950, Jg 1-2, 
nrs 1-14. 25X16 cm. 
geïll. uitg. na 1950 gestaakt. 
de eerste twee nrs versehenen onder titel: Tijd
schrift voor de Verzamelaar-Specialist. 
(Schenking van de heer Van der Auwera, 
Mechelen). 

Aan alle schenkers van deze plaats nogmaals oprecht 
dank gezegd. De Beheerder, 

DE BOSCH KEMPER. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: P. J. M. Boel, Bosboom Toussaint-
laan 63, Hilversum. Tel. 02950-2612. 
Bij het secretariaat zijn verkrijgbaar ruiladressen 
voor U.S.A. en Oost -Dui ts land. 

Als secretaris van de Afd. Leiden is benoemd de 
lieer Dr . K. A. Andriesse, Temmincks t r aa t 2, 
Leiden. 

Af delingssecretartaten; 
ALKMAAR; J. P . Lienesch, Kennemersingel 2, 

Alkmaar , Te l . 3957. 
ALMELO: A. H . Jansen, Bornerbroeksest raat 28-B, 

Almelo . 
A L P H E N a/d R I J N : P . L. Koster , ten Harmsen-

s t raa t 17, Alphen a/d Rijn. 
A M S T E R D A M : Ed. Verff, Maasstraat 20-11, Am-

s te rdam-Z, Te l . 721378. 
A P E L D O O R N : B. ten H o e p e n , Jacht laan 134, 

Ape ldoorn . 
A R N H E M : J. F. W . Uylcnberg, Iz. Evertslaan 

19-1, A r n h e m , Te l . 22450. 
B O D E G R A V E N : M. T r o u w , Pr insenstraat 37, 

Bodegraven, Tel . 2126. 
C A S T R I C U M : W. M. Hendr ikse , Kon. Wi lhe l -

minalaan 26, Castr icum. 
B O S K O O P ; C. Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop. 

Tel . 3043. 
C O E V O R D E N : H . Gerr i ts , H o l t h o n e D 8, Grams-

bergen. 
D E V E N T E R : C. Pohlmann. Schoolstraat 22, 

Deventer . 
D O R D R E C H T ; P. Kraaijeveld, Singel 190, Dor 

drecht . Tel . 4858. 
G O O I - EN E E M L A N D : P. T. M. Boel, Bosboom 

Toussaint laan 63, Hi lversum, Tel . 2612. 

' s - G R A V t N H A G E : P. A. F. Bloys van Treslong 
Prins, Sadeestraat 22-A, Den Haag. 

H A A R L E M ; J. H . Geerling, Gesar Francklaan 13, 
Heemstede. Te l . Haar lem 38759, 

K R O M M E N I E : S. N . Lut t ik , Oranjestraat 3, W o r -
mcrvcer. Te l . 81169 van 7,30—17,30. 

Ll - IDLN: Dr . K. A. Andriesse, Temmincks t raa t 2, 
Leiden 

L O C H E M : J. H . Boom, Vil lapark L 96, Barchem. 
M O N S T E R : ï. Neervoor t , Molenweg 44, Monstei . 
N I J M E G E N : B. A. O n t r o p , Zebrastraat 3, Nij-

megen. Tel . 26441' van 8,30—12,30 en van 14,30-17,00. 
T W E N T E : }. Velleman, Nieuwst raa t 5, Hengelo. 

Tel. 2681. 
U T R E C H T : Ir. M. van der Voor t , Willem Ba-

lentzstraat 47, Ut rech t . 
V L A A R D I N G E N ; P. J. Slangen, Merelstraat 45, 

Vlaardingcn. 
V O O R B U R G : Ir. J. Sipkes, Hoekwatc is t raa t 82, 

Voorburg . 
V O O R S C H O T E N : J. C. Nel l , Narciss t r . 10-bov., 

Voorschoten. Tel . 2248 van 9—5. 
WEST-FRIESLAND: G. L. Stap, Tweeboomlaan 

151, H o o r n . 
Nieuwe leden: alle aanmeldingen in het mei-

nummei 
Aanmeldingen: 2180 A. G'. M. \ a n Amelsvoort , 

Erasmusweg 830, Den Haag; 2182 Mr, L, B, J, J, 
.■\nd,iessen, Pro \ incialeweg 37, Bunnik; 2183 A. H . 
iVreqdscn, Oostkanaalweg 38, Ter Aar; 2167 Jlv Ir, 
H, M, Baud, 111 Aider Drive , Bellaire, Texas, 
U,S,A.; 2187 H, de Boode, Raamstraat 22, Deven
ter , 2170 T h , D'essauvagie, de Savornin Lohmanlaan 
473A, Den Haag; 2184 I r G, Dijkstra, van Hal l 
straat 13, Delft: 2177 E, Eilerts, Rielerweg 126, 
Deventer; 2169 H, 1, Evers, Ie Atjehstraat 10, 
Utrech t ; 2168 H , J, Hckkenberg , Anemonestraat 13, 
Koog aan de Zaan; 2176 D, K, Inklaar , Radstake
weg 13, Deventer ; 2173 W, van Kernebeek, Zij
landstraat 14, Borculo; 2188 G. Koobs, Langestraat 

77, Deventer; 2171 M. D . Man A H i n g , Bolletr ie
straat 5A, P. O. Box 768, Paramar ibo ; 2181 H . J. 
A. Nolden, Melis Stokelaan 94, Den Haag ; 2162 
P. E. Oranje, Kpl. vliegtuigtelegrafist K. M.. 
Squadron no. I, M.B.S. , ,Parera" , Willemstad, 
Curafao ; 2174 J, A, Poley, Textielweg 2, Apel
doorn ; 2166 G H, Rosenkamp, Grotes t raa t 107, 
Goor; 2163 W, H, M, Schotborgh, P, O. Box 292, 
Willemstad, Cura fao ; 2185 J. A. A. van der Snoek, 
Leliestraat 1, Alphen aan de Rijn; 2172 A. Veerman, 
Burg. Colijnstraat 86, Boskoop; 2179 S. Vermeer , 
Vgm. R. R. Mnt I (18500), Squadron I, M.B.S. 
, ,Pa i e ra" , Willemstad, Ciirafao; 2164 Mevr. R. 
Visser, Cabimasweg 22, Willemstad, Curasao ; 2165 
Mevr. H . de VriesGrisnigt, Torenlaan 16, Baarn; 
2186 H, V, d. Walle, Oude Gracht 9, Coevorden; 
2190 V, R, Wiggers de Vries, Alb, Neuhuyslaan 15, 
Bussum; 2178 P, J, Zwaay, Wechelerstraat 8, De
venter . 

Aanmeldingen per l7 '56. 2155 H . H . W . Ben
nink. Burg. van Weliestraat 15, Borculo; 2154 J. J, 
Th, Brugman, Middelweg 34, Uitgeest ; 2175 D . 
Echt, Rechtestraat 112, De Rijp; 2189 J. Emmen, 
Kromme Kerkstraat 23, Deventer. 

Overleden. 1993 J, Groote ; 134 Dr. A, C, de 
Koek; 1499 I. Veréll, 

Afgevoerd. 1259 R. Wieringa, Veendam. 
Royement wegens wanbetaling con t r ibu t i e : 834 

P. F, L. de Giu i t e r ; 1167 Mej. G. Spil. 
Geschorst wegens onbekend adres: 1955 J. Jansen 

Jr . . Algérie, 
Correct ie ledenlijst, 559 Mr, O, }, Azing Venema, 

Fnsebius Buitensingel, moet zijn: Eusebius Buiten
singel; 1515 Mej, E. Bieckmann moet zijn: Mej, E, 
Dieckman; 2107 G Blankemeyti moet zijn; Mevr, 
P. H, BlankemeyerRutgers; 2i08 G, van Dijk moet 
zijn: Mevr, E, A, van DijkBloem; 205 J, J. van 
Klink, van Halewijnlaan, moet zijn: van Hale 
v/ijiiplein; 1601 Ir, P. Plantenburg moet zijn: Ir, P. 
Plantenberg, 
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POSTZEGELVERENIGING „BREDA" 
Secr. Mevr C. G. H Bode-Flohil, Ginne-
kenweg 108, Breda. 

Nieuwe leden 674 mevr . M M He l l eman- Schil-
lemans, Wilhelminapark 30, Breda (Eur. BE en 
N O R ) , 644 Joh A G van Loosdrecht , Lievelder-
V, eg / 8 , Ln-htenvoorde (Eur en N O R ) 

Overleden 434 J F Brouwers 
Afgevoerd R Decamps 
Eremedaille, ui tgereikt wegens 25 jaar l idmaat

schap van de vereniging aan J L Henkes, Dr 
P J Mulder J C Prey , Mr F A J. M Smits, 
mevr B Tjeenk Wi lhnk- Jo rdaans , J W Wiggers 
tn C Zoeteman 

Ver lo t ing. Bij de driemaandelijkse verlot ing vielen 
prijzen op de volgende nummers 2, 24, 41, 45, 76, 
113, 119, 173, 178, 236, 298, 325, 358, 376, 427, 458, 
508, 510, 533, 616, 726 en 732 

Rondzendingen Teneinde de nog vele voorkomen
de onjuistheden tot een min imum te beperken, 
wo id t nogmaals bekendgemaakt , dat de Admini 
stratie der Rondzendingen thans word t gevoerd door 
de heer J Molenaar, Koninginnestraat 39 te Breda, 
aan wiens adres boekjes \ o o r de rondzendingen k u n 
nen woiden toegezonden Blanco verenigingsboekjes 
kunnen worden besteld door betaling op postreke
ning 135259 t n V Adminis t ra teur der Rondzen
dingen Postzegelvereniging , ,Breda' 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA", AM

STERDAM Secr . A D. Aeyelts, Chur-
chiU-laan 1751, Amsterdam-Z. 2 

Ledenvergadering op viijdag 29 juni 1956 te 20 15 
uur in hotel , ,Krasnapolsky' , Warmoesstraat , Am 
sterdam C De veiling wo r d t gehouden van 19 30— 
20 15 uur 

Candidaatleden 641 Bos, T , 2e Atjehstraat 20 hs , 
Amsterdam O 

Nieuwe leden. 146 Lieshout, H van, 637 Okker , 
H , 638 Triesscheyn, R 

Wijziging l idmaatschapsnummers 122 BijUaardt, 
A C van den, word t no 750, 361 Martens , J , 
V, o rd t no 640 (candidaatlid) 450 Veen, A J ter , 
word t no' 361 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER-
EENIGING Secr G H C van Dijk, 
Tortellaan 42, Den Haag Ledenadmini
stratie Mr Ant van der Flier, Tortel
laan 69, Den Haag 

Kandidaat-leden Mevrouw B H J Mart inus-
Klaassen, Hooigracht 13, ' s -Gravenhage, M. J van 
der Hoog, Amalia van Solmsstraat 164, ' s-Graven
hage, H J Streur, De Heemstraa t 342, 's-Graven
hage 

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden 
op donderdag 21 junt a s , des avonds 8 uur in 
Harrison s hotel . Spuistraat 16 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H. G van de 
Westenngh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht 
Bestuursvergadering op dinsdag 19 juni a s ten huize 
van de heer Klinkenberg 

Ledenvergadering op dinsdag 26 juni a s n m 
8 uui in Tivoli 

Belangrijke veiling. 
Landen wedstrijd Bra7ilie to t 1930 
In de maanden juh en augustus geen vergadering 
Afd Culemborg Vei gadering 18 juni aan het 

bekende adies 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr G C Tops, Stad
houdersweg 89b, Rotterdam-C 2 

Nieuwe leden . 187 Drs L H van Geest, Hoflaan 
11, s-Gravezande 188 A H M Jansen, Maaskade 
160 d, Rot terdam C l 190 G Klop, Burg Hoffman-
plein 26 b , Ro te rdam-C 1, 208 C W van Meesen, 
Pijperstraat 1, Ro t t e rdam N 1, 212 C L de Rouw, 
Broersvest 129, Schiedam 223 DS E L Rui tenberg, 
's-Gravcnwetering 1, R o t t e r d a m O 226 J C \ d 
Vloodt , Amersfoortsestraat 1, Soesterberg, 268 F G 
H Schmitz, Ie Pijnackerstraat 8b, Ro t t e rdam N 1, 
-87 J van der Valk , Mesdaglaan 29a, Schiedam, 
300 j IJzerman, Tabors t raa t 7a, Ro t t e rdam O 

Overschrijving l idmaatschap 1117 L B Quist , 
Snellineksiiaat 16a, Ro t t e rdam C 2 word t D Boot 
Carel van Nievcltstraat 23b, R o t t e r d a m - C 1, 1208 
P A Dekkei , Tapu i t s t raa t 87a, Ro t t e rdam Z 1 
word t P van der Vliet Lepelaaisingel 104a, Rot te i 
dam Z 1 

Opgezegd* 1385 W G A Meeuse Rot te rdam O 
1430 X̂ van Diik R o t t e r d a m O 

Ledenvergadering De eerstvolgc ide gcivone leden 
vei gadering zal worden gehouden op ma«ndag 25 
juni a s in de bovenzaal van Cafe-Restaurant , ,Du 
N o r d Bei i,weiï 313 (ingang Bergsingel 228) te 
Rot te rdam Nooi d Aanvang 20 00 uur Zaal open 
19 30 uvH 

Gewone agenda Bezichtiging van de ka\e ls voor 
de \eiling op zaterdag 23 )uni in ons Clublokaal en 
\ o o r de aanvang, der \e rgader ing in Du N o r d 

Jj l i -vergaderine De luli vergadering word t ge 
hcud n op maandag 30 juli a s in ,Du N o r d ' 

Viering 30-jarig bestaan* in he t kader van de vie
ring van het 30 jarig bestaan van de R Ph V zal op 
VRIJDAG 26 O K T O B E R a s een F E E S T A V O N D 
worden gehouden met een aantrekkelijk var ie te -pro-
gramma waaraan o m medewerkt de goochelaar 
Crochet Nadere mededelingen volgen Reserveert 
intussen deze a \ond 

Jaarverlot ing 1955: De lijsten der prijswinnaars 
van de Jaarverlot ing 1955 zijn aanwezig bij de pen 
ningmeester, de secretaris en de adminis t ra teur dei 
cont r ibut ie D'e prijzen liggen bij de penningmeester 
tot 31 augustus a s ter beschikking van de win 
naars Na deze da t um vervallen eventuele met af 
gehaalde prijzen aan he t jubi leumfonds 

Clubbijeenkomsten zaterdags 15 00 t o t 17 30 uur 
in Cafe Rest , ,De Z o n " , Noords ingel 101 te R o t t e r 
dam N o o i d , donderdags 19 30 t o t 22 30 uur in 
Cafe ,,De Guns t ' , Brielselaan 192 te R o t t e r d a m - Z 

Bibliotheek. De heer D J van Mameren is des 
zaterdags van ca 15 30 uur to t ca 16 30 uur in 
ons clublokaal in ,,De Z o n " aanwezig voor het ui t 
Icne-M en terugontvangen van boeken en tijdschriften 
uit de bibliotheek 

Mededelingenbord* Aanvragen om plaa ts ru imte op 
het mededelingenbord dienen te worden ger icht tot 
de heer D J van Mameren in ons clublokaal (zie 
ondet Bibliotheek) 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr H. L Stoffels, 
Sinaasappelstraat 23, Den Haag. Tel 
33 83 16 Beheerder Centraal Ledenregis-
ter N F Hedeman, Valkenboschkade 
88, Den Haag 

Afdelingssecretarissen 
AALSMEER ( A r ) A Fi luu , Kerkweg 56, Aais-

meei 
A M E R S F O O R T ( A t ) A L D u d o k van Heel , 

DiÜLüburglaan 2, Amersfooi t 
AMSTERDAM (Am ) j . W H Kemper , Ui t 

hoornst raat 57, Amsterdam 
D E V E N T E R (Dr ) T van Heuve l , Brinkgrever 

weg 35, D'e\ent i 
D R I E B I R G E N ( D n ) R J Kok, Lindenlaan 16, 

Dl lebergen 
EMMLN (Em ) A Kuipers , Noordba ige rs t raa t 

106, Emmen 
E N K H U I Z E N (En ) Jac Kofman, Noorderweg 22, 

Enkhuizen 
FLAKKFE (Fe ) F v an Hcrwijnen, Meidoornst r 8, 

Middelharnis 
GOES (Gs ) Dr Ch J Phil ips, A J -Kade 11, 

Goes 
s -GRAVENHAGE (Gv ) C L Bakker , Ful ton 

straat 239, 's-Gravenhage 
H A A R L E M (Hm ) J Elsenbroek, Muiderslotweg 

117 Haarlem 
H A R D E R \ ( IJK (Hk ). H B P Stemerding, Lin 

naeuslaan 1, Hardei wijk 
' t KABINETSTUK (Kk ) G J Minhol ts , Stads

weg 3, Oosterhogebrug (Gr ) 
KAMPEN (Kn ) W G Ch Albrecht , M a u r u s -

straat 15, Kampen 
LAND V A N C A D Z A N D (Cd ) H P C van 

Melle, Bürgern Gern tsens t raa t 21, Breskens 
LANGEDIJK (Lk ) P Schoenmaker , Dorpsstraat 

173-A, Zuid Scharwoudc 
LISSE (Le ) G Segers Pzn , Kanaals t raat 70, Lisae 
M A A S T R I C H T (Mt ) A Schreppers, Min Ta lma-

sti aat 31, Maastricht 
MEPPEL ( M l ) H Rondhu i s , Soembastiaat 28, 

Meppel 
N O O R D W I J K (Nk ) S A V d Oevei , Pan 

huisstraat 34, Noordwijk 
G J PEELEN (Gp ) A v d Berge Korte Ring 

15, Bruinisse 
D'I P O S T H O O R N ( A b ) L F Geeis, Dorpslaan 

13, Nieuw Lekkerland 
R O T T E R D A M (Rm ) J F van Golde, N o o r d 

molenstraat 6 B, Ro t t e rdam 
S C H O U W E N D U I V E L A N D (Sd ) J Francke, 

Nieuwe Bogerdstraat 24 Zienkzee 
SOEST (St ) A T Meijer Ossendamweg 20, Soest 
TTEL (TI ) A C van Haaf tcn, Prinses Marijke 

weg 63 GeJdermalscn 
U T R E C H T ( U t r ) B Kesting, van Maasdijksti 7, 

Zuilen Ut rech t 
V L N L O (\ o ) E Heijting Herunge iweg 9, Venlo 
VLTSSINGEN (Vn ) C W Louwerse, Paul Kru 

ge i s t i a i t 40 Vlissingen 
W A L C H E R F N (Wn ) N A Malcorps, Park de 

Griffioen 24 Middelbuig 
W E E R T (Wt ) Mej L Weer t s , Wilhelminasingel 

36 Weei t 
WEESP lo (Wp ) wnd secr H T Meenink 

Middenstraat 64 Weesp 
W O E R D E N ( W o ) I v d Velden, v d Valk 

Boumanlaan 61, Woelden 
Z t l S T (Zt ) T Schipper, Tesselschadelaan 11, 

Zeist 
ZWOLLE (Ze ) E Gillet , Viol ierenstraat 23, 

Zwolle 

Vergadering en bijeenkomsten 
Aalsmeer le dinsdag, 20 mii Gebouw , I r e n e " 

