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44e NEDERLANDSE FILATELISTENDAG 
en 

Nationale Filatelistische Tentoonstelling 
„Kon/Shell Post'' 

Wie Vlaardingen thans bezoekt na een aantal jaren daar niet 
te zijn geweest zal, evenals schrijver dezer regelen, verwonderd 
hebben gestaan over de wijze waarop het oude vissersplaatsje 
van plm. 12.000 zielen is uitgegroeid tot een stad van meer dan 
60.000 inwoners en hoe het zich van een vrij onogelijke, naar haring 
stinkend stedeke, heeft omgetoverd in een stad met moderne wijken, 
fraaie gebouwen en alles wat een moderne samenleving vereist. 
Tot dit laatste behoort ook zeker een goede ontspanningsgelegen
heid. Allen die een bezoek hebben gebracht aan de postzegel
tentoonstelling, welke door de Stichting SHELL Postzegelvereni
ging Pernis "in de sporthal van het B.P.M. Sportpark „De Vijf
sluizen" te Vlaardingen van vrijdag 31 augustus tot en met don
derdag 6 september werd gehouden, zullen zeker een uitstekende 
indruk hebben gekregen van hetgeen door de B.P.M, op dit 
recreatiegebied is bijgedragen. 

Toen wij dan ook op eerstgenoemde datum, begunstigd door 
de voor ditmaal uitzonderingsgewijs naar Nederland gezonden 
zonneschijn, het sportpark betraden, werden wij getroffen door de 
fraaie aanleg, waaraan de vrolijk wapperende vlaggen op en bij de 
sporthal, met haar fel witte gevels, een extra fleurig aanzien gaven. 

Tegen 2 uur in de namiddag kwamen de deelnemers aan de 
hoogtijdagen der Nederlandse filatelie hetzij per auto, trein of 
autobus via VlaardingenOost of via Schiedam naar het voor deze 
dagen in een filatelistisch centrum herschapen sportgebouw en 
was het weer het jaarlijks bekende weerzien waarmede vele be
zoekers elkander begroeten of kennis werd gemaakt met hen 
waarvan de kennismaking bij een vorige gelegenheid had ont
broken of met hen die zich voor de eerste maal in dit filatelistisch 
milieu begaven. De fraaie kantinezaal was dan ook geheel gevuld 
met een vrolijk koutend gezelschap toen de voorzitter van voor
noemde vereniging, de heer H. Ignatius, aandacht vroeg voor de 
directeur SHELL Installaties en Fabrieken „Pernis", Ir J . W. 
Ernste, die zich bereid had verklaard de tentoonstelling te openen. 

De heer Ernste ving aan met een hartelijk welkom toe te roepen 
aan allen die voor dit filatelistisch gebeuren naar het sportgebouw 
waren gekomen en wel in het bijzonder de burgemeester van 
Vlaardingen, de heer M r J . Heusdens, de voorzitter van de Stich
ting het Nederlands Postmuseum, de heer T. van Houwelingen^ 

het lid van het Hoofdbestuur van de Rotterdamse Ontspannings
vereniging SHELL, de heer J . H. van der Made, alsmede de voor
zitter van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars, de heer J . Poulie. 

In de Franse taal werden vervolgens door de spreker de buiten
landse gasten verwelkomd en hun aangename en vruchtbare 
dagen toegewenst. 

Voorts bracht de heer Ernste dank aan de jury, zowel die voor de 
klassieke als die voor beeldfilatelie voor haar zwaar en moeilijk 
werk dat zij zo vrijwillig op zich had genomen. Ook de bin
nen en buitenlandse inzenders betuigde hij zijn hartelijke dank, 
alsmede allen die liet mogelijk hadden gemaakt deze tentoonstel
ling te houden. 

Spreker wees er voorts op, dat het contact tussen de Nederlandse 
Bond en de postzegelvereniging van de SHELL aanzienlijk was 
toegenomen en dat dit er dan ook toe had geleid dat deze vereni
ging het heeft aangedurfd de tentoonstelling te organiseren. Het 
was voor het Shellconcern een genoegen hiertoe het gebouw op 
het sportterrein ter beschikking te stellen en hij wenste de ten
toonstelling een groot aantal bezoekers toe. Het tentoongestelde 
had naar de mening van spreker een grote opvoedkundige waarde. 
Een schat van geografische en historische waarde, alsmede op 
kunstgebied, flora en fauna, was hier bijeengebracht en persoonlijk 
meende spreker dat de filatelie bijdraagt tot vermeerdering van 
kennis. En hiermede verklaarde spreker de tentoonstelling voor 
geopend. 

Na deze rede werd een kort bezoek aan de tentoonstelling 
gebracht, waarna te 3 uur namiddag het bondswerk een aanvang 
nam. 

De Bondsvoorzitter, de heer J a n Poulie, begroette in een wel
komstwoord zowel de verenigingsvoorzitters of hun vervangers 
alsmede de belangstellenden. 

Daar het verslag van deze vergadering tot de competentie van 
de Bondssecretaris behoort, en dit verslag te zijner tijd in het 
Maandblad zal worden gepubliceerd, willen wij volstaan met 
enkele losse punten uit deze vergadering en willen wij in de eerste 
plaats vermelden, dat deze bijeenkomst niet het gewone jaarlijkse 
congres betrof, maar een bijeenkomst was van het Bondsbestuur 
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met de voorzitters van de bij de Bond aangesloten verenigingen 
zodat hier geen besluiten konden worden genomen, doch dat de 
bijeenkomst een informatief karakter droeg, zowel voor het bonds-
bestuur enerzijds als voor de verenigingen anderzijds. Door wijzi
ging van het zgn. Bondsjaar zal het jaarlijks congres in hel voor
j aa r 1957 worden gehouden en ter voorbereiding daarvoor werden 
op de heden gehouden bijeenkomst een groot aantal punten be
sproken en mededelingen gedaan. 

Als een der voornaamste mededelingen noteerden wij die be
treffende de oprichting van een Filatelistisch Centrum Nederland 
onder de naam „Stichting Het Nederlands Filatelistisch Cent rum" 
(voortaan afgekort „N.F.C.") gevestigd te Amsterdam, waarvan 
de oprichtingsacte op 24 augustus jl. notarieel werd gepasseerd. 
Dit Centrum zal haar werkzaamheden aanvangen met de bijeen-
brenging van een aantal zgn. diapositieven op filatelistisch gebied, 
waarvan door de verenigingen gebruik kan worden gemaakt ten 
behoeve van lezingen enz., zulks in navolging van de School der 
Philatelie te Antwerpen, welke thans plm. 20.000 van dergelijke 
afbeeldingen bezit Ook lezingen zullen worden samengesteld, 
echter zodanig, dat geen volledige teksten zullen worden verstrekt 
maar wc) handleidingen, zodat een eventuele spreker zich in het 
onderwerp zal dienen in te werken om aan de hand van de daarop 
betrekking hebbende afbeeldingen een lezing, gesteund door licht
beelden, te kunnen houden. 

Een tweede belangrijke mededeling was die betreffende de uit
gave van het „Beknopt handboek over de Nederlandse Postwaar-
den" . Dit werk zal successievelijk in diverse onderdelen verschij
nen, waarvan de eerste uitgave in deze serie de postzegeluitgifte 
bekend als „koningin hangend haa r" zal behandelen. Van dit 
deel is de tekst gereed doch eerst zal dit deel evenals de nog te 
verschijnen delen nog een speciale commissie passeren, om over 
het gehele werk een gelijkvormige behandeling der materie te 
verkrijgen en zo eenheid in het gehele werk te brengen. De uitgave 
zal door de Bond in eigen beheer geschieden en is voor het boven
genoemde deel een oplage van 1000 stuks gepland. 

Nog wi'len wij vermelden, dat vanuit de vergadering werd 
aangedrongen om stappen te doen bij de P T T in verband met de 
deze zomer verschenen zgn. Rembrandt-zegels, welke zeker vanuit 
filatelistisch oogpunt als niet geslaagd worden beschouwd. 

Tijdens de vergadering werd door het in achtnemen van enige 
ogenblikken stilte, voorafgegaan door woorden van dank en waar
dering door de voorzitter uitgesproken, het overlijden herdacht 
van de heer A van der Wiel, die in de commissie voor het Hand
boek zich zeer verdienstelijk had gemaakt en die als kundig filate
list zeker zal worden gemist. 

De vergadering had een zeer prettig verloop en wij menen wel 
te mogen aannemen, dat de discussies tot het welzijn van de Bond 
zullen bijdragen. Buiten had de zon haar licht doen schijnen en 
het is misschien in verband hiermede, dat het zowel letterlijk als 
figuurlijk ook in de vergaderzaal zonneschijn was 

Terwijl de heren vertegenwoordigers der verenigingen zich 111 
de Bonds- en andere filatelistische aangelegenheden verdiepten, 
reed een wagen (in de gedaante van een moderne autobus) vol
geladen met . . . filatelistisch geparenteerde dames door Vlaar-
dingen om onder leiding van de heer A. van Wijk, voorzitter der 
excursie-commissie te aanschouwen hoe Vlaardingen zich tot een 
grote stad heeft ontwikkeld. Diverse nieuwe wijken werden in 
ogenschouw genomen en een bezoek werd gebracht aan een ver-
zorgingsflat voor ouden van dagen, welke de bewondering van alle 
dames wist te verwerven. Een gezellige toer welke bij alle deel
neemsters in zeer goede aarde is gevallen. 

Een gezellige koffietafel verenigde weer de dames en heren in 
dezelfde zaal als die waarin de vergadering had plaats gehad, maar 
thans was de filatelie geen punt op de agenda, maar wel de brood
jes en het fruit dat de inwendige mens zou versterken. Ook dit 
agendapuni had een prettig verloop en werkte mede een gezellige 
sfeer te handhaven. 

De avond werd gevuld met een causerie, vrijwel ä l'improviste 
gehouden, door de Bondssecretaris, de heer K. E. König, die aan 
de hand van een filmstrip een idee gaf van hetgeen de Stichting 
Filatelistisch Centrum voornemens was op dit gebied te doen. 
Tevens werd daarbij de aandacht gevestigd op het filatelistisch 
terrein waarop de Vereniging van Poststukken- en Poststempel 
Verzamelaars zich beweegt, welke vereniging binnenkort haar 
tweede lustrum zal vieren. De zgn. randgebieden der filatelie, welke 
in deze vereniging hun beoefenaars vinden, werden aan de hand 
van de vertoonde afbeeldingen toegelicht. 