Kinaals t raat , Aalsmeer 

Alblasserdam ,,de P o s t h o o r n " , 25 jun i , 19 30 u . . 
vergadering SKV-gebouw, Donckers loo t 10, Alblas
serdam 

Amersfoort le donderdag, 20 uur Zaal Amers-
foortse Gemeenschap, Paulus Buyslaan 1, Amersfoort 

Amstelveen 36 woensdag, 20 u u r . , ,He t Dorstige 
H e r t ' , Amstelveen (Afd Aalsmeer) 

Amsterdam le donderdag, 20 uur , , M o d e r n " , KI. 
Gar tmanplantsoen, Amsterdam (vergadering) , 3e 
dinderdag, 20 uur , ,Modern ' (ruilen) 

Bruinisse. Na convocatie (Afd G J Peelen) 
Deventer , le vrijdag, 19 30 u u r . „ D e Heren i 

g ing" , Grote Poot 2, Deventer 
Driebergen 2e woensdag, 20 uur Nutsgebouw, 

Bosstraat 9, Driebergen 
Emmen Laatste maandag, 20 uur H o t e l Gr imme, 

Stationsstraat 16, Emmen 
Enkhuizen : Na convocat ie , 20 u u r Oranjezaal , 

Kaasmarkt 4, Enkhuizen 
Goes 3e dinsdag, 19 30 uur Ho te l Centraal , 

Markt , Goes 
's-Gravenhage 4e woensdag, 19 30 uur Parkho te l , 

Molenstraat , D'en Haag , 2e woensdag, 19 30 uur 
Café Rest L'Esperance, Laan v Meerdervoor t 205 A, 
Den Haag ru i lavond, iedere zaterdag 1—5 uur , 
, ,Amicitia , Westeinde 16, Den Haag (Beurs) 

Haar lem 3e vrijdag, 20 uur H K B Tempeliers-
straat 35, Haar lem 

Harderwijk , le woensdag, 20 u u r H o t e l Zeezicht, 
Boulevard, Harderwijk 

Hoofddorp • 2e woensdag, 20 uur , ,De Land
b o u w " , Hoofddorp (Afd Aalsmeer) 

Kampen 2e woensdag, 20 uur ,,De Stadsherberg" , 
Ijiselkade, Kampen 

Lisse In even maanden le woensdag, in oneven 
maanden le dinsdag, 20 uur Ho te l , ,De Wi t te 
Zwaan ' Vierkant 246, Lisse 

Maastricht 2e maandag, 20 uur Rest Prins van 
Oranje, Grote Staat 45, Maastr icht 

Meppel 2e maandag 20 uur Zaal Donker , KI 
Oeverstraat , Meppel 

Middelburg 3e donderdag 20 u u r , ,De Een
dracht , Grote Markt , Middelburg 

Middelharnis . na convocatie 
Noordscharwoude na eonvocat ie , Ho te l ,,De 

Burg , B 29 Noordscharwoude 
Noordwijk 2e dinsdag, 20 uur Ho te l , ,De Zee 

leeuw Kon Wilh Boul 2, Noordwi jk 
Oostburg le maandag, 19 uur Zaal Verhuls t , 

Markt , Oostburg (Afd Land van Cadzand) 
Oosterhogebrug (Gr ) na conv ocatie (Afd ' t Ka

binetstuk) 
Rot te rdam le dinsdag, 20 uur Zaal T r i anon , 

Groene Hilledijk 334, Ro t t e rdam Zuid , laatste dins
dag 20 i ur Zaal Bekker, Heemraadssingel 267, Ro t 
terdain andere dinsdagen, 20 uur Zaal Tr ianon 
Groene Hilledijk 334, Ro t t e rdam-Zu id 

Rijswijk le woensdag, 20 u u r Ho te l Kuys Wi t -
senburg, Haat,wi.g 26, Rijswijk (Z H ) (Afd ' s -Gra
venhage) 

Soest 2e vrijdag, 20 uur , ,De Schouw" , Birkt-
straat 47, Soest vergadering, 4e vrijdag, 20 uur 
Cifc Royal \ an Weedestraat 9 Soest (ruilen) 

Tiel na convocatie, 20 uur Ho te l , ,De Z o n " , 
Varkensmarkt 3, Tiel 

Utrecht 3e dondeidag 20 uui Café Rest , ,Vre-
denburg ' Vredcnburg 3 Ut rech t 

Venlo 2c dinsdag, Café Rest Schreurs, Lom
straat 5, Venlo 

Vlissingen 3e donderdag, 20 u u r Rest P Muller , 
Badhuisstraat 8, Vlissingen 

Weert Ic woensdag, 20 uur Ho te l Eenders, Lang
straat 51 Weert 

Weesp word t nader bekend gemaakt 
Woerden 4e woensdag, 20 uur ,Concordia '*, 

Havenst iaa t 4, Woerden 2e zaterdag, 15 u u r , ,Con
cordia ' , Havenst raat 4, Woerden (ruilbeurs) 

Zeist na convoci t ie . Ho te l Café , ,Bu]tenlust" , 
Montaub ins t raa t 8 A Zeist 

Zienkzee 2e vrijdag m Hote l van Oppen Verre 
nieuwst la t 11 Zienkzee 

Zwolle le vrijdag 19 45 u Cafe rest , ,Suisse", 
Lut tekestraat Zwolle veilingavond 3e zaterdag, 
15 uur Cafe Rest Suisse", Lut tekes t raa t Zwolle, 
vergader en veilingmiddag 

Overleden ld 1302 C van Schagen, ld 3512 Ir 
J R Keuchenius Ze 4182 J Kroese 

Afvoeren Dn 738 B J o n k m a n , D r 1450 P O 
Schaap ld 1675 W van D a m , Vn 2639 G L 
Schunselaar, Dn 3076 I A Phcnn ing , Vn 3275 
J J de Zeeuw, Gv 3591 G Dongelmans , At 3903 
H I Fremouw At .4209 P Zandvliet At 4291 
C van Zwol At 4297 H de Pu t t e r 

Royement (Contnbut ieschuld) N k }L 77 L 
Dubbelaa i , Cd JL 89 F Ca lon , Cd JL 125 T A 
de Groo t , Gp 24 T H M de H o o g Am 201 W 
van dei Molen Td 242 Mevr T E A M Geert 
man Rm 401 A I M Gommers , Am 439 B ] 
van Alphen Vo 447 J W F Brokman R m 531 
H T van Eetcn Mt 781 H Vink Rm 806 H 
van Gend Ar 834 J van Beek, U t 975 Jac 
Gulmans Mt 986 H Bartelet ld 1249 H Cox 
W t 1374 T h van Dijk ld 1391 A J Suvkerbuyk 
Td 1545 R Stoffens Ze 1989 N J H a v e r k o r t , 
Rm 2006 N Schot At 2387 G J H Günther 
Ze 2528 A van Dalen, Lk 2632 S Kos Dr 2735 
T Michels Ar 2947 1 T Verkerk U t 3012 
K W T V d Meerendonk Am 3094 T Ph C 
Kenter Rm 3159 H M de Lange Gv 3202 A H 
de Tong ld 3266 Mei E C v Croonenburg 
\t 3334 G H i n d e n n k Rm 3435 Joh H Wijnands, 
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file:///eiling
file:///ergadering


H m . 3580 H . Kiel; W o . 3934 G. Regte r ; Ar . 4077 
J . H . l e r r u w e ; At . 4232 I r . H . de Kleine; W t . 
4307 E. H . J. M. Wijnen; At . 4325 j . Keur ; A t . 
4328 G. Helder . 

Schorsing in t r ekken : N k . GM. 27 B. Smit ; N k . 310 
J. C. Uuijndam; G"v. 478 J. H . Van Oosten; D n . 
lOiy R. ( j e rn i sen ; Lk. 13b5 E. van Loenen; Vo . 
1791 C. M. van der Vliet ; U t . 19bl P . J. F. C . 
de riaan; Gv. 2101 E. Leidelmeyer; Am. 2173 D. 
van Kuie r ; Gv. 2367 H . F . Willems; N K . 2724 P . 
van D u i n ; Gv. 2785 H . K. Lemstra; Gv. 3103 M. R . 
Dijkstra; Ut. 3fa69 Mevr. A. M. 1'h. Schaars-Smul-

-. ders; U t . 4152 G. Kroonsberg; At . 4179 G. G. 
Baarslag; At . 4252 G. Link. 

BedanKen in t r ekken : Am. 799 H . T h . Neyenhuis ; 
Gv. 2002 P . H . V. Vliet (oud 200); Am. 3748 J. C. 
de Win te r . 

Candidaa t leden: Ar . JL. 145 Joh . Neefjes (X-8-42), 
Kruisweg 901, H o o t d d o r p ; Ar. JL, 139 A. Parzer 
(U-8-42), Oosteinderweg 103-B, Aalsmeer; At . JL. 
144 J. H . G. Kielder (28-2-41), Reaumurs t raa t 25-B, 
Amersfoor t ; At . JL. 117 W. H . J. Logt (17-5-40), 
Reaumurs t r aa t 13-B, Amersfoort ; Am. 1891 V. 
Bernhard , Geuzenkade 13, Amste rdam-W. ; Am. 
1892 H . C . G. H o l t k a m p , Zochers t raat 33-III, Am
s t e rdam-W. ; Dn. 1423 W. van der Hor s t , Engweg 
24-B, Driebergen; Em. 1426 G. J. Veldhuisen, Oude 
Roswinkelerweg 2, Emmen; En. 1889 P. Burger, 
Hoekweg 1, Andi jk-W.; En. 1890 T h . Eilander, 
Jul ianast r . 9, Hoogkarspel ; Gs. 1895 H . Don , Burg. 
Sandbergstraat 18, Krabbendijke; Gv. 1883 C. Bak
ker , C o r n . V. d. Lijnstr. 167-B, Den Haag ; Gv. 
1428 H . A. H e n n y , Bankastraat 119, Den Haag ; 
Gv. 1886 Mr. H . L. Morsink, Veenendaalkade 26, 
Den Haag ; Gv. GM. 18 J, v. Swet (8-5-48), D . H o o -
genraadstr . 224, Den Haag ; Gv. 1430 Mevr. M. J . 
Wol thu i s , Eikstr . 10, Den Haag ; H m . 1420 L. H . J. 
Schoof, Te t te rodes t r . 114, Haar lem; H k . 1403 J. A. 
T r o m p , Wilhelminalaan 34, Ermelo ; Cd. 1427 A. J. 
de Klerck, Lange Herenst raat 15, Schoondijke; Le. 
1893 C. de Jager, Romijnstraat 7, Lïsse; Le. GM. 
24 H . L. Oudshoorn (27-11-42), Irissenstraat 6, 
Lisse; N k . 1421 L. Beniers, Havendwarss t raat 21 , 
Noordwi jke rhou t ; N k . 1422 J. S. Hoeks t ra , van 
' t Haafs t raa t 30, Noordwi jkerhout ; N k . 1424 C. de 
Mol , Kamperfoelieplein 23, Katwijk a. Zee; R m . 
1414 D . Poldermans , Statenweg 105-C, R o t t e r d a m - C . 
2; Sd. JL . 137 W. H . Ezendam (23-5-40), Donkere 
weg 104-B, Noordgouwe (Zld.) ; U t . 1899 N . Maarle-
veld, Socrateslaan 30, Ut rech t ; Vo . 1898 T h . E. M. 
Kuijpers, Rembrandts t raa t 10, Venlo; Vn . 1431 L. 
Lupker , Duyvendrechts t raa t 27, Vlissingen; W t . 
GM. 19 S. A. M. J. Janssen (24-5-45), Korenmark t 
6, Weer t ; W t . JL. 142 Mej. L. J. M. Moers (29-3-
42), St. Paulusstraat 1, Weer t ; W t . JL. 143 R. L. 
J, G. M. Vossen (23-4-42), Hoogs t raa t 7, Weer t ; 
W p . 1405 J. K. Jager, Talmast raa t 12, Weesp; W p . 
1406 W . A. Jager, Ta lmast raa t 12, Weesp; W p . 
1408 C. Meeues, Pastoor Jansenstraat 2, Weesp; 
W p . 1411 B. van Mill, Diepenbrockpark 70, Weesp; 
W p . 1412 Mevr. N . v. Overeem-Kruiswijk, Groene 
Singel 53, Weesp; W p . GM. 20 G. v . Ravenzwaaij 
(14-4-46), Meidoornlaan 4, Weesp; W o . JL. 141 
H . A. Korthof (9-8-39), Leliestraat 94, Woerden ; 
W o . 1897 P. Roose, Jan de Bakkerstraat 2, Woer
den; Ze. JL. 138 L. A. Bouwman (16-9-41), Diezer-
s traat 49, Zwolle; Ze. 1882 Mej. A. J. Boxman, 
Her tens t raa t 28, Zwolle; Ze. JL. 140 J . C. Elemans 
(22-5-42), de Keyzerstraat 47, Zwolle. 

N ieuwe leden: Alle 31 candidaatleden, vermeld in 
he t me inummer . WELKOMIÜ 

Verander ing van afdeling: W n . 1641 J. M. v. d. 
Broek thans ook lid Afd. GOES; Dn . 1691 P . v. d. 
Wal , naar Afd. ZEIST; Gv. 1864 Mevr. E. J. C. 
Malmberg, naar I N D I V I D U E E L ; R m . 2310 W . L. 
Zalsman, naar Afd. SOEST; H m . 2371 P . M. Ph i 
l ippe , naar INDIVIDUEEL. 

Rectif icat ie: U t . 4192 Mevr. C. F. Tschaikowsky-
Jansen, Bi l thoven, word t mevr. C. F. Sophie-Jansen. 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. Wap. 
Haarlemmermeerstr. 811, Amsterdam-
West, telef. 125103. 

In de maanden juli en augustus worden , zoaJs 
bekend, geen bijeenkomsten gehouden. 

Candidaat leden: 17 R. Flothuis, Kinderdijkstraat 
86 I, Amsterdam-Zd, 

Nieuwe leden: Alle in het Maandblad van mei 
gepubliceerde candidaatleden zijn als lid aangeno
men. 

Overli jden: T o t ons leedwezen moeten wij melding 
maken van het overlijden van ons lid, de heer B. 
Veenendaal (435), 

Royemen t : Volgens ar t . 3 van het Huishoudelijk 
reglement is op de ledenvergadering van 1 juni 1956 
geroyeerd: Mej. G. M. Londo (96). 

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. 

Bijeenkomsten van de afdelingen: Afd. Arnhem 
(secr,. H . L, J. Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem) : 
woensdag 4 juli , half acht in Cent ra l -Nat iona l , 
Bakkers t raat , Arnhem. 

Afd. Doet inchem (secr. D. J. Siebelink, Wilhel
minas t raa t 104, Doe t inchem) : in juli en augustus 
geen bijeenkomsten. 

Afd. Ede (secr. J. W . Sundermann, Accacialaan 4, 
Ede): in juli en augustus geen bijeenkomsten. 

Afd. Nijmegen (secr. A. M. Vleggaar, Oude Mo
lenweg 240, Nijmegen): dinsdag 26 juni acht uur in 
H o t e l De Roemer , Her togs t raa t , Nijmegen. 

Afd. Oosterbeek (secr. C. M. van der Lee, Stenen 
Kruis 12, Oosterbeek) : in juli en augustus geen 
bijeenkomsten. 

Afd. Veip (secr. C. W. M. Baans, Enkweg 18, 
Ve lp ) : in juni en juli geen bijeenkomsten. 

Afd. Zu tphen (secr. D . J. Nagel, Rozenhoflaan 24, 
Z u t p h e n ) : vrijdag 22 juni acht uur in het Volks-
huis te Z u t p h e n ; in juli en augustus geen bijeen
komsten . 

Nieuwe leden: Afd. Nijmegen: 977 P. W. Stegman 
p /a Mej . W . Stegman, , ,Marienbosch", Groesbeekse-
weg* 351, Nijmegen. 

Afd. Oosterbeek: 962 H . van Leeuwen, Nassaulaan 
13, Oosterbeek; 852 Mevr. H . G. A. Keuchenius-
ten Ca te , Utrechtseweg 73, Oosterbeek. 

Afd. Bui tenleden: 877 L, H . van der Veen, Hel 
wigstraat 30, C u y k (N.B.) ; 878 G. van Brenk, Kerk
plein 10, Hemmen (Bet.); 879 H. Drost J r . , Schou-
tenboomgaardweg 2, Rhenen. 

Mededeling Hoofdbes tuur : In de op 18 februari 
j l . gehouden Diës-vergadering zijn de voorstellen van 
het hoofdbes tuur tot wijziging der statuten aan
genomen. Hierbij word t de aanvang van het ver
enigingsjaar verlegd van 1 september naar 1 januari . 
Als overgangsmaatregel zal het komende verenigings
jaar lopen van 1 september 1956 t /m 31 december 
1957 en zal de cont r ibut ie voor dit 16 maanden tel
lende verenigingsjaar acht gulden bedragen (in plaats 
van zes gulden voor 12 maanden) . 

H u n , die met ingang van 1 september voor het 
l idmaatschap wensen te bedanken, word t er op 
wezen, dat deze opzegging volgens art . 6 der sta
tu ten schiftelijk ingediend moet worden voor 1 
augustus bij de secretaris van de afdeling, waartoe 
men behoor t ; buitenleden bij de directeur der rond-
zendingen, de heer C. van Burken, Boulevard 11, 
Velp (G.). Opzeggingen na 1 augustus zullen terzijde 
worden gelegd.' 

Wijzigingen in afdelingsbesturen: Afd. Doe t inchem: 
H e t afdelingsbestuur is thans als volgt samengesteld: 
R. We ikamp , voorz i t t e r , D. J. Siebelink, secretaris, 
Q. J. M. Verouden , penningmeester, H . B. Alders, 
hoofd rondzendingen. 

Afd. Nijmegen: T o t penningmeester is gekozen de 
lieer H . Molenaar. 

Afd. Oosterbeek: He t afdelingsbestuur is thans als 
volgt samengesteld: G. J. van Ingen, voorz i t t e r , 
C. M. van der Lee, secretaris, J. G. van Winkelen, 
penningm. , J. D . de Jong. hoofd rondzendingen, 
G. J. Frederlks en T h . J. Verhoef, commissarissen. 

Afd. Ede : H e t adres van de secretaris is gewijzigd 
in : Acacialaan 4, Ede. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS" te HAARLEM. Secr.: M. W. 
V. d. Koog, Leidsevaartweg 129, Heem
stede. 

Candidaa t l id : 292 J. de Zwar t , Rijklof v. Goens-
plein 22, Haar l em. 

Algemene vergader ing: Donderdagavond, 8 uur , 28 
juni 1956, in Gebouw Cul tu ra , Jansstraat 83, 
Haar lem. 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J. C Scheffer, 
De Ranitzstraat 11, Helpman-Groningen. 