Door de minder gunstige omstandigheden waaronder zowel voor
bereiding als vertoning der strip moest geschieden kwam niet alles 
evengoed tot zijn recht, maar dit deed toch geen afbreuk aan het 
doel der vertoning. 

En hiermede was de eerste dag van het samenzijn weer verstre
ken en trok ieder huis- of hotelwaarts. 

De volgende morgen, zaterdag i september, was het weer vroeg 
verzamelen op het Sportpark. Dit was niet voor ochtendgymna
stiek of -sport, maar wel voor een gezamenlijk bezoek dat aan de 
SHELL-installaties te Pernis zou worden gebracht. Een vijftal 
volgeladen autobussen met ongeveer 250 passagiers reed om 9 uur 
van voornoemd terrein af om via Schiedam en Rotterdam naar 
Pernis te gaan. Deze tocht was voor vele deelnemers reeds een 
ontdekkingsreis. Zowel de Maastunnel, welke werd doorgereden, 
als enkele havens welke voorbij werden gegaan, gaven een indruk 
van Rotterdams leven en kunnen. 

Bij aankomst op het SHELL-terrein (zonder lucifers of dergelijke 
ontvlammingsmiddelenen zonder fototoestellen, welke alle te Vlaar
dingen moesten worden achtergelaten), werd allereerst een bezoek 
aan de grote kantine gebracht, welke juist groot genoeg was om 
alle deelnemers een goede plaats te geven. 

Na woorden van welkom gaf de heer P. C. van IJzerlooy aan de 
hand van een plattegrond een duidelijk overzicht van de indeling van 
het reuzenbedrijf en hij gaf enige cijfers van alles wat daarmede in 
verband staat, zoals de hoeveelheid ruwe aardolie welke hier wordt 
aangevoerd en verwerkt. Het zal velen onbekend zijn geweest 
dat, zoals de heer van IJzerlooy mededeelde, deze SHELL-instal
laties te Pernis de grootste in hun soort in Europa zijn. Na het 
gesproken woord liet genoemde heer een film vertonen in de Ne
derlandse en daarna in de Franse taal. Deze film gaf een kijkje op 
het technische gedeelte van dit bedrijf. Een schematisch overzicht 
van de verwerking der ruwe aardolie tot industriële produkten, 
alsmede het gebruik dezer produkten, onthulde voor vele een 
ongekend gebied, en zijn propaan, butaan en betumen vertrouwde 
woorden geworden. 

Na deze leerrijke inleiding werden de autobussen weer opgezocht 
en hield de natte morgen verder haar regendruppels in. In een 
tocht van omstreeks anderhalf uur werd het bedrijf op het terrein 
al rijdende bezichtigd, hetgeen zeker wel een indruk geeft van de 
oppervlakte van deze industrie. Een zeer groot in aanbouw zijnd 
gebouw dat in de toekomst al het administratief personeel zal 
huisvesten, toont ook op haar beurt de grootheid van het bedrijf. 
Een eigen hospitaal en 4 doctoren dragen zorgen voor de zieken. 
Vijf en negentig tanks staan thans op het terrein voor het ontvan
gen van de aardolie en binnenkort zal dit aantal tot 115 zijn uit
gebreid. Een eigen brandweer zorgt voor de veiligheid op brand-
gebied. O p een opslagplaats voor materiaal ligt een waarde van 
4 miljoen aan materialen, terwijl de buisleiding op het terrein 
iedere dag met 1 K M . toeneemt Wij geven deze paar cijfers uit de 
vele welke ons werden genoemd om een idee te geven van de om
vang van hetgeen hier in Pernis op het SHELL-terrein is te zien, 
en waar jaarlijks 42 miljoen ton olie wordt aangevoerd. 

Maar nog werden de SHELL-terreinen niet verlaten en ver
enigden allen zich aan een keurige lunch welke de directie van dit 
concern aan haar gasten aanbood. Na zulk een ochtend als deze 
was het geen wonder dat de dis alle eer werd aangedaan. 

Tijdens de maaltijd had de heer van IJzerlooy de gelegenheid 
geopend om hem, na al het gehoorde en bezichtigde, eventuele 
vragen te stellen. Deze gelegenheid werd door enige bezoekers 
gaarne aanvaard en wist de heer van IJzerlooy de weetgierigheid 
op kundige wijze te bevredigen. Dat zijn voorlichting ten zeerste 
werd gewaardeerd bleek zeker wel uit het spontaan applaus dat 
hem zowel 's morgens als tijdens de lunch ten deel viel. 

De Bondsvoorzitter vertolkte dan ook in een hartelijke toespraak 
de dank der gasten en hij verzocht de heer van IJzerlooy deze 
dank ook aan de directie van het SHELL-concern over te brengen. 
Ook prof Olivier, voorzitter van de F IPCO, dankte in een Franse 
toespraak de buitenlandse gasten voor het genotene. 