Nieuwe leden: 312 G. J. Rondhu i s , Schoolstraat 
31 c, Groningen; 321 J. M. Offringa, Florakade 368, 
Gron ingen ; 325 H . T . T immer , Wilhelminasingel 34, 
Winschoten ; 326 A. J. C. de Wi t , Noorders t raa t 
176, Sappemeer. 

Vergader ingen: 18 juni a.s. 20 uu r , in restaurant 
„Boschhu is" , Here weg 95 te Groningen. 

De zaal zal om 19 uur geopend zijn om de leden 
in de gelegenheid te stellen voor onderlinge ruil . 

Voo r het n ieuwe seizoen inzending gevraagd van 
goede boekjes. 

Afdeling , ,Hoogezand-Sappemeer" : 2e dinsdag, 20 
u u r in hote l , , S t ruvé" te Sappemeer. 

Afdeling , ,Veendam-Wi!dervank" : 3e woensdag in 
september a.s. 20 uur in hotel „Van Kree l" te 
Veendam. In de maanden juni, juli en augustus 
word t dus geen vergadering gehouden. 

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

Vergadering op woensdag 27 juni a.s., 's avonds 
te 8 uur precies, in de bovenzaal van ,,De Kleine 
B u r c h t " , Nieuwe Rijn 19, Leiden. 

Gewone agenda, e.t. lezing en hersengymnastiek. 
Nieuwe leden: 448 H . van Leuveren; 449 C. v. d. 

Maarel . 
Candidaat leden: 114 R, D. Buitendijk, Nieuwe 

Duinweg 59, Katwijk aan Zee; 123 A, Seriier, Hugo 
de Groo ts t raa t 13, Leiden; 239 C. Smit , Emmalaan 
54, Oegstgeest. 

Volgende vergadering: woensdag 26 september; in 
de maanden juli en augustus geen vergadering. 

Beursavond: Vrijdag 13 jul i ; in aug. geen beurs
avond ; de eerst dan volgende is 14 september, 
*s avonds van 8 to t 10 uur in de achterzaal van 
D'e Kleine Burcht . 

Jeugdaf. i Als steeds elke le dinsdag van de maand 
in Huize , ,Over ' t Hoff" , Gerecht 10, Leiden. 

At t en t i e : O p de vorige vergadering kwam van 
verschillende leden het verzoek naar voren, om op 
de nieuwe ledenlijst achter de namen van de leden 
te vermelden het verzamelgebied van de leden, op
dat die leden die met anderen willen rui len, di t 
gemakkelijk kunnen vinden. Willen de leden, welke 
hier prijs op stellen even een kaartje aan de secre
taris zenden met opgave van hun verzamelgebied? 

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

Bijeenkomst: Maandag 2 juli a.s. beursavond; 
maandag 16 juli a.s. ledenvergadering. Beide om 20 
uur in res taurant ,,In de Gouwe P o o r t " , Vrijthof 50. 

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

Vergader ing: De eerstvolgende vergadering vindt 
plaats op woensdag 20 juni a.s. te 19.30 uur . 

Nieuwe leden, ingaande 1 juni 1956: P . H . Kui
pers; H . N . B. Roels. 

Candidaa t l id : J. P. Piet, Pasteurstraat 73, Den 
Helder . 

Bedankt als lid, ingaande 1 juni 1956: A. H . 
Reijerse, Clematisstraat 22, Den Helder . 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Lintjens-
straat 21, Heerlen. 

Nieuwe leden: 17 J. Schoutrop, Oude Lindenstraat 
42, Heer len ; 12 W. F. Kroese, Schaesbergerweg 8, 
Heer len . 

Candidaa t l id : G. A, M. van de Ven, Parment ie r -
straat 1, Heerlen. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 
3 juli e.k. Eerstvolgende ruilavond dinsdag 17 juli 
e.k. Beide in Ho te l Rober tz , Stat ionstraat , alhier, 
te half acht . H e t bestuur wekt de leden op deze 
avonden te bezoeken. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr.: M. P. Bergers, 
Edisonstraat 22, Amersfoort. 

Vergadering; Ledenvergadering iedere 4e dinsdag 
van de maand in café-rest. ,,van Ouds de Wapen-
r o e m " , alhier. 

POSTZEGELVERENIGING „HILVER
SUM EN OMSTREKEN". Secr.: A. W. 
Ebrecht, Oude Amersfoortseweg 116, 
Hilversum. Tel. K 2950—3521. 

Nieuwe leden: Alle in het vorige nummer gemelde 
candidaatleden (581 t /m 586). 

Candidaa t l id : 587 A. Mas Cabré, Lijsterweg 5, 
Hi lversum. 

Vergader ing: 20 Juni 1956. 
Rui lbeurs : Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur 

in de Openbare Leeszaal te Hi lversum. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: Mr. H. J. Bernsen, Aertshertogen-
laan 275, 's-Hertogenbosch. 

Vergader ing: Woensdag 20 juni a.s. te 20 uur in 
Ho te l , , C e n t r a l " , M a r k t , Den Bosch. 

Nieuwe leden: L. A. M. Schippers; Mej . L. L. 
V. d. H i l . 

POSTZEGEL-VERENIGING „IJMUI-
DEN & OMSTREKEN". Secr.: H. J. 
Smit, Hofdijklaan 21, Driehuis (Velsen). 

Bedankt : A. P. R. Obermann. 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM". Secr. M. Zuydwegt, Graaf Flo-
risstraat 71, Schiedam. 

Bijeenkomst: 2e dinsdag van elke maand in café-
rest. , ,Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te R o t t e r d a m - N o o r d . Aanvang 20 uu r . 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: J. H. F. Kupker, Kluys-
kenslaan 9, Santpoort-St. 

Nieuwe leden: 94 K. de Wit , Noordlaan 38, Bloe-
mendaal; 99 F. J. van Elten, Parks t raa t 2rd, H a a r 
lem; 108 C. Hon ingh , Zijlstraat, Haa r l em; 109 G. 
V. d. Rijn, Joan Maetsuykerlaan 11, Haar lem. 

(Vervolg op bh. 135) 
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(Vervolg van biz 122) 
S A A R 

Hierbij geven wij de afbeelding van de beide in on 
apri lnummer op blz 75 gemelde zegels resp uit 
gegeven op 6 en 7 mei j l ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel en van het Rode Kruis waarvan de 
oplagen resp i miUioen en 900 000 stuks bedragen 

In ]uli a s zullen 2 postzegels verschijnen ter ge 
legenheid van de Olympische spelen te Melbourne 
ZIJ zullen een ifbeeldmg geven van een Mercnnus kop 
waarboven de Olympische ■> ringen 

:9mm} 
^^^Jl^MHM \ 

wmJÊL::^ymi 

S P A N J E 
i n de serie postzegels met groot portret van generaal 

Franco verschenen de waarden* 
1 40 Pta<! karmijnrose. 
1,50 „ licht turqouisegroen 
1,80 „ licht geelgroen 
2 „ helder purper . 
8 „ roodviolet 

TSJEC3HO S L O W A K I J E 
Op 35 april jl verschenen de eerste drie postzegels 

van een serie gewijd aan de sport , welke di t land voor
nemens IS uit te geven. Deze d n e zegels zijn resp gewijd 
aan de Xe internationale wielerwedstrijd Warschau
BerlijnPraag, het 5e Europese dameskampioenschap 
basketball en de XVIe Olympische spelen welke te 
Melbourne zullen worden gehouden. De zegels zijn. 
30 h blauw en groen, wielrenners, zegelontwerp van 

Jan Cerny, gravering van Ladislav J i r k a , 
rose en blauw, basket bal l , zegelontwerp van 
Jan Cerny, gravering van Jan Mracek, 
geel en bru in , discuswerpen hordenloop en 
hardlopen, zegelontwerp van Anna Podzemm
SuchardovS o r i v e n n g van Tan Mracek ^ / 

45 h . 

75 h 

De zegels zijn u Lgcvoerd in eui gecombineerde plaat
^n rasterdiepdruk door de drukkenj der postenjen te 
Praag, de twee eerstgemelden in vellen van 50 zegels 
met zegelbeeldafmeting 23X41 m m , en in vellen van 
25 stuk*: voor laatstgenoemd zegel met zegelbeeldmaat 
49X30 mm 

De speciale eerstedag enveloppe werd ontworpen 
door Anna PodzemnaSuchardova en gegraveerd door 
Jaroslav Goldschmied ^ 

T U R K I J E 
Een postzegel v i n 40 k blauw en donkerblauw ver

scheen in april jl ter herdenking van T a n h Kurumu, 
Dit zegel geeft de afbeelding van een gebouw 

V A T I C A A N 
In ons vorige nummer meldden wij op blz 99 de uit 

gifte op I mei jl van een serie postzegels ter herdenking 
van het feit dat 450 jaar geleden de Zwitserse Garde in 
het Vaticaan werd opgenomen, toen bestaande uit 150 
m a n . De afbeeldingen zijn resp 

4 L en 35 L Gaspare Roust eerste commandant van 
de Garde, 

6 L «n 50 L korporaal der gaMe uit de aanvangstijd, 
10 L en 60 L twee tambours in galauniform 

WIJ geven hierbij de afbeelding dezer drie typen der 
zegels 

De 500jarige sterfdag van de heilige Rita van Cascia 
werd op een drietal postzegels tn gehjke tekening her 
dacht , waarvan wij hierbij de ifbeelding geven De 
waarden zijn 10 L grij"? 25 L bruin en 35 L blauw 

J O Ë G O  S L A V I Ë 
De jaarlijks gebruikelijke verplichte bijplakzegels ten 

bate van het Rode Kruis verschenen di tmaal met de 
afbeelding van door sneeuwlawine verwoeste gebouwen 
Het zijn zegels van 2 din waarvan een ter bijplakking 
op iedere postzending en i ter bijptakking indien 
Strafport moet worden be taa ld , welke du=: dan met 2 din 
wordt verhoogd De kleuren zijn resp bruin en groen 
pn ronH k n n 

B U I I E N E U R O P A 
A R G E N T I N I Ë 

Ten b i t e van de bestrijding der kindervci lammmg 
(poliomyelitis) verscheen op 14 april jl een postzegel 
van 20 e met een toe':;! ig var 30 c . . 

V 
A U S T R A L I Ë 

De volgende verkoopcijfers zijn vrij gegeven omtrent 
eenige in 1955 uitgegeven postzegels nl * 
Y M C A, (1081955) 3i4 (1 32 558.400 stuks 
Pleegzusters (2191955) sYz ^ '• 33 476 800 „ 
100 I ZuidAustrali(^ (17101955) 

sVz d " 34 188 000 „ 
Olympische spelen {30111955) 2/

(groen) 3.936 000 „ 

B R A Z I L I Ë 

Het in ons vorige 
nummer aankeken 
digde en inmiddels 
op 28 apri l jl ver
>chenen zegel uit
gegeven onder de 
t i tel , ,Jogos infan
t i s " (kinderspelen) 
beelden wij hierbij 
af Het IS een zegel 
van Cr | 2,50, 
blauw, gedrukt op 

papier zonder watermerk, maar met rood en blauwe 
vezels in vellen van 50 zegels, 5 horizontaal 10 verti
caal , kamtandmg 12, oplage 5 miUioen 

JTÏ de koerserende serie voor gewone post verscheen 
een zegel in de waarde van Cr $ 2 ,— donkergroen met 
portret van de Duque de Caxias ^Z 

C A N A D A 

WIJ beelden hierbij 
de belde zegels af 
dooi ons gemeld in 
ons apri In ummer 
op blz 76 

" Op 7 juni jl zou
den twee postzegels 
verschijnen als pro
paganda voor tak
ken van industr ie . 

Het zijn een zegel van 20 c groen, pulp en papier
industr ie , met afbeelding van een papierroï en papier

36(ft*##'*'W*sSVM .JMw**»'**^!»«^ ; 

machine, zegelontwerp van A J Casson te Toronto, 
een zegel van 25 c rood, chemische mdustr ie met 
afbeelding van een distillatiefles waarin een fabrieks 
instal lat ie , zegelontwerp van A L Pollock te Toronto 

De druk geschiedde door de Canadian Bank Note 
Company te Ottawa 

C O L U M B I A 
Ter voortzetting van de serie zegels door ons aange

kondigd in het vorige nummer op blz 100 waar wij 
reeds de 30 c meldden verschenen nu de zegels 
5 c lichtblauw en zwart kaart v in de archipel van 

San Andres, 
5 c ro e en blauwgroen haven van San Andres 

C U B A 
Moederdag werd hier op een postzegel herdacht van 

12 c lichtblauw en lood met afbeelding van een moeder 
met kind 

Voorts ontvingen wij een zegel van 4 e , bruin en 
groen, met portret van een gewichtig heer genaamd 
Victor Muno7 

D O M I N I C A A N S E R E P U B L I E K 
Iwee zegels voor de gewone en i zegel vooi dt lucht 

post, alle met dezelfde atbeelding van de luchthaven 
van Punta Caucedo verschenen ter gelegenheid van de 
I l l e regionale conferentie van de anti l l iaanse lucht
vaart De waarden zijn voor de gewone post 
1 c bruin en 2 c oranjerood, 
en voor de luchtpost i r c melkblauw 

F O R M O S A 
Op 4 april verschenen 3 postzegels ter herdenking 

van de Dag van het K m d Zij geven afbeeldingen van 
spelende kinderen De waarden zijn 40 e olijf $ i óo 
blauw en $ 2 roodbrons 

I N D O N E S I Ë 

Ter gelegenheid van 
de A A Studenteneen 
ferentie welke te Ban
doeng werd gehouden, 
verschenen op 26 mei ]1 
drie post/egels resp ir de 
waarden 25 en 50 =eii en 
Rp I ,— Het zijn zegels 
zonder toeslag resp in 
de kleuren blau w kar
mijn en groen, en etsing

no s 133, 134 en 135. Kniptekens re^p i x i o op bo 
venvel , 2x15 op bovenvel en 2x4 op bovenvel K i m 
tanding 12'/!* 

JAPAN 
WIJ geven hierbij 
de ifbeelding van 
de post/pgel van 5 
yen lichtblauw n 
ïwart uitgegeven 
op 5 mei )1 ter e
legenheid van de 
Dag van het Kmd 

Hier worden 2 post
zegels verwacht met 

de dlbeelding van vlinders Het zullen zijn 
55 yen Paulowina Impena l i s en Acgarophila (Ness) 

K n t z , 
75 yen vlinder en konijn 

K O R E A ( N o o r d  ) 
De loe verjaardag van de bevrijding van de Jappen 

werd herdacht op een postzegel van 20 w h c h t b h u w 
en rood vertonende de vlaggen van Noord Korea ^n 
Rusland 

K O R E A ( Z u i d  ) 
De Siste verjaardag van president Sigman Rbee 

werd op 26 maart jl herdacht met de uitgifte van een 
postzegel van 20 w groen, met afbeelding van de 
Eretoren Nam Han San Sung, bij Seoul, welke toren 
ter ere van Rhee werd opgericht 

L A O S 
Ook hier werd Boeddha op een serie postzegels herdacht 

op 24 mei j l . Het zijn 5 zegels resp m de waarden 
2 , 3 en 5 k voor de gewone post en 20 en 30 k voor de 
luchtpost Zij geven de afbeelding van een Boeddha
beeld boom en priesters 

L I B E R I A 
De Fipexten toons telling te New York was voor dit 

land aanleiding tot de uitgifte van een serie van 6 
postzegels nl : 

127 



3 c. bruin en groen, Vrijheidsbeeld en kaart; 
4 c. oranjebruin en groen, Coliseum te New York; 
6 c. grenaat en grijs, embleem van de Fipex; 

10 c. biauw en rood, als 4 c.; 
12 c. roselila en oranje, als 6 c.; 
15 c. roselila en blauw, als 3 c. 

Een 50 c. bruin en groen, als 3 c. voor de luchtpost 
verschijnt in de vorm van een miniatuurvelletje. 

MALADIVEN 
Voor deze eilandengroep verscheen een serie van 

8 postzegels, waarvan de 5 laagste waarden in verti
caal formaat en de 3 hoogste waarden in een iets vier
kant:» formaat. Zij zijn gedrukt bij Bradbury. Wilkin
son op papier zonder watermerk, de 5 laagste waarden 
met tanding 13V2 en voor de hogere waarden tanding 
XiYz Het zijn: 

2 1. 
H 1
■i 1. 
6 1. 

10 1. 
15 1. 
25 1. 
■!0 1. 

I R 
■i R 

10 R 

l ichtpaars, haven van Male; 
groengrijs, i d . j 
roodbruin, idï 
l ichtviolet , i d . ; 
groen, id . ; 
bru in , id . ; 
ro td , i d . ; 
oranje, id . ; 
groen, oud fort en gouvernementsliuis; 
ultramarijn, id . ; 
purperrood 'd . 

P A K I S T A N 
Wij geven hierbij de 
afbeelding van het in 
ons vorige nummer 
op blz. 105 gemelde 
segel van 2 As, groen, 
uitgegeven op 23 
maart jl. ter gelegen
heid van de uitroe
ping van de IslamJti 
sehe republiek van 
Pakistan. 

SOMALIKUST 
Op 4 juni jl. verscheen in de serie postzegels voor 

de gewone post een zegel van 40 f. met afbeelding van 
de vuurtoren van RasBir. Het zegel is in het bekende 
verticale formaat, terwijl ontwerp en gravering van 
Cami zijn. 

SOM ALILAND (Italiaans) 
Op 30 april jl. verschenen 5 postzegels in gelijke 

tekening van een man en vrouw met stembiljet tegen 
een achtergrond van de landkaart van dit gebied, 
ter gelegenheid van de verkiezing van de eerste wet
gevende vergadering voor dit onder Italiaans man
daat staande land. De zegels zijn voor de gewone post: 

5 c. (oplage 400.000) 
10 o. ( „ 250.000) 
25 c. ( „ 150.000) 
en voor de luchtpost: 
60 c. (oplage 70.000) 
I So 20 { . 70.000) 

Guinea 
SPAANSE KOLONIËN 

Hier verscheen een serie van 
vier postzegels, alle met dezelf
de afbeelding van 2 voetballers 
die naar een bal koppen. De 
zegels zijn vervaardigd in raster
diepdruk in de Spaanse staats
drukkerij en zijn: 
25 ets, violetgrijs; 
50 ets, olijf; 
1,50 Ptas, brum; 
4 Ptas, karmijn. 

SYRIË 
De loe verjaardag van de evacuatie der Fransen 

werd op een drietal postzegels herdacht. Twee dezer 
zegels geven de afbeelding van een standbeeld van een 
officier met getrokken sabel tegen een achtergrond vatl 
bergen en opgaande zon, terwijl het derde zegel het 
portret vertoont van president EI Kouatli. De waar
den zijn: ^ 
35 P. sepia. 65 P. rood en 75 P. leigrijs. 

TUNIS 
Met het opschrift ,,Tunisie autonome sept 1955*' 

verschenen op 8 april jl. , ter gelegenheid van de instal
latie van de Constituerende Vergadering, de eerste twee 
zegels van een nieuwe serie. Het zijn: 
15 f. rood, portret van Sidi Lamine Bey; 
30 f. donkerbruin, vrouw een duif loslatende. 

Nog zullen volgen de waarden 5 f. en 20 f. in het 
type van de 15 f. en de 12 f. en 18 f. in het type van de 
30 f. 

Ter nagedachtenis van Farhat Hached verschenen 
op I mei j.1. 2 postzegels met diens portret n.1. 15 f. 
roodbruin ■̂n 30 f. ^wartblauw. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
De 50ste verjaardag van de ,,Pure Food and Drug 

Laws" zoiets als onze Warenwet zal op een postzegel 
van 3 c. worden herdacht met afbeelding van het por
tret van Harvey W. Wiley, de man die zich in het 
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt door zijn strijd^ 
voor de volksgezondheid. 

^ordt lid 
van een bij dit Maandblad 

aangesloten vereniging 

Brief uit BRAZILIË 
Van onze trouwe medewerker te Sao Paulo (Brazilië), de 

heer K. Filet, mochten wij een brief ontvangen waaraan wij 
voor onze lezers die belangstellen in de zegels van dit land, 
gaarne het volgende ontlenen. 

Met ingang van 1 mei jl. werden de posttarieven met niet 
minder dan 300»/(i verhoogd. De belangrijkste wijzigingen zijn 
wel de volgende. 

Plaatselijk en in de Staat waarin de plaats is gelegen; 
brieven van Cr $ 0,40 nu Cr % 2,50; 
kaarten van Cr $ 0,20 nu Cr | 1,50, 
alles per 20 gram. 

Tussen de Staten onderling (per luchtpost): 
Brieven en kaarten tot 20 gram van Cr | 1,20 nu Cr $ 3,30. 
Buitenland (per luchtpost): 
Vroeger per 20 gram nu per 5 gram. 

Groep I. (ZuidAmerika tot Mexico, uitgezonderd de Guia
na's en de Antillen) was Cr | 1,40 nu Cr $ 4,—. 

Groep II. (NoordAmerika vanaf Mexico, alsmede Portugal 
en Spanje, welke aangesloten zijn bij de U.P.A.E.) 
was Cr $ 2,70 nu Cr $ 6,50. 

Groep III. (de rest, dus Europa, Afrika, Azië, Australië en 
Oceanië) was Cr $ 4,20 nu Cr % 11,50. 

Aantekenen nu Cr $ 8,50, zodat een aangetekende lucht
postbrief naar Europa nu tenminste Cr | 20,— kost, hetgeen 
ook in Brazilië een aardig bedrag betekent. 

Wat de frankering betreft zijn normaal in gebruik de zegels 
klein formaat (22 X 26 mm) vervaardigd in rotatiedruk in 
vellen van 50 zegels, 10 horizontaal en 5 verticaal op papier 
met watermerk „BrazilSterCorreio". Deze serie bestaat uit 
de volgende zegels. 

w a a r d e 
Cr $ 0,02 

0,05 
0,10 
0,20 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 

kleur 
l i ch tb lauw 
oranje 
l ichtgroen 
wijnrood 
donkergr i j sgroen 
roserood 
blauwviole t 
l i ch tb lauwgroen 

d a t u m uitg 
5 81954 
5 81954 
5 81954 
2 71954 
1 81954 
2 71954 
1101954 
1 81954 

omschri jving 
adm. T a m a n d a r é 

idem 
idem 

Oswalde Cruz 
idem 
idem 

J o a q u i m Mur t inho 
idem 

0,90 vermiljoen 4 11954 
1,— roodbruin 20101954 
1,50 blauw 1101954 
2,— donkerblauwgroen ? 41956 

idem 
Duque De Caxias 

idem 
idem 

Onze berichtgever deelde mede dat de Cr $ 0,02 wel schijnt 
te zijn uitgegeven, maar dat hij dit zegel nog nimmer heeft 
gezien. 

Wat de afgebeelde personen betreft wordt het volgende 
medegedeeld. 

Admiraal Tamandaré (Joaquim Marques Lisboa, viscount 
of Tamandaré 18071897). Hij werd in Rio Grande do Sul ge
boren en werd een beroemd admiraal. Hij leidde de Brazili
aanse strijdkrachten te Rio da Prata en onderscheidde zich 
op roemrijke wijze in de Paraguaanse oorlog, welke dit land 
voerde tegen Brazilië, Argentinië en Uruquay in de jaren 
18651870. 

Oswaldo Cruz (18581917), Deze werd in Rio de Janeiro 
geboren, en werd geneesheer. Hij is de man die in het bij
zonder de veldtocht voerde tegen de malaria (gele koorts), 
welke de gehele stad Rio de Janeiro en haar omgeving teis
terde. Onder zijn leidingen bevelen gelukte het de koorts 
voor goed uit dat gedaelte van het land te bannen en vielen 
geen slachtoffers meer daaraan, zodat de vreemdelingen niet 
meer ontmoedigd werden daarheen te komen en zich daar te 
vestigen. 

Joaquim Murtinho (18481911) werd geboren in de staat 
Mato Grosso. Hij was een beroemd dokter en politicus. Van 
1902 tot 1906 trad hij op als Braziliaans Minister van Finan
ciën. Zijn uitstekende leiding herstelde de goede stand van de 
Braziliaanse financiën 

Duque do Caxias (Luiz Alves de Lime e Silva 18031880). 
Ook deze werd in Rio de Janeiro geboren. Als maarschalk 
van het Braziliaanse leger had hij het commando in 1866 
over de Braziliaanse soldaten in de Paraguaanse oorlog en 
had in vele gevechten succes tot aan de verovering van 
Asuncion (hoofdstad van dat land). Ernstig ziek keerde hij 
naar Rio terug. Ook zijn successen op politiek terrein waren 
niet minder schitterend dan die in zijn militaire loopbaan. 
Hij werd verkozen als senator, werd meermalen benoemd tot 
Minister van Oorlog en was ook voorzitter van de regerings
raad. 

Voor de frankering worden behalve bovengenoemde zegels 
oök nog steeds gebruikt de zegels gemeld in Yvert als nos 
463 a t /m 468c (2c t /m Cr | 20), zodat men ook deze, alsmede 
diverse gelegenheidszegels, nog steeds op brieven uit dit land 
kan aantreffen. 
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LEON DE RAAY-MEDAILLE 1955 

~A. M. A. VAN DER WILLIGEN. 

Bij besluit van de Raad van Beheer, genomen in haar ver
gadering te Utrecht op zaterdag 28 april 1956, werd de Leon 
de Raaymedaille toegekend aan drs A. M. A. van der Willi
gen te 's-Gravenhage. 

Deze medaille kan jaarlijks worden verleend „ter bijzon
dere waardering van de beste wetenschappelijke bijdrage op 
fïlatelistisch gebied, welke in de laatst afgelopen jaargang is 
verschenen", aldus bepaalt het statuut betreffende bovenge
noemde medaille, dat in 1937 door de Raad van Beheer van 
het Ned. Maandblad voor Philatelie werd vastgesteld. Deze 
zilveren medaille dankt haar ontstaan aan een schenking van 
wijlen de heer Leon de Raay, een toen zeer bekende filate
list en postzegelhandelaar. 

De heer v. d. Willigen werd deze medaille toegekend op 
grond van zijn artikelen-reeks over de „Afstempelingen op 
de eerste emissie Nederland" welke vorige jaar in dit 
Maandblad verschenen. Deze later als boekwerk versche
nen artikelen deden hem vorige jaar door de Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars reeds de 
Costerus-medaille verwerven. Wij gaven in ons februari
nummer van dit jaar op blz. 29 reeds een kort overzicht over 
leven en filatelistisch werk van onze redacteur van de ru
briek „Stempels", welke rubriek hij steeds op nauwgezette 
wijze verzorgt. De H-R. 

WA A RS CHI/ WING 
ZWITSERLAND 

Iets over de valse opdrukken „Société des Nations" 
en Dienstzegels 1938. 

Reeds menig maal en niet het minst in dit Maandblad, is 
gewaarschuwd tegen valse opdrukken „Société des Nations" 
op postzegels van Zwitserland. Hiertoe worden dan in het 
gewone postale verkeer gebruikte postzegels aangewend, 
waarop een vals opdruk wordt aangebracht, zodat men onder 
de valse opdrukken de afstempelingen van vrijwel alle Zwit
serse postkantoren kan aantreffen. 

Enkele jaren geleden dachten de vervalsers deze waarde
loze Produkten via de rondzendingen onzer filatelistische 
verenigingen in grote aantallen aan de .,man" te kunnen 

Volledige echte afstempeling „Société des Nations" Op de 
echte zegels zal dus steeds een fragment van deze afstem
peling te zien zijn. 

echt vals 
brengen. Dit is echter niet gelukt, want de vervalsingen wer
den onmiddellijl: gesignaleerd. 

Thans volgt men blijkbaar een nieuwe koers, nl. via onze 
grote postzegelveilingen. Als restant-kavels aangeboden, wor
den nu klaarblijkelijk stockboeken met deze waardeloze ze
gels aangedikt, waardoor de totale „franc-waarde" van deze 
kavels, indien de zegels echt zouden zijn, aanzienlijk wordt 
opgevoerd. 

Een verzamelaar die op een der jongste grote veilingen 
hier te lande een stockboek kocht, trof daarin niet minder 
dan een honderdtal van deze valse opdrukken aan, een niet 
onaanzienlijke schadepost dus. Daar de kopers op de grote 
postzegelveilingen ingevolge de daar gestelde voorwaarden 
op de zgn. restant-kavels geen recht van reclame hebben, 
kunnen wij gegadigden voor dergelijke restant-kavels slechts 
aanraden, alvorens tot aankoop te besluiten terdege op te 
letten 

echt vals 
Een andere vervalsing, eveneens aangetroffen in het bo

venbedoelde stockboek, betrof de Zwitserse dienstzegel 1938 
(Yvert 141-158), opdruk zwart kruis. Ook hiertoe worden ge
wone gestempelde Zwitserse frankeerzegels gebruikt. Over 
het stempel is dan een vals zwart kruis aangebracht. De 
echte opdrukken zijn over het algemeen afgestempeld BERN. 

EU. 

rENTOO]MSTELLINGEl\ 
NEDERL. VER. VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
AFD. DEVENTER. 

Zoals reeds in ons Maartnummer werd aangekondigd, vierde 
bovengenoemde afdeling van de Nederl. Ver. haar Ie lustrum 
met het houden van een philatelistische tentoonstelling gedu
rende de dagen 10 t/m 13 mei jl. Daartoe had deze vereniging 
beslag weten te leggen op de Dovenzaal van het gebouw „de 
Muntentoren", een oude doch gerestaureerde bezienswaardig
heid van Deventer 

In de avond van woensdag 9 mei jl. werd de tentoonstelling 
„officieel" geopend voor leden en genodigden der Nederl. Ver. 
door üe burgemeester van deze IJselstad, de heer H. W. Bloe-
mers, die in zijn toespraak de Philatelie met het woord „edel" 
bekroonde, vooral omdat zij als vrije-tüdsbesteding zo bijzonder 
waardevol is. De gasten werden welkom geheten door de af
delingsvoorzitter, de heer H, J. Stokking, terwijl de algemene 
voorzitter der vereniging, de heer Mr. C. M. Loef, die met 
het voltallige hoofdbestuur aanwezig was, de jonge afdeling 
de haar toekomende lof toezwaaide. 

Wat de tentoonstelling betreft, welke een 100-tal goed op
gezette kaders telde, had o.i. de jury geen moeilijke taak om 
de hoogste onderscheidingen toe te kennen, daar de inzendin
gen welke deze bekroningen verwierven wel zeer fraai ge
noemd mochten worden. De jury, bestaande uit de heren 
P. J. M. Boel, H. K. Berghuys en P. Wittkämper Jr., allen 
leden der Nederl. Ver., kende de ere-prijs toe aan de inzen
ding van de heer S. v. d. Brink, welke een uitgebreide ver
zameling toonde van brieven uit de tijd toen de postzegels 
nog niet bestonden of de frankering daarmede nog niet ver
plicht was. Vele zeldzame stempels, waaronder Deventer in 
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ovaal (Korteweg 97) maakten deze inzending wel bijzonder 
aantrekkelijk, mede door de er aan toegevoegde duidelijke 
vermeldingen. Bovendien had deze philatelist nog een aardige 
collectie I e emissie Nederland ingezonden. 

De I e prijs wist de heer G. Wentzel te bemachtigen en wel 
kenmerkend voor deze tijd, met de inzending van een beeld
verzameling op het gebied der zoölogie. O.i. voldeed deze in
zending aan alle eisen welke tegenwoordig aan een dergelijke 
verzameling worden gesteld. Een kort schematisch overzicht 
van de indeling der diverse dieren volgens familie enz., welk 
overzicht daarna keurig ui tgewerkt werd met de betreffende 
zegels, zonder veel bijschrift. Of deze verzameling „volledig" 
was durven wij niet te beweren, want daarvoor is het terrein 
wel te uitgebreid, maa r wel zagen we, dat zelfs de nieuwste 
zegels van Hongarije met afbeeldingen van honden erin waren 
opgenomen. Het zou ons niet verwonderen indien deze ver
zameling in Deventer en omgeving nog meer Philatelisten tot 
zgn. beeldverzamelaars heeft gemaakt . Dat deze inzender ook 
nog andere verzamelingen heeft, bleek wel uit zijn tweede 
inzending, bestaande in een uitgebreide collectie Nederl. Indië 
en Indonesië, waarby vooral de Japanse bezettingstijd heel wat 
mater iaa l opgeleverd heeft. O.i. was deze verzameling niet zo 
overzichtelijk als eerstgenoemde. 

De overige prijzen werden door de jury als volgt toegekend: 
2e prijs: J. H. zur Kleinschmiede met een uit diverse delen 

der philatelic samengestelde inzending, zoals postgeschiedenis, 
S to rmramp 1953, 2ct. v. Krimpen uit au tomaat afkomstig (wat 
een werk om 200 maal een cent in de automaat te werpen en 
100 maal de slinger te draaien om 100 zegels achtereenvolgens 
te verkri jgen!); 

3e prijs: A. Klein Bussink met een beeldverzameling Sport 
en Spel, ingedeeld naa r de diverse sporten en spelen; 

4e prijs: J. A. v. d. Weg met een aardige inzending Neder
land; 

Eervolle vermelding: Deze werd verworven door de inzen
ders M. J. Geist, „Corneille" en Y. J. Bosma. 

Het is steeds een hele waag om een tentoonstelling te hou
den en daarom bewonderen wü de moed van deze jonge af
deling om reeds bij haa r eerste lustrum daartoe over te gaan, 
m a a r dat zü met haa r doel om te tonen wat deze afdeling 
reeds vermag is geslaagd, valt met groot genoegen te consta
teren. 

Als een bijzonderheid was in een speciale vitrine door de 
heer Berghuys de a lbum tentoongesteld welke hij had weten 
te verwerven op de veiling van de verzameling van koning 
Farouk van Egypte, en welke album door de Nederlandse 
P T T aan deze koning was geschonken. Een aanta l bladen uit 
deze album waren er naas t uitgestald. 

F I P E X (28 april—6 mei 1956). 
.aangezien de Commissaris-Generaal, die voor de te New 

York gehouden Internat ionale Philatelistische Tentoonstelling 
was aangewezen, geen gelegenheid had om naar New York 
te gaan, en omdat ondergetekende evenmin de tijd kon vrij
maken om met een aan ta l Nederlandse verzamelingen daar
heen te reizen om aan deze belangrijke tentoonstelling deel te 
nemen, is het aantal Nederlandse inzendingen op de Fipex 
nihil gebleven. De kaderhuur van ± ƒ 38,— per kader werk te 
bovendien niet animerend. Het Nederlandse jurylid, Mr. Wolff 
de Beer, was wegens ziekte helaas veihinderd naar deze ten
toonstelling te gaan. Een verslag over de Fipex van een oog
getuige uit Nederland was dus niet te verwachten. 

Ondergetekende heeft daarom aan de heer H. S. Heymans 
te New York, lid van een bü de Nederlandse Bond aangesloten 
vereniging, verzocht een verslag over de Fipex te schrijven. 
De heer Heymans heet t aan dit verzoek gevolg gegeven. Het 
betreffende verslag, waarvoor ik de heer Heymans ook van 
deze plaats gaarne dank zeg, vindt u hieronder afgedrukt. 

JAN POULIE. 

F I P E X 1956, 
door Ha r ry S. Heymans te New York. 

Op 28 april 1956 werd het nieuwe tentoonstellingsgebouw 
„Coloseum" officieel door de Gouverneur van de Staat New 
York, Averill Har r iman , geopend en werden toest)raken ge
houden door de Burgemeester van New York, Robert Wagner, 
en de Directeur van de Posterijen, Ar thur E. Summerfield. 

Om 11.30 uur werd he t publiek toegelaten, niet alleen voor 
de Postzegel-tentoonstelling, m a a r ook voor de tentoonstelling 
van europese automobielen, en een tentoonstelling voor foto
grafie. 

Het gebouw, dat * 35.000.000 gekost heeft, is het eigendom 
van de TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORI
TIES, en beslaat twee volle blokken, aan de westzijde van 
het Columbus Circle van de 58ste tot de 60ste S t raa t . 

De expositiehallen beslaan vier etages, terwijl in de toren 
20 etages met kantoren zijn gevestigd. Verder een onder
grondse garage voor 850 automobielen. Er is 39.000 vierkante 
mete r tentoonstellingsruimte, met goede elektrische verlich
ting, zonder licht van buiten. Verder zijn er vergaderlokalen, 
res tauran ts en cafetaria's. 

Op de openingsdag (zaterdag 28 april) stonden duizenden 
in de rij, om hun toegangsbiljetten te verkrijgen en er waren 
op die dag circa 100.000 bezoekers. 

De Postzegeltentoonstelling was op de 3e en 4e etage en de 
liften konden op drukke dagen de bezoekers van de 3e naa r 
de 4e etage alleen na wachten vervoeren, aangezien er geen 
t rappen tussen deze twee verdiepingen waren. De toegang 
van de beg-ane grond naar de 3e etage, met rol trappen, ging 
geregeld. 
Men kan zich voorstellen dat op deze tentoonstelling de meest 
belangrijke verzamelingen, soms slechts bestaande uit één of 
twee zegels, vertegenwoordigd waren. 

De zeldzaamste zegel, British-Guiana 1856, had een speciaal 
kader , met ext ra verlichting, zodat deze onogelijke zegel, alle 
a t tent ie en kritiek had. 

Er waren slechts enkele verzamelingen buiten mededinging, 
omdat vele dergelijke inzendingen hun ruimte hebben moeten 
afstaan aan de concurrerende inzendingen, wegens meerdere 
inschrijvingen dan de 2200 beschikbare kaders, welk getal men 
nog heeft kunnen opvoeren tot 2400, de kaders in de U.P.U. 
Hal niet meegerekend, omdat men daar ook nog late, speciale 
inzendingen — ongenummerd — heeft ondergebracht. 