Na afloop der lunch werden de autobussen weer bestegen en 
ging de reis wederom via Rotterdam en Schiedam naar Vlaar
dingen terug. Het Sportpark werd echter voorbij gereden om het 
gezelschap af te zetten op de markt te Vlaardingen vóór het 
Raadhuis, waar de burgemeester de dames en heren zou ont
vangen. 

Nadat allen zich in het Raadhuis hadden verenigd trad bur
gemeester Mr J . Heusdens binnen en sprak hij namens het gemeen
tebestuur de genodigden toe. Na woorden van welkom herinnerde 
hij aan zijn bezoek op de vorige dag aan de tentoonstelling in het 
Sportpark. Daar was hem duidelijk gebleken welk een waarde
volle vrijetijds-besteding en prachtige liefhebberij de filatelie is. 
De bijzondere wijze van behandeling welke hij in vele inzendingen 
aantrof, zoals die in verband met de geschiedenis van landen of in 
verband met andere onderwerpen, had hem wel zeer getroffen. 
Slechts in zijn jeugd had spreker ook postzegels verzameld, maar 
daar was het bij gebleven en thans ontbreekt de tijd om daarmede 
nog te beginnen. Bovendien achtte spreker het postzegelverzame-
len niet zonder gevaar en lichtte hij zulks toe door een tweetal 
griezelverhalen op te dissen betreffende dood en moord van en 
door filatelisten. 
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Voorts wees spreker op het feit, dat hij de gasten nog niet in het 
geheel verbouwde en uitgebreide stadhuis kon ontvangen, daar 
de werkzaamheden daaraan eerst over enige weken geëindigd 
zouden zijn. 

Vervolgens sprak de burgemeester in het Frans de buitenlandse 
gasten toe en heette hen eveneens welkom in zijn stad. Hij eindigde 
met hen prettige dagen hier toe te wensen en na afloop van hun 
congreswerkzaamheden een goede thuisreis. 

Hierop ontvouwde spreker in een kort overzicht de ontwikkeling 
van Vlaardingen, welke vooral na de laatste oorlog het bestuur van 
deze stad voor grote problemen had geplaatst. Gelukkig hadden de 
directies van diverse grote bedrijven het door hun medewerking 
mogelijk gemaakt om de stadsontwikkeling te bevorderen. Een 
voorbeeld daarvan was het B.P.M, sportpark waar thans de 
postzegeltentoonstelling wordt gehouden. Reeds meermalen heeft 
de directie van dit park haar terreinen beschikbaar gesteld hetzij 
voor belangrijke sportwedstrijden of andere belangrijke gebeur
tenissen, iets wat door het stadsbestuur ten zeerste wordt gewaar
deerd. 

Nog liggen grote projecten gereed in verband met de toekomstige 
uitbreiding der stad en wellicht is voor Vlaardingen nog een mooie 
toekomst weggelegd. 

Ten slotte wenste spreker allen prettige dagen toe en voor de 
tentoonstelling veel succes. 

De Bondsvoorzitter, de heer Poulie, dankte hierop de burge
meester zowel voor zijn woorden als voor de ontvangst in dit 
raadhuis. Hij wees er op, dat voor het houden van filatelistische 
tentoonstellingen en Bondsdagen ook andere plaatsen hadden mede-
gedongen. Hij is er echter tot op heden van overtuigd, dat geen 
betere keuze gedaan had kunnen worden dan nu met die van 
Vlaardingen was geschied. 

Dan wees spreker op de [band van Vlaardingen met het SHELL-
concern, van welke laatste vele werknemers te Vlaardingen 
woonachtig zijn. Dit bedrijf breidt zich, zoals wij hedenmorgen 
hebben gezien, nog steeds uit, hetgeen zeker nog veel belooft voor 
deze stad. Gelukkig helpt het concern mede tot oplossing van 
vele problemen, getuige de aanleg van het Sportpark. Toch heeft 
spreker een klacht, nl. deze: De tentoonstellingsruimte is te klein. 
Het is de gewoonte van de Bond zo ongewser eenmaal in de lo 
jaren haar congres enz. in dezelfde plaats te houden. Spreker hoopt 
dan ook, dat wanneer over een i o-tal jaren de tentoonstelling weer 
te Vlaardingen zal worden gehouden aan dit tekort tegemoet zal 
zijn gekomen en geen beperkingen wat bouwvergunningen be
treft, de groei van deze stad zal hebben tegengehouden. En mocht 
Ir Ernste de hulp van de gemeente nodig hebben voor zulk een 
uitbreiding dan hoopt hij, dat de burgemeester deze medewerking 
niet aan het concern zal onthouden. Ten slotte zeide spreker, dat 
het nog nimmer was voorgekomen dat bij een ontvangst op het 
Raadhuis de burgemeester over moorden enz. in de filatelie heeft 
gesproken. Hij raadt de burgemeester dan ook aan, indien in 
de Vlaardingse archieven koffers met stukken worden gevonden, 
daarmede wel voorzichtig te zijn. 

Met de wens „Tot over lo j aa r " eindigde de heer Poulie zijn 
dankwoorden. 

Prof. Olivier dankte, als voorzitter van de Fipco de burgemeester 
namens de buitenlandse gasten voor zijn woorden tot hen gericht. 