Van officiële zijde was wel het meest interessant de gehele 
loop van het drukken van postzegels, gedemonstreerd door 
het Post Office Department, onder de titel „A Stamp is Born" 
— Een Postzegel is geboren —; verder het fabriceren van 
luchtpostenveloppen, met blauw/rood gekleurde rand, en in
geslagen zegel 

Ook was ei de bekende verzameling van het „General Post
office Depai tment of Great Bri tain" met de bekende complete 
vellen van 1840-1841 en 1847 uitgaven. 

Smithsonian Institution, Washington, D.C. vertoonde ook 12 
kaders van de Verenigde Staten en andere landen, afkomstig 
van bekende verzamelaars die hun collectie gedurende hun 
leven of als legaat aan dit museum geschonken hebben. 

Voorts was er een HALL OF COLORS (Zaal voor Kleuren) , 
w a a r de verzamelaars nog veel konden vernemen omtrent het 
zo moeilijke onderwerp „Kleuren", terwijl er een goede expo
sitie was van alle soorten papier welke gebruikt worden voor 
het maken van postzegels. 

De collectie van Kardinaal Spellman was slechts gedeeltelijk 
tentoongesteld, terwijl meer ru imte werd gegeven aan een 
apa r t e groep, Tentoonstelling van Kinderverzamelingen, met 
prijzen. 

De P.T.T. van Zwitserland vertoonde een buitengewoon in
teressante opstelling, aan de lopende band, zodat men hierbij 
kon blijven zitten, om de vele Zwitserse uitgaven, met originele 
foto's of tekeningen, alsmede kleurproeven van de betreffende 
zegels te bezichtigen. De firma Courvoisier Ltd., van Chaux 
de Fonds, heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt voor 
eigen reclame, evenals de Swiss Airlines. 

Andere goede inzendingen waren er van circa 60 landen, 
met speciale vermelding van Israël en diverse Zuid-Ameri
kaanse Staten. 

De Nederlandse inzending (1 kader) van de P.T.T. was wel 
heel pover en had beter achterwege kunnen blijven. 

De Republiek Indonesia was ook vertegenwoordigd door een 
kader , met alle mogelijke uitgaven, overdruk Rep. Indonesië, 
tevens de bekende Plaatjes Serie (Weense Druk) en la tere uit
gaven, alles met eenvoudige beschrijving. 

Op de derde etage, in de U.P.P. Hal, waren de diverse U.P.U. 
uitgaven tentoongesteld, en in de grote zalen de Verenigde 
Sta ten en British Commonwealth, terwijl aan de zijkanten 
zich de verkoopstands van de vele handelaren bevonden, 
waarbij een viertal uit Londen. 

Op de vierde etage was dan de rest van de wereld, en verder 
Luchtpostzegels, Li tera tuur , etc. 

Het zou te ver gaan alle grote inzendingen te beschrijven, 
terwijl de prijzen nog wel eens verrassingen voor de inzenders 
en specialisten brachten, omdat, zoals dikwijls het geval is, 
ideeën van de Jury-leden anders waren dan die van vele ver
zamelaars . 
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De hoofdprijzen werden aan de volgende inzenders toege
wezen: (een zilveren waterkan in waarde van 2000 dollars) 
GRAND TROPHY: voor Robert Hoffmann, Montevideo, Uru
guay, voor 10 kaders (plus 2 albums) voor de uitgaven van 
1856—1864, in grote stukken en complete vellen, zoals men 
deze nimmer aantreft. Hij ontving tevens de Zilveren Schotel, 
aangeboden door de President van Columbia voor de beste in
zending van Zuid-Amerika. 

Verdere hoofdprijzen waren voor: 
Beste verzameling 19e Eeuw: Gian Francesco Giaquili Ter-

rini uit Caneli (Italië) vo:r 15 kaders van Oud Italiaanse 
Staten, speciaal Napels, Romagna en Sardinië. 

Beste verzameling 20e eeuw: Mevr. Prentice Cromwell, New 
York, City, voor 27 kaders Verenigde Staten, met essays, proe
ven, drukfouten, zeldzame luchtpostzegels, kantoren in China, 
alsmede 5 kaders van Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland 
en Deens W.-Indië, ongebruikt met essays en proeven. Ook nog 
5 kaders van Groot-Brittannlë en Koloniën met vele hoge 
waarden. 

Beste verzameling 20e eeuw: (U.S.A.) Trophee van de Post
directeur Arthur E. Summerfield: Mevr. Ethel D. McCoy 
(vroeger van wijlen Walter R. McCoy) voor 18 kaders U.S. 
Plaatnummers, U.S. Pan American 1901-ultgifte, alsmede vele 
proeven, plaatfouten, drukfouten, U.S. Pre Cancellations, oude 
liistorische Brieven, wel een zeer uitgebreide collectie van 
de U.S.A. 

Andere prijzen, tropheeën, met bijzondere vermeldingen, 
werden toegewezen voor: 

Section 3 - Europa: aan Heinrich Ruegg, St. Gallen, Zwitser
land, voor Zwitserland 1842-1862, met de vele zeldzaamheden 
en geconstrueerde platen. 

Section 4 - Zuid Amerika: aan Dr. Everaldo Leite, Rio de 
Janeiro, Brazilië, voor 15 kaders uitgebreide collectie van 
Brazilië. 

Section 6 - Luchtpost: aan Sam. Rodvien, New York, Trophee 
voor de beste inzending van Luchtpostzegels van de wereld. 
(Suriname, Curagao en Ned. Indië was 1 kader plus 1 album). 
Totaal 40 kaders. 

Gouden medailles met juwelen of diamanten werden toege
wezen aan: Charles F. Meroni, Chicago, 111. (Postal History 
of U.S. en Confederates); Katherine Matthies, Seymour, Conn. 
(U.S. Patriotics); Capt. G. Emerson Huston, Leicestershirs, 
Engeland (Kaap de Goede Hoop); William E. Lea, Manchester, 
England (Groot Brittannië); William F. Foulk, Albertson, 
N. Y. (Denemarken); Richard W. Canman, Chicago, 111. voor 
beste in Section 5 (China); Thomas A, Matthews, Springfield, 
Ohio, voor beste in Luchtpost (U3.); Ake C. A. Jonsson, Hel-
singborg. Zweden (Zweden 1858-1877). 

Het zou te ver gaan alle prijswinnaars voor de diverse af
delingen te noemen, maar voor zover het inzendingen voor 
Nederland en Koloniën betreft, is nog te vermelden: 

Zilveren Medaille voor Dr. Fred. L. Reed, New York City, 
voor een uitgebreide Inzending van de 1852-uitgifte van Ne
derland, in proeven, ongebruikte paren en strippen, gebruikte 
blokken, zeldzame combinaties op brief etc. Bronzen medaille 
voor Harry S. Heymans, New York, City, voor Historische 
Brieven van Nederland gedurende 1572-1850. Bronzen medaille 
voor Johannes de Kruyf, voor een collectie proeven en essays, 
speciaal van de eerste drie uitgaven, alsmede van 1913. Bron
zen medaille voor Louis Frank, Gordon, Australia, voor een 
inzending van de eerste uitgifte van Nederland (1852) met 
gereconstrueerde platen en vele goede enveloppen. 

Er waren vele inzenders van Europa, Engeland inbegrepen, 
allen met zeer goed materiaal, daarom zijn nog enkele prijs
winnaars tp noemen, welke gouden medailles verkregen. 
U.S. - uit Europa: geene. 
British Empire - uit Europa: 

Nicholas Argenti, Londen, voor New Brunswick en Nova 
Scotia. 
R. A. Dubash, Bombay, voor Indië. 
J. A. Kifoyle, Londen, voor Australië. 

Europa (zonder British): 
Peter Brodtbeck, Liestal, Zwitserland, voor Classics. 
Aage Biering, Oslo, voor Zweden. 
Jacob Engel, Haderslev, Denemarken, voor Sleeswijk-
Holstein. 
Joel Ollson, Boras, voor Zweden 1855. 
Jean Dupont, Laeken, België, voor Luxemburg. 

Azië-Af rilia^Oceanië: 
Dr. W. Byam, Guernsey (Engeland), voor Egypte. 

Luchtpost; 
Dimitri Tziracopoulo, Cairo (Gehele Wereld). 
Christiane de Dampierre, Parijs (Gehele Wereld). 
Alan J. Hoytt, Hale Bams (Engeland), voor zeppelin 
en ballon. 

Verzamelaars in Nederland hadden geen inzendingen ge
zonden. 

DE BONACOSSA MEDAILLE 1954. 
Zoals bekend verondersteld mag worden, verleent het 

Italiaanse Olympisch Comité telkenjare de „Alberto Bona-
cossa-medaille" aan de P.T.T. van dat land, dat het beste 
sportpostzegel, gezien van uit het gezichtspunt van kunst
zinnigheid, sporttechniek en uitvoering (druktechniek en 
kleur) in het betreffende jaar heeft uitgegeven. 

De internationale jury, bestaande uit 23 leden van 17 ver
schillende nationaliteiten, heeft voor het jaar 1954 haar keuze 
bekendgemaakt. De winnares voor 1954 is de Zwitserse P.T.T. 
met het zegel Yvert no. 547, 40 rappen, het zegel, dat ter ge
legenheid van de wereldkampioenschappen voetbal werd uit
gegeven. De ontwerper van het zegel, de heer Hans Schwar-
zenbach te Bern, ontving de Prof. Svoronos-medaille. 

De prijs werd in 1952 ingesteld en viel toen ten deel aan 
het Luxemburgse zegel Yvert no. 455 (hordenloper), terwijl 
Hongarije in 1953 met Yvert no. 1098 (butterfly-zwemmer) 
won. 

Een en ander geeft mij tevens de gelegenheid terug te ko
men op het artikel „De geschiedenis van de Poolse post
zegels" verschenen in het Maandblad van april 1956. Op pag. 
83 vermeldt de schrijver, dat de in fig. 19 afgebeelde Poolse 
serie door het Italiaanse Olympisch Comité in 1952 zou zijn 
onderscheiden met de gouden medaille voor de mooiste post
zegel met motieven van sport en luchtvaart. Deze mede
deling is echter onjuist. De bedoelde serie is door de jury 
TEVOREN niet geaccepteerd, daar men (terecht) van mening 
was, dat deze zegels GEEN SPORT-zegels zijn. De zegels 
zijn dus in het geheel niet beoordeeld, doch het is juist, dat 
DAARNA de Italiaanse Aeroclub een medaille voor deze 
serie beschikbaar stelde. 

P. Th. VAN DER HEIJDEN. 

GRAFISCHE TENTOONSTELLING. 
Het is voor een goed filatelist zeker van belang enigszins 

op de hoogte te zijn van de diverse drukprocedé's waarvan er 
vele toepassing vinden bij de vervaardiging van postzegels. 
In het Nederlandse Postmuseum te 's-Cravenhage werd 
reeds meermalen voor dit onderwerp de aandacht gevraagd 
en ook thans is er nog een tentoonstelling speciaal aan dit 
onderwerp gewijd (zie ons bericht in ons vorige nummer blz. 
168). Thans lezen wij in de dagbladpers, dat ook te Amster
dam op dit gebied leerrijk materiaal is te vinden in het insti
tuut voor nijverheid en techniek aan de Rozengracht. Wij 
nemen dit bericht daarom hier voor onze lezers over. 

De gezamenlijke grafische industrieën in ons land hebben 
thans de permanente grafische tentoonstelling ingericht in 
een der zalen van het gebouw van het Nederlands instituut 
voor nijverheid en techniek aan de Rozengracht te Amster
dam. 

De voorzitter van het college algrafisch beraad, het over
koepelend orgaan van de grafische werkgeversorganisatie, de 
heer F. P. d'Huy, heeft de grafische zaal overgedragen aan 
het bestuur van het instituut voor nijverheid en techniek. 

De grafische zaal vormt één geheel met de zalen hout, pa
pier en grafische industrie. De tentoonstelling geeft voor
beelden van de verscheidene druktechnieken, een schema 
van het krantenbedrijf, de eindbewerking en bijzondere tech
nieken zoals waardepapieren, lichtdruk, zeefdruk en blik-
druk. Alles wordt met foto's, voorbeelden, machines en mi-
niatuurmodellen verduidelijkt. 

Men wil door de expositie vooral de jeugd overtuigen van 
de aantrekkelijkheid der grafische beroepen. 

Door PHILATELIE verrijkt gij 
uw kennis en vermeerdert gij 

uw vriendenkring 
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LI TE RA TUUR 
Austria-Philatelist. Sonderheft „Sonderpoststempel-
Katalog, 1. Lieferung. Uitgave van Adolf Kosel, Wien 
71, Postfach. Prijs S. 7,50. 

In het bekende formaat van de Austria-Philatelist ver
scheen dit Speciaal-nummer, waarin uitsluitend de bijzondere 
Oostenrijkse afstempelingen zijn opgesomd welke gedurende 
de monarchie (1848-1918) werden gebruikt. Dat vooral het na
sporen van de oudste stempels heel wat werk heeft gekost, 
zoals de schrijver in zijn inleiding schrijft, verwondert ons 
niets, want wie bekommerde zich in de vroege jaren der Phi
latelie om zulke stempels. En toch waren deze er, getuige deze 
catalogus, welke als eerste een stempel vermeldt, dat van 
22-10-1848 tot 7-3-1849 werd gebruikt in het speciale postkan
toor van de eerste Oostenrijkse Volksvertegenwoordiging te 
Kremsier. In 1873 volgde de Wereldtentoonstelling te Wenen 
(maart—december) en zo gaat het in een steeds vlugger 
tempo door, het jaar 1908 zelfs met 21 stempels. In totaal 
werden 130 stempels opgenomen met 14 afbeeldingen. 

Het geheel is in een 12-tal bladzijden verwerkt met grote, 
duidelijke letters en cijfers. De rechterkolom geeft voor ieder 
stempel een puntennotering, waarbij de hoogste notering (300 
punten) is toegekend aan een stempel van 1882:. Industrie 
tentoonstelling te Triest, op een officiële enveloppe. 

De volgende aflevering, welke reeds zeer binnenkort zal 
verschijnen, zal de stempels bevatten tijdens de Ie Republiek 
(1920-1938) en zal meer dan 160 afbeeldingen geven. Daarna 
volgt de 2e republiek vanaf 1945. 

Voor hen die belangstellen in deze afstempelingen is zeker 
een goed werk verricht, ook al is deze uitgave veel eenvou
diger dan eerst in de bedoeling van de samensteller had ge
legen, doch waarvan de uitvoering door de hoge kosten der 
cliché's niet mogelijk was. N. 

Supply-Demand-Exchange. Uitgave van J. Wijzen-
broek's International Publishing Office, Burg. de Vil-
leneuvesingel 34, Rotterdam N 2. 

Voor ons ligt het eerste nummer van deze nieuwe uitgifte, 
welke uitsluitend beoogt contact te leggen tussen allen die 
zich op het terrein van het postzegelverzamelen bewegen, 
dus zowel handelaren als verzamelaars. Aan het blad is ook 
een correspondentieclub verbonden, waarvan men als abonné 
op bovengenoemd blad gratis lid is, anders 75 doUarcents. 
Voor de leden van verenigingen aangesloten bij de Neder-
landsche Bond van Verenigingen van Postzegelverzamelaars 
is voor het abonnement op het blad een gereduceerde prijs 
vastgesteld. 

Dit eerste nummer bevat een vrij aardig aantal vragen om 
en aanbiedingen van zegels, alsmede ruilaanbiedingen uit 
diverse landen. 

Of dit blad in een behoefte voorziet zal de toekomst moeten 
uitwijzen, maar zeer zeker zal het dan omvangrijker moeten 
zijn dan dit eerste nummer. 

The Stanley Gibbons Centenary 1856-1956. 
In een fraaie uitgave met talrijke illustraties herdenkt deze 

firma met wereldreputatie het eeuwfeest van haar bestaan. 
Het geeft het verhaal van het ontstaan van deze postzegel-
handel in de drogisterij van William Gibbons, waar zijn in 
1840 geboren zoon Edward Stanley op 16-jarige leeftijd een 
lessenaar ter beschikking kreeg om er zijn postzegelhandeltje 
uit te oefenen. Het boek volgt op de voet de verdere ontwil^-
keling van deze zaak en maakt melding van diverse belang
rijke gebeurtenissen in haar bestaan. Een van deze gebeur
tenissen speelde zich af in het jaar 1863, toen een paar zee
lieden kwamen vragen of de eigenaar van de zaak ook post
zegels kocht. Na een bevestigend antwoord kwamen zij de 
volgende dag terug met een grote zak vol „driehoekjes van 
Kaap de Goede Hoop", zowel losse paren als blokken en strip
pen, alsmede een aantal der 1 d. en 4 d. houtgravures in ver-
keurde kleur. Hoewel de prijzen voor deze zegels in die jaren 
op geen stukken na aan de tegenwoordige prijzen doen den
ken, bracht deze transactie naar de gissing van Gibbons hem 
een winst van ongeveer £ 500,—, voor die tijd een aardig 
bedrag. 

De eerste postzegelprijslijst welke Gibbons uitgaf, dateert 
van november 1865. Hiervan is een exemplaar in het Britse 
Postmuseum. In 1870 verscheen de lijst als een soort catalo
gus, in boekvorm. Dit werk is in de loop der tijden uitge

groeid tot de machtige catalogus in 3 delen waarvan de 58ste 
uitgave dit jaar verscheen. 

Ook de diverse album-uitgiften, haar blad Gibbons Stamp 
Monthly en andere catalogi-uitgiften passeren de revue, ter
wijl ook aan vroegere en huidige directieleden en personeel 
een plaatsje is ingeruimd. 

Vele bijzondere zegels welke dit handelshuis passeerden 
worden gemeld en enige daarvan ook afgebeeld. Zo zien wij 
een afbeelding van de beroemde 1 d. en 2 d. Post-Office van 
Mauritius, welke in 1893 door Stanley Gibbons voor £ 680 
werden verkocht, toenmaals een uitzonderlijk hoge prijs. In 
1934 bracht dezelfde 1 d. in de bekende Hind-veiling £ 2500.— 
op en dezelfde 2 d. in 1938 £ 1350.—! 

Een herdenkingsboek dat tevens een stukje postgeschiede-
nis bevat, waarvan met veel genoegen door een ieder zal 
worden kennis genomen. N. 

BEIRAT FÜR DIE KÜNSTLERISCHE FORMGEBUNG 
DER AMTLICHEN GRAPHIK DER DEUTSCHEN 
BUNDESPOST. Arbeitsjahr 1954/55. 

Bovenstaand werkje van 75 bladzijden werd door het 
Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen uit
gegeven ter gelegenheid van de persconferentie welke op 10 
januari 1956 werd gehouden. Wij vernemen er uit, dat einde 
oktober 1954 door de persdienst van genoemd ministerie is 
bekend gemaakt, dat de Bondsminister een commissie in 
het leven heeft geroepen wier taak het zal zijn bij de vorm
geving van postwaarden, telegram-sierbladen e.d. mede te 
werken. Deze commissie heeft haar eerste zitting gehouden 
op 28 oktober 1954 en is sedert dien zeer actief werkzaam 
In deze commissie hebben enige vooraanstaande personen 
op kunstgebied naast enige andere gezaghebbende personen 
zitting, terwijl alle bijeenkomsten als gast wordt bijgewoond 
door een daartoe uitgenodigde vertegenwoordiger van de 
Bund Deutscher Philatelisten. 

In een 3-tal bladzijden geeft deze commissie haar visie op 
de kunstvorm der postzegels. Het in deze enkele bladzijden 
weergegevene is echter van dien aard, dat het feitelijk voor 
het grootste deel met vette letters gedrukt had moeten 
worden. 

In een prachtige uitvoering werden ontwerpen in zwart 
afgebeeld alsmede het aangenomen zegel (vergroot) in de 
juiste kleuren, hetgeen het werkje voor philatelistische ogen 
wel zeer aantrekkelijk maakt. Alle zegels, verschenen vanaf 
het Gauss-herdenkingszegel tot en met het v. Stephan-her-
denkingszegel, zijn behandeld met vermelding van de op
gave welke aan de kunstenaars werd verstrekt, alsmede van 
de daarbij overgelegde bescheiden als foto's e.d. 

In Duitse vakbladen is meermalen te lezen dat men niet 
tevreden is over de tegenwoordige postzegels, maar indien 
dit boekwerkje grondig wordt gelezen en de afbeeldingen 
worden bestudeerd, dan zal men zeker tot de conclusie ko
men dat alle zegels met zorg zijn gekozen en een vaste weg 
daarbij wordt gevolgd. Natuurlijk is ook deze commissie zich 
bewust, dat niet op eens aan de hoogste eisen kan worden 
voldaan, maar de ingeslagen weg lijkt ook ons wel de juiste 
te zijn. N. 

DE PORTZEGELS VAN DE REPUBLIEK INDONESIA 
(t/m Aug. '54) 

Toen circa Mei/Juni '51 de Republik Indonesia haar eerste 
portzegels in circulatie bracht, was dit bepaaldelijk geen 
luxe. Op dat moment beschikten de P.T.T.-kantoren voor 
het merendeel over de incourante waarden van de laatste 
serie portzegels van het voormalige Nederlandsch Indië 
(nrs, 53 t/m 66). In 1953 trof steller op sommige kantoren 
zelfs nog kleine hoeveelheden van de zgn. Kolff-posten aan 
,'nrs. 41-48). 

Ook de veel besproken R.I.S.-portzegels (nrs. 1 t /m 3) 
waren in 1951 zo goed als niet meer voorradig, en het ge
brek aan courante portzegels (5-10-15 en 20 sen) was oor
zaak dat op vele plaatsen de P.T.T. in Febr./April '51 ertoe 
overging noodportzegels en/of noodportétiketten te creëren. 
Het aantal van deze nood-uitgiften is groter dan in de re
cente Speciaal catalogus 1955 op pag. 274/275 wordt vermeld. 

De uitgifte van de thans koerserende portzegels voorzag 
dus in een grote behoefte. Aanvankelijk werden de meest 
courante port-zegels in omloop gebracht, terwijl in de loop 
der jaren de serie werd uitgebreid. Het verloop van e.e.a. 
is zeer afwijkend, en voor iedere periode zijn bepaalde 
details zeer kenmerkend. 
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Als eerste groep verschenen in Mei/Ju l i 1951 

W a a r d e 

234 sen 
5 sen 

10 sen 
50 sen 

Kleur 

orange 
„ 
„ 
" 

Plaat
no. 

49 
50 
,51 
.52 

Randletter 
Randnummers 

A i / i o 
A i / io 
.'V i / io 
A i / io 

Knip
gat 

••• 
1 
7 
■? 

Geperl. 
marge 

bovenrand 
J ) 

» Ï 

" 

Enkele opmerkingen bij deze uitgifte, ter onderscheiding 
van de la tere uitgiften zijn: 

a) Zeer waarschijnli jk is de opzet geweest dat d e voor
oorlogse regel (inzake één kleur voor alle portzegels) weer 
werd toegepast. 

b) Aangenomen mag worden dat bij deze eers te druk geen 
knip tekens zijn aangebrach t op de vellen. Wel werd op een 
zeer ongebruikeli jke plaats , t.w. precies op het midden ' ■'1 
de tussenstrook een ponsgat aangebracht , welke niet in het 
bekende knip tekenschema is terug te brengen. 

c) Slechts de bovenrand is doorlopend geperforeerd. Alle 
andere randen zijn dus ongeperforeerd. 

d) Bovengenoemde zegels werden gedrukt op papier „C" 
(Vide Febr. '54 n u m m e r pag. 28), In vellen van 2 X 100 ze
gels (afm. ca. 567 X 330 mm). Het l inker en rechterveldeel 
zijn door een 82 m m brede , ongeperforeerde tussenst rook g e 
scheiden. 

Tegen de jaarwissel ing 1951/1952 verscheen de tweede o p 
laag van bovengenoemde portzegels, ' aangevuld met 3 
waarden : 

De dubbelvel len zijn kennel i jk gedruk t om als enkelvel len 
è 100 zegels gedis t r ibueerd te worden. Wat bij de vorige 
portzegels en bij alle postzegels n i m m e r is aangegeven, 
word t thans aangetroffen, t .w. een scheidingsteken ® rechts 
van het l inkervel en l inks van het rechterve l op de tussen
strook tussen de 5e en 6e r i j . Bij halver ing van een d u b b e l 
vel vindt men dus aan beide zi jkanten dit verdel ingsteken, 
daa r het usantieel is dat bij een dubbelvel dit teken steeds 
op de zijkanten voorkomt. Bovendien s t aa t in de r e c h t e r 
bovenhoek van zowel het l inker  en rechterveldeel een „A", 
hetgeen eveneens bij vorige d r u k k e n n i m m e r plaa ts vond. 
In tegenstell ing met de eers te druk is t hans d e onder rand 
geperforeerd, met ui tzonder ing evenwel van de 2% sen, w a a r 
zowel de boven als de o n d e r r a n d geperforeerd is. 

W a a r d e 

2*4 sen 

10 sen 

25 sen 

40 sen 

50 sen 

Kleur 

orange 

orange 
bruin

olijf 

groen 

orange 

Plaat

no. 

49A 

51A 

57A 

58A 

52A 

Rand

letter en 
■nummers 

A i / i o 

A i / i o 

A i / i o 

A i / i o 

A i / i o 

Knip

tekcn 

Plaats 
v. knip

teken 

 ( 15 

«« 6 

| " ^ 2 x i 8 

«  7 

rechter
boven
hoek 
rechter 
veldeel 

Geperf. 
marge 

boven 

boven/ 
onder 

onder 

onder 

boven 

Waarde 

2!4 »en 

5 en 

10 '■en 

20 sen 

25 en 

50 en 

I nip ah 

Kleur 

oranje 

oran e 

01 an e 

b auw 

bril nolij 

oranje 

ajerl^jrocn 

Plaai 
no. 

49A 

50A 

51A 

^6A 

.^7\ 

52A 

6n \ 

Randletler 
Randnummer 

A  i / i o 

A i / i o 

A  i / i o 

.A1 /10 

AT'10 

A  i / i o 

A  i ' i o 

Knipteken 

miP- 12 

" <) 

 ( 15 

> >4 
•4 6 

i" 7 

^> W4 

l'laalb V 
knipleken 

1 echter
/ veldeel/ 
f rechter rand/ 
> rechts van 
( de 4e rij 
V van boven 

] 
rechter
bovenhoek 
rechter 
veldeel 

als 2V2 — 
25 sen 

Geperl. 
marge 

boven en 1 
onder 1 
onderrand 

onderrand 

onderrand 

onderrand 

onderrand 

onderrand 

Velgrootte 

613 X 326 mm 

613 X 331 mm 

613 X 323 mm 

612X 319 mm 

615 X 330 mm 

613 X 307 mm 

613 X 329 mm 

Opmerkel i jke verschillen t.o.v de eerste druk zijn: 
Ie . Plaalnummer. De bestaande p laa tnummers 50 t / m 

52 werden aangevuld met een „A" hetgeen met normale post 
zegels nimmer heeft plaatsgevonden. Opmerkeli jk is da t 
deze toevoeging van een „A" ook direct bij de eers te druk 
van de 20 sen, 25 sen en Rupiah 1,— plaats vond. De p laa t 
n u m m e r s 56, 57 en 60 (alle zonder „A") zijn dus n i m m e r ge 
bru ik t . 

(N.B. Losstaand van e.e.a. zij vermeld dat in Februa r i '53 
het p laa tnummer gO (zonder A) wederom werd gebruikt , en 
wel voor de 50 sen P.T.T. gebouw (nr. 73). Dit is kenneli jk 
toe te schrijven aan een misvers tand, daar de P.T.T.serie 
thuishoort in de 70nummering) . 

2e. Kleur. Men is afgeweken van de idee om alle por t 
zegels in dezelfde kleur uit te geven. De 2^!, 5, 10 en 50 sen 
zijn in een donkere kleur oranje gedrukt , en daardoor ge 
makkel i jk van de Ie d r u k te onderscheiden. 

3e. Kniptekens . Alle waarden hebben normale k n i p t e 
kens , die bijna op dezelfde plaa ts voorkomen, met ui tzonde
r ing van de 50 sen. 

4e. Velindeling etc. Als papier werd wederom „C" ge 
bruik t . De druk vond plaats in vellen van 2 X 100 zegels, de 
tussenstrook is 82 mm. Het velformaat is iets groter , t.w. 
lengte ca. 613 m m en breed te var iërend van 307 tot 331 mm. 

Het verloop van de uitgifte in 1952 en 1953 is minde r over 
zichtelijk. De meest couran te w a a r d e n werden waarschijnli jk 
wederom gedrukt (2%102550 sen), doch de ju is te data zijn 
niet geheel zeker na te gaan . Zo meld t de N.V.P.H.catalogus 
1953 reeds onder nr. 10 de 40 sen (groen), m.a.w. gedurende 
1952 zou dit zegel verschenen zijn. Steller slaagde evenwel 
in April '54 er voor het eers t in deze portzegel te kopen. 
Wat detai ls betreft, kan deze w a a r d e gevoeglijk in het b o 
vens taand overzicht ondergebrach t worden. 

Opmerking verdient : 
Ie. Plaa tnummers . Deze ondergingen geen wijziging. 

P l a a t n u m m e r 58 (zonder A) is n i m m e r gebruikt . 
2e. Kleur. De kleuren van de 2 % , 10 en 50 sen zijn g e 

lijk aan die der 2e druk . De 25 sen is een fractie afwijkend. 
3e. Kniptekens. Deze zijn gelijk aan de 2e druk . 
4e. Papier . Voor alle w a a r d e n werd papiersoor t „C" ge 

bruik t . 
Opval lend van afwijking inzake de ui tvoer ing zijn de 

zegels, welke eind '53 / begin '54 zijn verschenen. Dit betreft 
de waarden 15 sen en 30 sen. alsmede een nieuwe druk van 
de Rupiah 1,—. Hoewel voor de normale postzegels reeds 
in 1953 papiersoort „B" gebru ik t werd, zijn deze portzegels 
nog steeds op papiersoort „C" gedrukt . De 15 en 30 sen w e r 
den in 2 uitvoeringen aangetroffen, vide onders t aande 
detai ls : 
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Waarde 

15. sen a) 

b) 

30 sen a) 

b) 

Rupiah I,— 

Kleur 

magenta 

magenta 

violetbruin 

violetbruin 

groengeel 

Plaat-
nummer 

82-A 

82-A 

59-A 

59-A 

60-A 

Randletters 
en -nummers 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

Knipteken 

i>^ 3 X 1 4 

\>- 3 X 1 4 

( S 3x7 
( « - 3 x 7 

(r 
Ir" 3x4 (r 

Plaats 
knipteken 

rechter-veldeel 
rechtermarge 
ter hoogte 
van ie/3e rij 
van boven 

Geperf. 
marge 

onder 

boven 

onder 

boven 

onder 

Velgrootte 

580 X 305 m m 

580x315 m m 

580 X 305 mm 

580x315 m m 

580 X 305 m m 

b) 

Als nade re toelichting diene: 
Ie . Plaatnummer. Voor de Rph. 1,— onderging deze geen 

wijziging. De p l a a t n u m m e r s 59 en 82 (beide zonder „A") 
komen niet voor. 

2e. Kleur. De 2e d ruk van de Rph. 1,— is zeer afwijkend. 
in k leur van de Ie d ruk . De k leuren voor de 15 sen en 30 
sen zijn m.i. in de N.V.P.H.-catalogus '55 foutief aangegeven. 

3e. Kniptekens. De Rph. 1,— kreeg n ieuwe knip tekens . 
Opval lend is da t alle w a a r d e n 3 knip tekens hebben. 

4e. Marges , 
a) Bij een velafmeting van 580 X 305 m m is de geperfo

ree rde onde rmarge ca. 34 m m ; de ongeperforeerde bo-
venmarge is slechts 16 mm, zodat het p l aa tnummer p r a c -
t isch geheel is afgesneden. 

Bij een velafmeting van 580 X 315 m m is de ongeper 
foreerde ondermarge ca. 20 m m ; de geperforeerde b o -
venmarge is ca. 41 m m , zodat het p l a a t n u m m e r geheel 
te zien is. Of de Rph. 1,— (2e druk) ook in deze u i tvoe
r ing is verschenen, is nog onbekend. 

Opval lend bij deze laa t s te zegels is het ontbreken van alle 
r and le t t e r s en -cijfers. Wel komen op de tussenstrook de 2 
deel tekens ® voor. 

De le t ter „A" in de rechterbovenhoek van he t l inker - en 
rechterveldeel on tb reek t eveneens. Alhoewel de 30 sen reeds 
in eind 1952 werd gecatalogiseerd, blijkt uit de ui tvoering 
duideli jk da t de betreffende d ruk eerst veel l a te r kon h e b 
ben p laa ts gevonden. 

Rest nog te ve rmelden da t de P.T.T. de portzegels ook ge 
b ru ik t als „boete" zegels, o.a. bij het te laa t betalen der 
radio-belas t ing . In dergeli jke gevallen moet de radio-bezi t 
te r een boete betalen, d ie ver rekend word t me t portzegels, 
we lke op de rad io - lu i s t e rkaa r t worden geplakt en afge
s tempeld. 

Aangezien he t verzamelen van details omt ren t portzegels 
op m e e r moeil i jkheden s tui t d a n bij andere zegels, kan boven
s t aand resumé niet bogen op volledigheid. Bovendien b e 
s taa t de grote mogeli jkheid da t bepaalde ui tvoeringen elders 
zijn verschenen. Het mater iaa l , aan de hand waa rvan di t 
overzicht werd samengeste ld , werd als volgt ge t raceerd: 
1951 West Borneo, Semarang , Pa lembang, Djakar ta . 
1952 (begin) D jaka r t a - 1952 (eind) Makassar en Menado. 
1953 Makassar , D jaka r t a en Menado. 
1954 Bandjermasin , Bal ikpapan , Suraba ia en Oos t - Java . 
Surabaia, Febr. '55. 

In April '55 kocht ik te Bondowoso (Oost-Java) een dubbel-
vel portzegels van 30 sen in de normale uitvoering, m.a.w. 
met randlet ters en randcijfers. Deze uitvoering motiveert dus 
de veronderstelling dat de 30 sen in 1952 reeds is verschenen, 
zy het misschien in een kleine hoeveelheid. Vaststaand is, dat 
deze waarde niet over geheel Indonesië aan de postkantoren 
gedistribueerd werd. 

Deze uitvoering dient dus alsnog opgenomen te worden, en 
wel onder de groep 1951/52 uitgifte. De details luiden: 
waarde 
kleur 
p laa tnummer 
randle t te r en 

-nummer 
knipteken 
plaats van het 
knipteken 
geperf. marge 
afmeting 
dubbelvel 

30 sen 
violetbruin 
59-A 
A en 1/10 

9 
3 

rechterveldeel /rechterrand/rechts van de 
4e rtj van boven 
onderrand 

\ 615 X 330 m m 

Mijn specificatie, gedateerd Februar i '55 dient mogelijk nog 
een nadere aanvulling, en wel wa t betreft de 30 sen port-zegel. 
Gebaseerd op het feit dat miJ uitsluitend vellen zonder rand
le t te r „A" en de randcü'fers bekend waren, heb ik over het 
verschijnen van deze waarde in 3952 myn twijfel uitgesproken. 

Het lag in de lijn der verwacht ingen dat by eventuele nieuwfc 
oplagen ook voor andere zegels de nieuwe uitvoering (zonder 
randle t te r en nummers) zou worden toegepast. Tevens was 
het opvallend dat voor alle drukken nog steeds papier „C" 
werd gebruikt, dus het enigszins taaie, grauwe, t r ansparan te 
papier. Voor de gewone postzegels toch werd deze papiersoort 
slechts In 1951/52 gebruikt. 

In April '55 t raceerde steller een nieuwe oplaag van de 50 
sen porto zegel, die op 2 punten sterk afwijkt van de vorige 
oplagen, t.w.: 
Ie . ontbreken de randlet ters en randcüfers. 
2e. is dit zegel gedrukt op helderwit papier („B"-&oort). 

De details voor dit zegel luiden: 
: 50 sen 
: oranje, doch lichter dan de vorige drukken 
: 52-A 
I geen 
: 9 
I rechterveldeel / rechterrand/rechts van de 
I 7e rij van boven 
: onder 
} 580 X 330 m m 
: helderwit 

waarde 
kleur 
p laa tnummer 
randle t te r en 
-ctjfers 
knipteken 
plaats van het 
knipteken 
geperl . marge 
afmeting 
dubbelvel 
papiersoort 
Surabaia , 11 April 1955 J. H. VERSCHUUR. 

(Allle rechten voorbehouden) 

NIEUWE UITGIFTEN. 
(Nagekomen bericht) 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Ter gelegenheid van d e opening van het Muziek Fest ival 

1956 „Voorjaar te P r a a g " verscheen op 12 mei jl. een serie 
v a n nie t minder dan zes postzegels, w a a r m e d e tevens de 
200-jarige geboor tedag v a n Wolfgang Amadeus Mozart , de 
beroemde componist , we rd herdacht . 

Deze serie bes taa t ui t d e volgende zegels: 
30 h. geel en zwar t , po r t r e t van Wolfgang A m a d e u s Mozar t 
45 h. groen en zwar t , po r t r e t van Josef Mylivecek (componist) 
60 h violet en zwar t , por t re t van J i r i Benda (componist) 
1 Kcs. za lmkleur en zwar t , villa „Ber t ramka" , Mozar ts ve r 

blijf t i jdens zijn bezoek aan P raag 

1,40 Kcs. l ichtblauw en zwar t , por t re t van Mozar ts vr ienden , 
he t echtpaar Dushek 

1,60 Kcs. geel en zwart , Nostic thea te r (nu J . K. Tyl - thea t re ) 
t e Praag . 