Onder het genot van een kopje thee werd nog enige tijd in het 
Raadhuis verbleven en de nieuwe inrichting en outillage bewonderd, 
en maakten meerderen gebruik van de gelegenheid tot persoon
lijke kennismaking met de burgemeester. 

Hierna ging het weer per autobus naar het Sportpark om ge
tuige te zijn van de opening van de 44e Nederlandse Filatelistendag 
en de daaraan verbonden Bekerwedstrijd. 

Weer was het de Bondsvoorzitter die ook hier de taak had om 
het woord te voeren ter opening van de Filatelistendag. Hij heette 
allereerst de burgemeester van Vlaardingen ook hier welkom en 
hij was hem dankbaar dat deze ondanks zijn drukke werkzaamheden 
toch de tijd had genomen om hier tegenwoordig te zijn. Voorts 
heette spreker op deze Filatelistendag de voorzitter van de Stich
ting het Nederlandse Postmuseum, de heer T . van Houwelinge,n 
en de vertegenwoordiger van de Directeur-Generaal der P.T.T. 
de heer directeur der Posterijen de heer Bosma, alsmede de conser
vatrice van het Postmuseum, mejuffrouw E. Driessen, van harte 
welkom. 

Alvorens tot de agenda over te gaan stelde spreker voor ook dit 
j aa r het gebruikelijke telegram van hulde en trouw aan H .M. de 
Koningin te verzenden. Dit voorstel werd met luid applaus aan
genomen. 

Zijn rede voortzettende wees spreker er op dat de filatelie in 
Nederland nog steeds groeiende is. Moest in 1952 de heer Wolff 
de Beer constateren, dat de filatelie in Nederland ver ten achter
stond bij die van de naburen, thans kon spreker zeggen dat op deze 
achterstand veel is ingehaald. Ook de tentoonstelling welke thans 

hier wordt gehouden geeft daar blijk van en hij kan tot zijn groot 
genoegen zeggen, dat deze tot de zeer goede kan worden ge
rekend. Spreker is I r Ernste erkentelijk en dankbaar dat hij hel 
mogelijk heeft gemaakt de tentoonstelling in dit gebouw te houden. 

Voorts verklaart de heer Poulie dat hij zich voorstelt om aan het 
Bondsbestuur het plan voor te leggen om in 1958, wanneer de 
Bond 50 jaar zal bestaan, dat feit te herdenken met het houden 
van een regionale internationale tentoonstelling, waaraan dan 
filatelisten uit de nabuurlanden zullen kunnen inzenden tezamen 
met de Nederlandse verzamelaars. 

Nog memoreert spreker dat de Bond steeds steun zal verlenen 
aan filatelistische tentoonstellingen. Niet alleen op tentoonstellings
gebied spreekt de Nederlandse filatelie een woordje mede, maar 
bovendien is de Bond ook in een 3-tal internationale commissies 
vertegenwoordigd. 

Hierop gaat spreker over tot het doen van mededelingen inzake 
de Waller- en de Costerus-medaille. 

Wat de WALLER-medaille betreft herinnert spreker er aan 
dat deze hoogste onderscheiding in de Nederlandse filatelie in 
1952 o.m. werd verleend aan de grote Engelse filatelist Sir John 
Wilson, die dit jaar in Amerika met de Alfred F. Liechtenstein
medaille werd onderscheiden. Voor dit jaar heeft het Bonds
bestuur besloten de WALLER-medaille toe te kennen aan een der 
oudere Nederlandse filatelisten wegens zijn grote verdiensten voor 
de filatelie in ons land. Het is spreker een bijzonder genoegen de 
heer J . P. TRAANBERG, die zich in de zaal bevindt, te kunnen 
mededelen, dat hem dit jaar de WALLER-medaille is toegekend. 
Vooral op het gebied van de afstempelingen en verder op de 
gebieden welke wij deze dagen als Randgebieden der Filatelie 
hebben horen betitelen, heeft de heer Traanberg zich zeer ver
dienstelijk gemaakt en nog steeds is hij een gewaardeerde hulp en 
vraagbaak. Spreker zeide verheugd te zijn dat hij de eerste mocht 
zijn om de heer Traanberg met deze onderscheiding geluk te wen
sen en hij sprak de wens uit, dat het de heer Traanberg nog vele 
jaren gegeven moge zijn deze medaille te aanschouwen. 

De heer TRAANBERG verklaarde hierop zeer verrast te zijn 
door deze onderscheiding. Nimmer heeft hij gedacht dat dit geluk 
hem op zijn leeftijd te beurt zou vallen. Hij is hiervoor ten zeerste 
dankbaar en hij stelt deze onderscheiding op zeer hoge prijs. 

De voorzitter weder het woord nemende kwam nu tot de mede
deling, dat in de morgen van deze dag het Kapittel voor de COS-
TERÜS-medaille had vergaderd. In deze vergadering werd be
sloten de medaille ook dit j aa r toe te kennen en wel aan de heer 
W. E. G E R R I S H te Surbiton bij Londen. Deze toekenning ge
schiedde op grond van zijn publikaties welke in een drietal afleve
ringen van de London Philatelist in 1955 zijn verschenen en tot 
onderwerp hebben: „Holland 1872-1891. A study in serration". 
Het is voor de eerste maal, dat een Engelsman deze onderscheiding 
verwerft en voor de tweede maal, dat zij aan een buitenlander 
wordt toegekend, want reeds vroeger is de medaille verleend aan 
nu wijlen Dr Herbert Munk. Spreker kan mededelen, dat de heer 
Gerrish niet alleen zijn toestemming heeft gegeven zijn publikaties 
in het Nederlands te vertalen en in het Maandblad te publiceren, 
maar tevens daarbij een afbeelding te doen opnemen welke nog 
nimmer werd gepubliceerd. 