De zegels werden ui tgevoerd door de drukker i j de r Pos te 
rijen te P raag in een gecombineerde p l aa t - en ras te rd iep
d r u k in vellen van 50 zegels, me t zegelbeeldmaat 23 X 3C 
mm. Alle zegels werden on tworpen door prof. Kare l Svo-
l insky en gegrafeerd door J i n d r a Schmidt . 

Een tweeta l officiële eerste dag enveloppen werd voor de
ze zegels uitgegeven, welke eveneens ontworpen zijn door 
prof. Korel Svolinsky, m a a r gegraveerd werden door Ja ros l av 
Goldschmied. 
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uit öe ouöe öoos 
door W. B. Brocx 

Over een hele serie valse zegels, die in de catalogus veel 
hoger genoteerd staan dan de echte. 

Dit be t ref t -Haï t i 1882, Yvert nr. 7/12. De echte zegels zijn 
ge tand van 13 to t IS^A en als zodanig werden ze dan ook in 

de oude catalogi opgenomen. Maar de Europese handelaren 
kwamen, kor te tijd nada t de emissie verschenen was , to t de 
ontdekking, da t vele brieven gefrankeerd waren m e t zegels, 
die 14 en zelfs 16 getand waren. Ze meenden toen te maken 
t e hebben me t een nieuwe oplaag en die werd in de catalogi 
a p a r t opgenomen. 

P a s veel l a te r k w a m men tot de ontdekking, da t deze zegels 
vals waren, m a a r men heeft ze rus t ig in de ca ta logus laten 
s taan, en wel veel hoger genoteerd dan de echte. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „ASSEN". Secr._ J. Kok, 
Dr. H. Colijnstraat 28, Assen. 

Nieuwe leden: W. H , Eenink, Vogelkerslaan 7; 
A. Wiarda, J. H. A, Schaperstraat i7^ beiden te 
Assen, 

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

De laatste ruilavond van dit seizoen zal plaats 
hebben op 25 juni in het Witte Kruisgebouw aan 
de Baanstiaat te Beverwijk. Gedurende de maanden 
juli en augustus zijn we met vacantie. De eerstvol
gende bijeenkomst en opening van het nieuwe sei
zoen zal in September plaats vinden. Nadere mede
deling in het maandblad volgt nog. 

Nieuw lid: N. Pekel, Grote Houtweg 145, Be\er- , 
wijk. 

PHILIPS PHILATELISTENVERENI-
GING EINDHOVEN. Secr.: A. Findham-
mer, Marconilaan 201, Eindhoven. 

Nieuwe leden: A. Vos, Lemmenslaan 24; L. v. d, 
Bosch, St. Petrusstraat 9, beiden te Eindhoven. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
A. de Wit, Wil lemstraat 38, Dordrecht. 

Huishoudelijke vergadering: ledere eerste woens
dag van de maand. 

Jeugdclub, ruil- en koopavond: ledere 3e woens
dag van de maand. Beide in bet C.J.M.V.-gebouw. 
Burg. de Raadtsingel te Dordrecht , aanvang 19 uur. 

Nieuwe leden: J. Mosterd, Zuidendijk lOSrd, Dor
drecht ; A. Stigter, Rechte Zandweg 17, Dubbeldam; 
E. K. J. Willemse, Reeweg (O.) 234, Dordecht; H . 
Segers, Eemkerkstraat 66, Dordrecht ; H . Spijker
man, Clementsiraat 32, Dordrecht . 

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

Nieuwe leden: 55 W. Wodarski, lacob van Cam-
penplein 17; 63 Ch. J. Schouwenburg, Zwolsestraat 
435; 125 J. F. Vroegop, Sumatrastraat 282, allen te 
Den Haag. 

Bijeenkomsten: de bijeenkomsten voor de maand 
juli zjjn op maandag 2 en maandag 16. Bestuursver
gadering op vri)dag 27 juli. 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH-VLAANDEREN". 

Secr.: Ir. W. D. G. Toorenman, Heren
gracht 1-A, Terneuzen. 

Nieuwe leden: 10 M. de Doelder, Mart . Eycke-
straat il. Terneuzen; 16 A. Meeuwes, Walstraat 29, 
Axel; 22 P. }. Meertens, Scheldekade 14, Terneuzen; 
23 J. Vaal, Kerkstraat 2, Hengstdijk (Zld.); 24 
Dr. J. ï. I. V. d. Griek, Scheldekade 27; 26 Mevr. 
Mannens Ketelaars. Nieuwstraat 49; 27 F A. Keu
len, Noordstraat 45; 28 Arth . v. Haelst, Heren
gracht 2; 29 C. W. Vink, Vlooswiikstraat 4; 31 
M. G. V. Paemel, Irenestraat 38; 32 R. Boerbooms, 
Kersstraat 9, allen te Terneuzen; 33 Mevr. T . de 
Buhr, N .Z . Voorburgwal 347, Amsterdam; 34 i, ]. 
Lauret, Bernhardstraat 18, Sas van Gent; 35 S. 
Meeusen Molendijk 24, Hoek (Zld.); 36 I. Dierx, 
Schooltaan 9; 37 J. v. Wi)ck, Korenbloemstraat 14; 
38 C. Sandrini, Vlooswi|kstraat 4, allen te Terneu
zen. 

Afgevoerd: 10 G. longeneel. 
Vergadering: Volgende vergaderingen op 12 sep

tember en 10 October a.s. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VERENIGING „DE VERZAME
LAAR" - BUSSUM. Secr.: H. W, Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden. Tel. 6870. 

Nieuwe leden: C. 1 Blokker, lac. Bellamylaan 20, 
Bussum; T. C. Hooymaayer , Èemnesserweg 33 A, 
Blaricum. 

Wegens vacantie de maanden juli en augustus geen 
vergadering. De eerst volgende vergadering 10 sep
tember 1956. 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J, H. A. Dolhain, de 
Genestetlaan 5, Eindhoven. Tel. 2737. 

Vergadeiing: Elke eerste woensdag van de maand, 
waarvan convocatie wordt toegezonden. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DELFT". Secr.: A. v. d. 
Akker, Oostsingel 31, Delft. Tel. 20546. 

Nieuwe leden: 206 W. Woudwiik, Prof Telders-
laar 163, Delft; 207 A. Bach, Tollenskade 23, 
Voorburg; 212 D. van ßlitterswijk, Bagijnhof 82, 
Delft; 213 A. Kester, Molenstraat 19, De Lier; 214 
J. Kreiter, Koninginnelaan 16, Rozenburg. 

POSTZEGELVERENIGING „BRUNS-
SUM-HOENSBROEK". Secr.: P. v. d. 
Scheer, Hommerterweg 33, Amstenrade 
(Lb.). 

Nieuw lid: A. v. d. Berg, Nieuwstraat 42, Hoens-
broek. 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM (S.P.A.). Secr.: C. B. 
Maalman J.Ezn., Paramariboplein 23, 
Amsterdam-West. 

Bijeenkomsten: De laatste bijeenkomst vóór de 
vakantie zal worden gehouden op 27 juni a.s. In 
|uli en augustus geen bijeenkomsten 

Bestuur: De heer K. E. König heeft in verband 
met drukke werkzaamheden ontheffing uit zijn 
functie als voorzitter gevraagd. In zijn plaats werd 
de heer J. A. Neeter benoemd. 

Contr ibut ie : Leden, die tot heden verzuimden 
de contributie voor 1956 over te maken, worden 
verzocht het verschuldigde als nog over te schrijven 
op gem. giro S. no.^35^0 t .n.v. onze Stichting. 

POSTZEGELVERENIGING „GORIN-
CHEM & OMSTREKEN". Seer.: A. v. d. 
Vliet, Nieuwe Hoven 48, Gorinchem. 

Nieuw lid: M Veth, Westwagenstraat 42, Gorin
chem. 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT" te Bergen op Zoom. 
Secr.: A. Engelen, leps t raa t 22, Bergen 
op Zoom. 

Nieuw lid: 62 P. lurgcns, Antwerpsestraatweg 420, 
Bergen op Zoom. 

PHILATELISTENKRING „DE POST
HOORN". Secr.: R. Ch. G. Sprong, Tus-
senw3g 12 b, Nijmegen. 

Bedankt: H . Frcdenks (per 1-6-1956) 

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

Nieuwe leden: 30 N. Boot, Steijnwegstraat 54a, 
Rot terdam (Z); 115 E. T. Benjamins, Seringenstraat 
4a, Vlaardingen; 118 D. Okker , Sportlaan 7, Vlaar
dingen. 

Bedankt: 21 Ir A. H . Welling, Prinsenweg 80, 
Wassenaar 

Ook tijdens de zomer hebt u 
prett ig is, zich met postzegels 

Wij leveren 

F. J a c o b s o h n 
Linnaeusparkweg 91 

Amsterdam-O - Giro 495580 

dagen met slecht weer, waar het 
bezig te houden. 

i kilo onuitgezochte en ver

zegelde postzegels Wereld voor 

f 10, [- f 0,7S porto, vanaf 2 

l<ilo's franco. 

Doubletten worden gewassen terug geno
men of geruild. Levering na vooruitbetaling 
of onder rembours. 

NEDERLAND ( 
-!38;39 / 4,50 
3IO/I2 „ 0,50 
356/73 , 6,50 
392/96 „ 0,20 
397/01 „ 0,25 
402/03 „ 0,45 
405/21 „ 0,30 
422 „ 0,03 

Ongebruikt, prima kwaliteit) 
»23/27 / 0,15 
428/42 „ I , — 
444/48 „ 0,15 
449/53 „ 0,45 
454/59 „ 0,35 
485/89 „ 0,65 
495/98 „ 0,50 
499/00 „ 0,25 

501/02 / 0,30 
503/07 „ 0,55 
539/43 » 0,85 
556/57 » 0,30 
563/67 „ 1,10 
568/72 „ 1,10 
573/76 „ 1 , 2 5 
578/82 „ 1 , 1 0 

:83/86 
587/90 
591/95 
596 
597/01 
606/10 
611/15 
631/35 

Betaling m . bestelt, of onder remb. Orders beneden / 5 ,— porti e^tra . 

/ 0,55 
„ 1.70 
„ 1,05 
„ 0,25 
„ I,2C 
„ 0,95 
» I .05 
>, 1.25 

T e k o o p 
g e v r . S e r i e s N e d e r l a n d & O . G . , aanbiedingen m. prijs worden p .o . beantwoord. 

Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N.Z. Voorburgwal 316 Amsterdam C. Postgiro 165298 

<ieej HU 

aan ^ w 

'^ede Slruia 

13S 



1 Door een fout van de drukkeri j stond boven 
onze aanbieding in het meinummer „San Mar 

Dit moet zijn „ O O S T E N R I J K " . 

Vervolg van onze andenaanbieding 

H O N G A R I J E 
• is ongebruikt 

1 
3 
5 
7 
8 

10 
11 
12 
36 
55 
88 

120* 
120 
121* 
121 
122* 
139* 
139 
140* 
140 
141* 
141 
157* 
157 
158* 
195216* 
217A* 
240244* 
240244 
263AE* 
264283* 
284286* 
319323* 
342344* 
368370* 
371378* 
395* 
395397 
417419 
420422 
423427* 
423427 
428431 
439a2 
443* 
445448* 
462466* 
462466 
468472* 
468472 
473478* 
473478 
479483* 
479483 
484489* 
484489 
490503* 
504505* 
506508* 
506508 
509510* 
511512* 

22,50 
2,50 

32,50 
1,50 
4,— 
1,25 
3,75 
9,— 
0,75 
2,25 
1,— 
3,— 
0,50 

12,50 
7,50 
1,75 
7,50 
6,75 
6,25 
3.75 
3,75 
3,— 
0,50 
0,30 
1,15 
0,75 
0,65 
1,25 
1,25 
0,40 
3,50 
0,75 
0,50 
1,50 
1,25 
4,50 
2,— 
0,45 
0,60 
0,60 
2,75 
1,05 
1,25 
0,60 

15,— 
37,50 

3,— 
2,25 
3,25 
2,25 
2,25 
1,40 
2,25 
1,35 
0,80 
0,60 
3,50 
0,50 
2,25 
0,40 
1,— 
1.75 

" IS gebruikt No 

513518* 
513518 
519523* 
524537* 
538541 * 
542546* 
547549* 
550552* 
553557* 
538» 
559561• 
562565* 
568569* 
570572* 
573577' 
578591 * 
592595* 
596' 
598 601 * 
603605' 
603605* n 
606611* 
612628* 
612628B» 
629633* 
634636* 
637645* 
646648* 
649652* 
653656* 
657662* 
663675* 1 
663675° ? 
bl. en gcelS 
676* 
676 
677719* 
677719° 
720723* 
720723° 
724731* 
724731° 
732739* 
732739° 
740754* 
740754° 
755772* 
755772° 
773785* 
773785° 
786787* 
786787° 
788806* 
788806° 
807810* 
807810° 
811813* 
811813° 
814827* 
814827° 
828837* 
828837

1.— 
0,45 
1,40 
1.50 
0,35 
1,50 
0,25 
0,55 
1 — 
0.10 
1,— 
2,— 
0,05 
1,25 
0,50 
0,90 
0,55 
0,50 
1,— 
2,25 
2,25 
0,50 
0,30 
0,90 
0,30 
0,45 
0,55 
0,10 
0,35 
0,25 
0,35 
2,50 
2,75 

0,15 
0,15 
2,50 
2,50 
0,30 
0,30 
8,50 
8,50 
1,75 
1.75 
0,55 
0,55 
0,55 
0,90 
0,35 
0,35 
0,05 
0,05 
0,50 
0,50 
0,55 
0,55 
0,10 
0,10 
0,50 
0,50 
0,30 
0,3( 

volgens Yver 

838841 * 
833841° 
842854* 
3'2854° 
355857* 
855357° 
853867* 
858867 
868* 
868* 
869* 
869° 
870872* 
870872° 
873874* 
873874° 
875878* 
875878' 
879882* 
879882° 
883893* 
88.1893° 
594* 
894° 
895* 
895 
896» 
896° 
897* 
897° 
898899» 
898899° 
900
900° 
901904» 
901904° 
905907* 
905907° 
908912* 
908912° 
913915* 
913915° 
916917* 
916917° 
916917*a 
918920» 
918920° 
918920*n 
921923* 
921923' 
921923*D 
924926* 
924926° 
927940 
927940° 
941* 
941" 
942945* 
942945° 
946*947* 
946°947° 
948950* 

no" 

1956 

3,50 
3,50 
8,50 
1,15 
4,25 
4,— 
3.75 
0.40 
0,30 
0,05 
0,90 
0,90 
2 , 
2,— 
0,40 
0,10 
3,— 
3,— 
1,80 
1,80 
4,50 
0,65 
0,30 
0,05 
0,15 
0,05 
0,60 
0,60 
0,55 
0,50 
0,40 
0,20 
o,9r 
0,80 
1.4C 
1 25 
0,90 
0,35 
1,40 
1,— 
0,85 
0,50 
0,60 
0,55 
1,— 
0,70 
0,50 
1,30 
1,30 
0,6C 
3,60 
0,80 
0,35 

14,50 
2,75 
0,45 
0,25 
1,60 
1,— 
0,75 
0,40 
0,90 

94895U 
951952» 
951952° 
953957» 
953957° 
958962» 
9S8962° 
963967* 
963967° 
963967*0 
968970* 
968970° 
968970*0 
971975* 
971975° 
971975*n 
976978* 
976978° 
979981» 
979981° 
979981 »D 
982985» 
982985° 
982985*n 
986989» 
986989° 
986989»D 
990991» 
990991° 
990991 »Q 
992994» 
992994° 
992994»n 
995996» 
995996° 
995996»n 
9971001* 
9971001° 
9971001 * n 

10021004
10021004° 
1004A1012* 
1004A 1012° 
1004A

1012*0 
10131016* 
10131016° 
10131016*0 
10171019* 
10171019° 
10171019*0 
1020* 
1020° 
1020*0 
10211023* 
1021 1023° 
1021 1023*0 
10241028* 
10241028° 
10241028*0 
10291030* 
10291030° 
10291030*0 
10311033* 
10311033° 
10311033*0 
10341039* 
10341039° 
10341039*0 
10401042* 
10401042° 
10401042*0 
10431045* 
10431045° 

0,50 
0 45 
0 2; 
2,10 
1,0i 
1,40 
0,75 
2,40 
1 .— 

12,— 
0,80 
0,55 
4,— 
2,20 
1.15 

11.— 
1,— 
0.60 
0,95 
0,60 
4,75 
0,90 
0,55 
4,50 
0,75 
0,45 
3,75 
0,60 
0,45 
3 , 
0,90 
0.55 
4,50 
0,75 
0,45 
3,75 
1,45 
0,85 
7,25 
1,35 
0,90 
6,25 
1 — 

31,— 
0,60 
0,45 
3,— 
2,50 
2,— 

12,50 
0,45 
0,25 
2,25 
0,90 
0,55 
4,50 
3,25 
1,30 

16,00 
0,60 
0,30 
3,00 
1,30 
0,90 
6,5t 
1,70 
1,— 
8,50 
1,45 
0,8C 
7 25 
0,90 
0,45 

10431045*0 
1045* 
1045° 
10461049* 
13461049° 
10461049*0 
10501051* 
10501051° 
10501051*0 
10521053* 
10521053° 
10521053*u 
10541056* 
10541056° 
10541056*0 
10571062* 
10571062° 
10571062'D 
10631065* 
10631065° 
10631065 O 
10661067* 
10661067° 
10661067*0 
10681069» 
10681069° 
10681069»O 
10701071» 
10701071° 
1072* 
1072*0 
10731077» 
10731077° 
10731077»O 
1078» 
1078° 
1070*0 
1079* 
1079° 
1079»O 
10801091» 
10301091° 
10301091 »O 
10921096* 
10921096° 
10921096*0 
10971101* 
10971101° 
10971101*0 
11021109* 
11021109° 
11021109*0 
11101111* 
11101111° 
11101111*0 
11121114* 
11121114*0 
11121114» 
11151117* 
11151117° 
11181120* 
11181120° 
1118 1120*0 
11211123* 
11211123° 
11211123*0 
11241125* 
11241125° 
11241125*0 
1126* 
1126° 
i i 2 6 * n 
1127fT29* 
11271129° 

4,50 
2,50 
2.50 
1,53 
0,70 
7.50 
0,70 
0,40 
3,50 
0,70 
0,40 
3,50 
0,85 
0,40 
4.25 
1,80 
1,05 
9 — 
0 90 
0,50 
4.50 
0,60 
0 35 
3 , 
0,70 
0,3. 
3,50 
0,50 
0,35 
0,25 
1,25 
1,05 
0,60 
5,25 
0,30 
0,10 
1.50 
0,40 
0,15 
2,00 
3,50 
1,25 

17,50 
1,40 
0,80 
7 , 
1,— 
0,75 
5,— 
3,75 
2,25 

18,75 
2,75 
1,90 

13,75 
0,90 
4,50 
0,70 
2,75 
2,— 
0,60 
0,50 
3,00 
0,90 
0,75 
4,50 
0,55 
0,35 
2,75 
0 25 
0,15 
1,25 
0,90 
0,5( 

11301137* 
11301137° 
11381139* 
11381139' 
11401150» 
11401150° 
11511154* 
11511154° 

1 mei» 
1 mei° 

ïtaatsdrukk.» 
Staätsdrukk.° 
Jeugdcongr.* 

o 
'ostmuseum* 

Beroepen 
20 stuks* 

idem° 
Dichters 
3 stuks* 

idem° 
Aluminium* 
Bela Bartok* 

o 
Bela Bartok 

vignet* 
idem° 

Verkeer 
7 stuks* 

idem° 
Honden 
8 stuks* 

idem° 

3,50 
1,50 
0,70 
0,30 
3,— 
1,40 
1,80 
0,75 
0,40 
0,15 
0,25 
0,15 
0,40 
0,15 
0,40 
0,15 

14,— 

1,50 

1,40 
0,85 
2,50 
1,— 
0,55 

2,— 
1,— 
2,25 

1,10 

2,25 
1,10 

LuchtDost 
' 12* 

35* 
611* 

1223* 
2425* 
2634* 
3544* 
4547* 
47 AD» 
4851* 
52* 
5356* 
57* 
5865* 
5865 
6669» 
7079* 
3089* 
3089 
90» 
W O 
90A* 

2,50 
0,75 
1,25 
9 — 

16.— 
40,— 

9,25 
0.65 
1,— 
0,60 
0,05 
0,40 
0,05 
4.50 
1,25 
6.50 
2 , 
2.2. 
2 . 
0,9C 
1.5C 
1,50 

90A*O 
9192* 
9192'O 
93» 
94* 
95* 
96* 
96 
97105* 
97105 

106110* 
106110 
106110*0 
111114» 
111114 
111114»0 
115117* 
115117 
115117*0 
118* 
118*0 
119129* 
119129 
119129»0 
130131» 
130131 
130131 »O 
132» 
132 
132*D 
133* 
133 

133*0 
134135* 
134135*0 
136145* 
136145 
136145 »Q 
46147* 

146147 
146147*0 
148152» 
148152 
148152*0 
«53159* 
153159 
153159*0 
1601o9» 
i60169»O 
170172» 
170172*0 
173180» 
173180 
181188» 
^81188 

4,— 
1,50 
1,75 
0,45 
1,20 
1.05 
0,75 
0,40 

10,— 
2,75 
2,70 
1,35 

13 50 
1,65 
0,90 
8,25 
1,65 
0,75 
8 25 
0,30 
1.50 
ó] 
2,— 

30 — 
2,55 
0,90 

12,7: 
0,75 
0,30 
3,75 
0,85 
0,40 

4,25 
2,25 

11,25 
3,60 
1.75 

18,— 
1 ,— 
0,50 
5 , 
5,10 
3,— 

25,00 
2,50 
1.50 

12.50 
4 . 