Bovendien heeft genoemde heer aan spreker een aantal bijwer
kingen doen toekomen, zodat het artikel geheel bijgewerkt zal zijn. 

Hedenmorgen is aan de heer Gerrish per telegram mededeling 
van de verleende onderscheiding gedaan. Hij is een der grootste 
filatelisten van Engeland en verrichtte onderzoekingen met betrek
king tot de uitgiften van diverse landen. O p de I T E P 1952 verwierf 
hij voor zijn inzending Nederland 1852-1872 een verguldzilveren 
medaille en voor zijn inzendingen Bremen en Saksen een zilveren 
medaille, beide onderscheidingen vergezeld van een kunstvoor
werp. Ook op de dit jaar gehouden Norwex tentoonstelling wist 
hij op een verguldzilveren medaille beslag te leggen. 

Hierop eindigde spreker zijn taak als voorzitter voor deze mid
dag en gaf hij de leiding over aan het bestuurslid de heer P. h. 
Backer, voor de leiding van het Bekertournooi, dat thans zou vol
gen en waaraan de heer Poulie zou deelnemen. 

Nadat de jury, bestaande uit een lo-tal dames en heren 
hun instructies hadden ontvangen en achter de jurytafel 
hadden plaats genomen, deelde de heer Backer mede dat de heer 
Tholen, die als mededinger stond vermeld, niet aan de wedstrijd 
zou deelnemen, daar zijn lezing vergezeld had moeten gaan met 
de vertoning van enkele lichtbeelden, doch de zaal kon hiertoe 
niet verduisterd worden. 

Na loting bleek de volgorde der sprekers als volgt te zijn uit
gevallen : 
1. de heer J . Pouhe met het onderwerp „Verschuivingen in de 

filatelie; 
2. de heer W. B. Brocx met het onderwerp „Enkele facetten van 

de Bordeaux-emissie" 
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9. de heer J . Krajenbrink met het onderwerp „Rolzegels van 
Neder land" 

4. de heer J . Dekker met het onderwerp Grepen uit de postgeschie-
denis van Curacao 1850-1875. 

ledere spreker kreeg gedurende ao minuten de tijd zijn onder
werp te behandelen, een tijd welke het zeker niet gemakkelijk 
maakt om daarin een onderwerp geheel tot zijn recht te doen 
komen. 

We zullen hier geen verslag van deze lezingen geven, doch wij ho
pen deze, althans enkele daarvan te zijner tijd in het Maandblad 
te kunnen publiceren, waartoe wij reeds toezegging verkregen. 

Dat de strijd niet gemakkelijk zou zijn stond reeds te voren vast, 
gezien vooral de mededingen van de eerste twee genoemde perso
nen, resp. de houder van de beker en de vorige houder daarvan, 
die reeds 2 maal dit kleinood wist te verwerven. 

Toen de strijd gestreden was en de jury haar werk had verricht, 
kwam het grote moment van de bekendmaking van de uitslag. 
De wnd. voorzitter had met genoegen geconstateerd, dat de be
langstelling voor deze wedstrijd wel zeer groot was en dat een ieder 
met aandacht de lezingen had gevolgd." Het is uit met het slapen 
van verveling tijdens de wedstrijd", zeide spreker. Vroeger is dit 
wel eens anders geweest en moest vaak een strijd met de slaap 
worden gestreden, doch thans was een ieder vol aandacht gebleven, 
iets wat zeker voor de sprekers pleit. 

Wat de uitslag van de jury betreft deed het spreker wel een 
zeer groot genoegen te kunnen mededelen, dat de beker was toe
gewezen aan de heer W. B. Brocx, die met zijn lezing 8 8 ^ punt van 
de 100 punten verwierf. Hij was verheugd de eerste te mogen zijn 
die de heer Brocx met deze overwinning mocht gelukwensen en 
hij hoopte dat het de heer Brocx gegeven zou mogen zijn ook het 
volgend jaar mede te dingen om niet alleen de beker te verdedigen 
maar ook om deze voor goed te winnen. Voor de tweede maal zal 
zijn naam nu op de beker komen staan en wanneer dit volgend 
jaar wederom zal geschieden, zal de beker voorgoed zijn eigendom 
worden. 

Behalve de beker zal de heer Brocx ook een zilveren medaille 
ontvangen waarop de verwerving van de beker zal zijn vastgelegd, 
zulks omdat in het geval hij de beker zal moeten afstaan aan een 
ander, hij toch in het bezit van een aandenken daaraan zal blijven. 
Ook degene die met zijn lezing meer dan 70 punten behaalt ont
vangt een zilveren medaille als aandenken, terwijl zij, wier lezing 
meer dan 65 doch minder dan 70 punten behaalt, een bronzen 
medaille krijgt toegewezen. 

Hierop deelt de heer Backer mede, dat de heer Poulie met zijn 
lezing 77,2 punten heeft behaald en hij dus een zilveren medaille 
zal ontvangen. De heer J . Dekker verwierf met zijn lezing 65,1 
punten en zal dus een bronzen medaille worden verleend. De heer 
Krajenbrink kwam 0,3 punten te kort zodat hij met zijn 64,7 
punten buiten de medailles viel. Gezien echter het sterk iilatelis-
tische van zijn lezing zal overwogen worden of hierin wellicht nog 
verandering is te brengen. Vooruit lopende op een mededeling 
welke tijdens het Bondsdiner door de voorzitter werd gedaan 
kunnen wij hier mededelen dat inderdaad voldoende redenen zijn 
gevonden om de heer Krajenbrink alsnog de bronzen medaille te 
verlenen. 

Nadat de wnd. voorzitter alle aanwezigen had bedankt voor 
hun presentie en de jury voor haar moeilijk werk sloot hij deze 
44e Nederlandse Filatelisten dag. 

Tegen acht uur m de avond van deze dag verenigden een groot 
aantal filatelisten met hun dames zich in de zaal van de Harmonie 
te Vlaardingen aan het gebruikelijke Bondsdiner. 

Toen tegen half negen de Bondsvoorzitter het woord nam moest 
hij tot zijn spijt mededelen, dat de burgemeester van Vlaardingen 
verhinderd was hier aan de maaltijd deel te nemen. Een hartelijk 
woord van welkom richtte hij tot de heer Ir van Heel, die wegens 
verhindering van Ir Ernste het SHELL-Pernis concern vertegen
woordigde. Ook diens echtgenote werd in deze welkomstwoorden 
begroet. Voorts heette spreker een hartelijk welkom aan de heer 
van Houwelingen, reeds eerder genoemd, de heer Bosma als 
vertegenwoordiger van de Directeur-Generaal der P.T.T. mej. 
Driessen, alsmede de heer Wolff de Beer, de juridisch adviseur 
van de Bond. Ook de heren prof. Olivier en de heer H. Walz als 
buitenlandse gasten werden in de Franse taal hartelijk welkom 
geheten. 

Gedurende het diner, dat opgeluisterd werd door een gezellig 
>,trijkje, werden, zoals gebruikelijk, enige toespraken gehouden, 
vvaarvan de eerste een dronk betrof welke door de voorzitter op 
H . M. de Koningin en haar Koninklijke familie werd uitgebracht. 

Voorts werd door de heer Poulie hulde gebracht aan de bestuur
ders en hun medewerkers van de SHELL-postzegelvereniging 
Pernis voor alles wat zij voor de tentoonstelling en de Bondsdagen 
hadden verricht. Als uitzondering wilde hij daarbij één naam noe
men en wel die van de heer A. Keemink wiens grote ijver en door

zettingsvermogen wel een zeer grote rol hebben gespeeld en die 
buitengewoon zwaar werk heeft verricht ten koste van nacht- en 
dagrust. Ook de architect die het gelukt was ondanks de sterke 
uitbreiding van het aantal inzendingen toch ruimte daarvoor te 
scheppen, wilde spreker deswege complimenteren. Het aantal 
aanvragen voor inzending was echter dermate groot, dat een 
aanzienlijk aantal moest worden afgewezen wegens plaatsgebrek. 

Als verdere sprekers willen wij nog memoreren de vertegen
woordiger van het SHELL-concern Pernis, Ir van Heel, die zeide 
met veel belangstelling de tentoonstelling te hebben aanschouwd en 
alhoewel hij geen filatelist is, daar toch veel heeft gezien dat hem 
interesseerde en wel zodanig, dat hij zijn zoontje zal aanraden ook 
postzegels te gaan verzamelen. Hij zal deze dan echter de raad 
geven om alleen die postzegels te verzamelen welke hij op de ten
toonstelling niet heeft gezien nl. die waarop een tijger staat af
gebeeld. 

De heer Bosma wees in een korte toespraak op de goede verstand
houding tussen het P.T.T.bedrijf en de Bond en het is voor de 
P.T.T steeds een punt van belang om met de wensen van de Bond 
rekening te houden. Mede hierom wordt het aantal bijzondere 
uitgiften zo gering mogelijk gehouden. 

De heer Wolff de Beer, die deze avond als toastmaster optrad, 
hield, na zich zelf het woord te hebben gegeven, een geestige speech 
waarin hij als zijn mening te kennen gaf dat de SHELL haar 
bloei mede te danken heeft aan de filatelisten, want toen ongeveer 
een 80 jaar geleden er nog geen auto's, vliegtuigen, bromfietsen 
en dergelijke waren en petroleum nog de gewone brandstof was 
voor verlichting enz. toen waren het reeds de filatelisten die ben
zine nodig hadden en wel. . . om het watermerk in hun postzegels 
op te zoeken. 

De heer Bouma bracht een dronk uit op de dames van de 
filatelisten. 