20.00 
1,80 
9,00 
3,60 
1.50 
3,60 
1.50 

Bloes 

• 

UW M A N r O I IKT NAAR 
i 

_ 
Postzegelhandel 

1 12,50 

2* 
3» 
4» 
56* 
56 
7* 
8* 
8 
9* 

1012* 
1012*0 
13* 
1415* 
16* 
17* 
18* 
19* 
20* 

2o*a 
21* 
22* 
23* 
24* 
24*0 
2628* 
2628*0 
29* 
29*Q 
30* 
30O 

1.75 
0,90 
1.75 
4,50 
3,— 
0,30 
0,30 
0,30 
0,75 

10,50 
10,50 

3,50 
1 2 , 
3,— 
2,20 
9,— 
9,— 
1,25 
1,25 
1,80 

25,— 
2,20 
2,20 

11,00 
6 , 

30,00 
0,90 
4,50 
1,80 
9,00 

Port 

33* 
33A* 
3446* 
4753* 
5458* 
5964» 
7188* 
92103 

104108 
130138* 
155173* 
174181* 
182184* 
185196* 
185196 
197214* 
197214*0 

0,15 
7,50 
0,55 
0.45 
0,25 
1,25 
2,25 
1.10 
0.40 
0.9C 
5.50 
2,50 
0,20 
2,50 
1 .— 
3,5C 

17 50 

Colis Postaux 1 

18* 
18 

12,50 
12.50 

Philadelphia 
J. n. GOSSE . KRUISWEG 43  HAARLEM 
TEtEFOON 15515 . GIRO 135793 

BANK AMSTERDAMSCHE BANK N.V., HAARLEM 1 

1 
Te koop gevraagd : 

1 1 Verzamelinsen f 
1 Partiien > postzesel» 
1 Betere losse ' 
1 Speciaal interesse voor oude 
1 van de gehele wereld. 

AANBIEDING 
INDIE. 

1900 2'/2 op 2V. Gld. 
1915 Rode Kruissene 
1930 Jeugdzorg 
1931 Witte Kruis 
1932 Leger des Heils 
1933 A.M.V.j; 
1947 Opdr. op 2 en 5 

M f 
M ■ 
(x) 

(0) 
(x) . 
( x ) , 

G (x) , 

zegel. 

7,25 
4,25 
2,75 
4,25 
2,25 
2,90 
2,90 
6,75 

1931 Lp. 30 c, 4'/j en 7'/t C 
(x) .. 17 50 

1931 JavaAustr. 
(x) = ongebr. 

(x) , 
(o) 

5,50 
gebr. 

ALBUM5 
Nederland rO.G.) (exeli.).. 

Boodsalbuno K 11 
„Holland" album 
Alsv. binnenschroeven . . 
„DAVO" album 

Groot losteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
iedei blad aan 2 ziiden 
12 «troben 
Alf 20 bladen 

Insteek boekles f 0*75: 
ƒ 1,50; f 2 ,-1 f 3.25; 
f 6.75 

Scbaubek Europa 
„ Overzee 

Wereld 

ƒ 6,5C 
.. 8.5C 
,. M.— 
,. 15 . -
.. 22.5C 

., 10,-
„ 18 . -

ƒ 0,95 
f > 60; 

„ H.IC 
„ 20,25 
.. 16 8C 

H A G A S POSTZEGEIHANDEI 
Gravenstraat 24 — Amiterdam C 
Telefoon 419« - Giro 475549 

Te koop gevraagd, 
VERZAMELINGEN. PARTIJEN, 
MASSAGOED EN KILOWAAR 

Betaling contant en hoogste prijzen. 
Biedt aan zegels en series van 
Nederland p. 10 en per 100 
zeer geschikt voor Uw ruil met 
het buitenland. 
Vraagt gratis prijslijst. 

POSTZEGELHANDEL G. v. d. EYNDE 
Petristraat 8 UTRECHT (Oog in Al) tel. 24082 

Kopie voor advertenties dient steeds 
vóór de 1" der maand in ons hexit te syn 



KLEINE ANNONCES 
Prïis 40 et per mm, betaling na toezending factuur. Opgave aan 
Boom-Ruygrok N.V., Ged Oude Gracht 188, Haarlem Tel 17450 

In opdracht van Kruisvereniging te koop 
aangeboden KILO'S N E D E R L A N D è 
ƒ 4,25 p kg + ƒ 0,40 por to Bestel
lingen door storting op giro-rekening 
no. 220870 t n v. C S. Oudshoorn te 
Rot te rdam 

Gevraagd ETSING NO'S van koerse-
rcnde 2 et LIII, LR7, 8, 9, 30 4 et 
LR7, 5 et L5 en 7 et. R2 , L4 A 
Snoodijk, Hogenweg 29, Vlissingen 

R U I L A D R t S S E N gratis aangeboden 
X T „ J " ' ' = " ' speciaal ISRAËL tn O -
UUITSLAND Aanvragen (phil gefr ) 
met an twoordpor to aan Jan J de 
Goede, ^ i f d c n w e g 79, Wageningen 

ISRAËL. W„ leveren al le^zegels TTn 
Israel met en zonder tubs op manco-
lijst legen redelijke prijzen Ook speciale 
atstempelingen, postkantooropenings-
stempels ganzsachen, F D. covers, enz 
Vraagt prijsopgave Hai tog Okker & 
h"?.,', P™'"" '8 " " ' ■ Amsterdam. Tel 
63937 

POSTZ.VERZ. Ncd Cat 56 ƒ 7 1 0 -
prijs ƒ 350— Voorts Duitsl f 400,— 
Zwitserl ƒ 50,— Denemarken J 25,— 
Br onder No 1> 688 Boom Ruvgrok 
N V , Haarlem 

WIJ betalen 50 tent pei 100 stuks voor 
INDONESISCHE of N F D INDISCHE 
zegels afgeweekt mogen ook ijemengd 
zijn Ook lap bezetting A A M de 
Graaff, Hoogstraat 182a, Schiedam 
Tel 68407 Giro 428605 

Veizsmclaar biedt te koop aan zijn 
veizamcling Postfr ENGELSE KOLO-
N I P N , hoofdz cpl series Yvert fr 
575000 Prijs ƒ 2 i 0 0 , - Specificatie 
wordt op aanvrage toegezonden Br 
onder No P 695 Boom Ruvgrok N V , 
Haarlem 

Bieden aan, postfris: 

Engeland 
No 226 10 sh. donker blauw pfr 40,— 
No 245 £ bruin pfr 13.50 
Gibraltar 
No 72 £ 1912 pfr 47.50 
Nr 87 8 sh 1921 pfr I 77 50 
Andere ho£e waarden voorradig 
Monaco huwelijk 
Compleet 8 waarden pfr l 16,25 
Luchtpost 3 waarden apart * 15.50 

T e koop gevraagd: 
Oostenrijk, 10 sch Dollfuss -f- en o, 
Wipa zegels en blok alsmede alle series 
van vóór 1945, mits prima, verder col
lecties Italië en Kolomen, Kerkelijke 
staat, Gibraltar, Malta en alle betere 
^enes van Europa en de Britse Kol. 

Fa. SUTHERLAND 
Voorburg Prinses Msrrannelaan 7 

Adverteert in dit blad 

WIJ geven voor Massawaar BUITEN
LAND ƒ 1,25 p 1000 (uicgez Belg , 
Eng , Duitsl , Frankr ) Voor deze 
ƒ 1,— p 1000 Groot formaat plaatjes 
zegels 50 c p 100. A de Man, Gen 
V d Heydenstr 20, Dordrecht 

Coli voornamelijk Eng Kol , 2 Ame
rika, Nabije Oosten en Europa, gebr 
en ongebr Totale waarde ong 210 d 
fr frs (Yv 1956) ondergebracht in 
stockboeken Practisch alle zegels vanaf 
1950 Eén koop ƒ 650,— excl stock
boeken Br onder no P 692 Boom 
Ruygrok N V Haarlem 

iSRAËL-VERZAMELAARS vraagt onze 
nieuwe prijslijst met vele speciale aan
biedingen WIJ leveren alles van Israel 
tegen zeer redeliike prijzen Ook inkoop 
van collecties van de gehele wereld of 
gespec landencoUecties Har tog Okker 
& Co , Amsterdam C , Rapenburg 99 I, 
tel K 20—63937 

Koopie V E R G R O O T G L A Z E N , optisch 
gesl lengte 150, diam 65 mm Slechts 
ƒ 2,50 franco rembours Niet naar ge
noegen, geld terug Postbus 205 Arn 
hem 

Te koop geviaagd Collectie SAAR en/of 
WFST-OUITSLAND, ongebr Losse ze 
gels en series ook welkom ook meer
voudig Br met omschr en prijs onder 
N o P 689 Boom Ruygrok N V , Haar 
lem 

PHILATELISTISCHF L I T E R A T U U R te 
koop gevr , geen oude katalogussen 
Aanbiedingen met prijsopgaaf aan ] G 
Miüaard Hoveniersweg 18 Tiel 

ENGELSE KOLONIËN, voor zichtzen-
dingen B de Blieck Busken Huets t r 
5 II Amsterdam Tel 128815 

Paul D i m i t n u , Lirada Pastein 22, Or 
Stalin (Brasov) Roumania zoekt corres
pondentie en ruilverbindin^. met Neder
land en Ned Overzeese Gebiedsdelen 
Spreekt Engels, Frans en D'uits 

Te koop aangeboden Een uitgebreide 
POSTZEGEL VER ZAMELING. waaron
der grote collectie van Nederland en 
overzeese gebiedsdelen (levenswerk) 
Uiterste pnjs ƒ 3000,— Geen hande 
laar Tel 56914—K 20 

Wtj kunnen u op zicht zenden een 
collectie NEDERL en O G , franco toe
zending zonder verplichting van af 
name Zeer scherpe prijzen C Bol te 
Yerseke 

Tul 75 et no 528 ƒ 6,—, 75 et no 
627 f 3 ,—, )u! f 1,— no 628 f 4,50, 
no 626 625 624 622 617 517 525 
604, f 1,— per 100, port i 16 et No 
92 12 et per stuk Alles luxe kwal , 
orders ben f 5,— por t i extra O n t 
vangst na overmaking op postw A L 
Burggraaf, Huygenspark 27, Den Haag 
Giro 327751 

POSTZEGELS VAN KRIMPEN. Onge
sorteerd, zoals P T T levert per 1000 
ƒ 4 35, per kg ƒ 11,50 Franco na 
storting op postrek 73943 Den Haag 
W Krediet 
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POSTZEGELHANDEL 

1 W. H. EECEN 
KAPELSTRAAT 15 BUSSUM 

1 TELEFOON 6288 - GIRO 451627 

ZICHTZENDINCEN 
1 van nagenoeg alle gew. landen. 
1 BILLIJKE PRIJZEN 

Voorphilatelistische Brieven en brieven 
met zegels tot 1900 van alle landen 

(Taxatie gratis) TE K O O P G E V R A A G D 

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

1 Mederland no i 
1 ■, „ s 
1 ., » 3 
1 » » ' 2 
1 .. „ ^9 
1 „ „ 45 
1 ., ,. 49 
1 „ ., 80 
1 , ., lOI 
1 .. , lot 
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1 Ned Antillen Brandkast 

1 Ned Antillen Jub 

1 VIgpost 4—16 
1 Bemardfonds 
1 No 26—40 
1 Krijgsgevangenen 
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Juliana vlg 
Help Help 
Suriname no 15 

14 
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,, 39 
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„ 103 

Jubi leum 1923 
115/116/117 
197/199 
Bank Note 229/243 
Stadion 309/311 
VIgpost 1/7 
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5 gld No 18 
24/26 
P O R T 36/46 
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Europa 

9 , — 
10 30 1 
25,— 
' 7 ,50 
7 — 1 
8 , — 

18 — 
9,— 1 

25 — 
7,50 

65 — 
9,50 1 

13 50 1 
4 8  1 
6,— 1 
3 50 

100 — 1 
220,— 1 

22,— 1 
15 — 

Verzamelingen en engros partijen tegen contant geld 1 
te koop gevraagd 

Postzegelhandel JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301  Amsterdam — Giro 312696 

Bezoek onze zaak! 
 Tel 30998 

U zult verrast zijn . . . 

Onze speciahtett ts 

over de manier waarop U successievelijk 
onze grote voorraad, door middel van onze 
zichtzendingen onder ogen kunt krijgen. 

Een PROEFNEMING lost U niets 
want voor een proefzending betalen wij ook de 
retourportokosten. 

NEDERLAND & O.G.  ENG. KOLONIËN 
maar ook vri jwel alle Europalanden zijn goed 
vertegenwoordigd Overtuigt U zich van de doel

matigheid van onze zichtzendingen (opgeven a.u.b. 
Verzamelgebied, beginnend, gev of vergevorderd). 

Postzegelhandel van Duyn & Verhage 
Berkelschelaan 92 b Rotterdam, Tel K 180048209 
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DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

y Rokin 58 
AmsterdamC 
Tel. 3026142380 

Regelmatig grofe openbare veilingen 
Inzending dagelijks 
Op belangrijke objecten word t 
gaarne voorschot verieend. 

SEPTEMBER 1956  VEILING 

Onze eerstvolgende importante veiling, waarin op velerlei gebied 
belangrijk materiaal ten verkoop komt en waarvoor zeker ook ru ime 
internationale belangstelling zal bestaan, wordt gehouden in sep

tember a.s.  Gedurende de maanden juni en juli bestaat nog ge

legenheid voor deze veiling beter materiaal toe te voegen. 

Ondanks het vele en minutieuze voorbereidend werk, dat wij van 
onze veilingen maken, de grote kring van binnen en buitenlandse 
relaties, die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd en de uit

gebreide publiciteit aan onze veilingen besteed, één en ander leidende 
to t topopbrengsten, berekenen wij aan inzenders slechts het vastge

stelde tarief van 12'/2% * » " «'s opbrengst. 

21e DORNHÖFER VEILING 
op 6 en 7 juli in MANNHEIM 

w * «.. * . ^ .. (Duitsland) 
VoortreffelMK materiaa van de gehele ^ ' 
wereld. Catalogus wordt aan serieuze re
flectanten gratis toegezonden. 
HCH. DORNHÖFER — BRIEFMARKENAUKTIONEN 
MANNHEIM / DEUTSCHLAND  EICHENDORFSTRAAT 29 

TransEuropaPost 
Prolongeert zijn 

UNIEKE AANBIEDING! 
Voor diegenen, die nog niet profiteerden van onze 
werkeli jk U N I E K E A A N B I E D I N G , in het meinummer 
van het maandblad (laatste bladzijde), handhaven wij 
deze aanbieding ook in J U N I  J U L I . Enkele nummers 
echter nog zeer beperkt leverbaar. ZORGT DAT U 
ER DIT KEER BESLIST Bij BENT. Vergelijk rustig de prijzen 

Hef scheelt il Guldens! 
Zo juist ontvangen: 25 verschillende gelegenheidszege s 
P O L E N , hoge Kat. waarde f 1.50. Deze vormen een 
welkome aanvulling op onze aanbieding 40 st. P O L E N , 
waardoor U thans series kunt completeren. 
B E S T E L L I N G E N te richten aan: 

T R A N S  E U R O P A  P O S T  AMSTERDAM O. 
Gorontalostr. 14  Postgiro 13500, t.g.v. P. de Haan rek H StUi 

Heeft U nimmer een zending bij mij aangevraagd? 

Zo neen, dan spoedig doen! 

Op het ogenblik zijn in boekjes verwerkt 
DRIE PRACHTIGE COLLECTIES DER 

ENGELSE KOLONIËN 
zodat elk verzamelaar van dit gebied in deze 
boekjes zegels zal aantreffen welke hij nog 
niet bezit. Mijn prijzen zijn zeer concurrerend. 

POSTZEGELHANDEL H . V A N L I E S H O U T 
HURKSESTRAAT 26 ■ HELMOND TELEFOON 3018 

Te koop gevraagd: 

zeldzame PUNTSTEMPELS 
van Nederland, zomede verzamelingen 
en partijen der gehele wereld. Even
eens kinder en weldadigheidszegels 
van Nederland engros. 

H. KOOPMAN  AMSTERDAM 
N.Z. Voorburgwal 314  Telefoon 33473  Postglro 513427 
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