Tijdens het diner werd tevens mededeling gedaan door de ten
toonstellingsjury van de door haar toegekende onderscheidingen. 
De heer J . Eijgenraam zeide dat de inzendingen in de zg. klassieke 
afdeling een uitstekende indruk hadden gemaakt. De jury heeft 
dan ook veel werk gehad. Een inzending werd van deze afdeling 
overgegeven aan de afdeling Beeldfilatelie, terwijl van deze af
deling een 3-tal verzamelingen aan de klassieke afdeling werden 
overgegeven. 

De uitslag van de toekenning der prijzen laten wij hierachter 
volgen. 

De uitslag van de jury betreffende de Beeldverzamelingen ge
schiedde bij monde van de heer Joh. Spoorenberg, die met groot 
genoegen kon constateren, dat ook in de Beeldfilatelie een grote 
vooruitgang viel waar te nemen. Meerdere verzamelingen waren 
oordeelkundig en goed opgezet en slechts enkele verzamelingen 
voldeden nog niet aan de eisen welke aan dit soort verzamelingen 
worden gesteld. 

De uitslag van de bekroningen in deze afdeling geven wij even
eens hierachter. 

Toen het diner teneinde was werd de zaal in gereedheid ge
bracht voor een gezellig samenzijn met een dansje, hetwelk nog 
vele gasten geruime tijd in de Harmonie deed vertoeven, zodat 
het middernachtelijk uur reeds lang was verstreken al eer de laat
ste gasten van hier vertrokken. 

Zondag 2 september vertoonde een wat grauwe ochtend, maar 
toch liet het weer zich niet slecht aanzien en de temperatuur deed 
enigszins mild aan. Dit was dan ook vermoedelijk wel de reden, 
dat ruim een 150-tal deelnemers aan deze Bondsdagen zich aan 
het Vlaardingse hoofd reeds te 10 uur in de ochtend inscheepten 
op het fraaie schip van de Spido te Rotterdam, gedoopt met de 
naam Erasmus. Nauwelijks waren alle gasten aan boord of de 
steven werd in de richting Hoek van Holland gewend en| een tocht 
langs de mooie waterweg naar zee nam een aanvang. Statig voer 
het schip langs de rechterrivieroever en daar de temperatuur 
zacht was en de wind zich schuil hield was het zelfs op het cam-
pagnedek een heerlijk toeven met een fraai uitzicht op het water 
en de omgeving. Het passeren van een aantal zeeschepen welke 
naar zee koers zetten of die waren binnengelopen op weg naar 
de havens in het land gaf een aardige afwisseling. Reeds werd Hoek 
van Holland genaderd en kon men de pieren welke in zee vooruit 
steken onderscheiden, maar nog werd de steven niet gekeerd en 
tot aller genoegen werd de vaart naar de grote plas voortgezet. 
Eerst toen de uiterst punten van de pieren waren gepasseerd werd 
het schip gedraaid en de terugtocht ondernomen. Ter hoogte van 
Maassluis gekomen werd het tussendek opgezocht en verenigden 
allen zich aan een keurige koffietafel, welke juist goed en wel ver
dwenen was toen het havengebied van Rotterdam werd bereikt, 
en een tocht door enige havens een aanvang nam. Waal- en Maas
haven, welke tot de drukste havens behoren en waar een indruk 
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kan worden verkregen van de scheepvaart op Rotterdam, werden 
bezocht en via een luidspreker zorgde een explicateur voor de 
nodige toelichting. Wij willen niet nalaten hier te melden dat alle 
deelnemers vol lof waren over hetgeen op deze wijze die morgen 
werd genoten. Het zou te ver voeren hierover verder uit te weiden, 
temeer waar van filatelie in deze geen sprake was. 

Toen het fraaie schip verlaten was en even op de kade gewacht 
moest worden op de autobussen waarmede het gezelschap een 
toer door Rotterdam zou maken, was het aardig om te zien hoeveel 
belangstelling voor de Rotterdamse havens bestaat, want nauwe
lijks was de boot door het filatelistisch gezelschap ontruimd of zij 
stroomde al weer vol met bezoekers voor de gewone rondvaart. 

In een 3-tal bussen werd daarop eerst de nieuwe binnenstad be
zocht en ging het daarna via de Maastunnel naar het zuidelijk 
deel van de stad. Hier werden de nieuwe woonwijken bezocht en 
gezien hoe de stad zich aan deze zijde uitbreidt en zich verder zal 
ontwikkelen. Via de Maastunnel ging het daarop naar het oosten 
van Rotterdam, waar een rit werd gemaakt door het zg. Kralinger-
hout, een ontspanningsoord voor de Rotterdamse bevolking, het
geen op deze zondagnamiddag wel duidelijk was waar te nemen. 
Bovendien was het concours hippique, dat plaats vond in de manege 
welke aan de bosrand is gelegen, blijkbaar een grote attractie, 
want een onafzienbare rij van auto's stond in die omgeving ge
parkeerd. Ook de Kralingse plas met haar groot aantal zeilscheep-
je^ was een lust om te zien. Via de binnenstad werd het Centraal 
Staiion bereikt, waar enkele deelnemers het gezelschap verlieten 
om zich per trein huiswaarts te begeven. Vervolgens ging de rit 
weer via Schiedam naar het Sportpark te Vlaardingen, waar aan 
deze lange dagtocht een einde kwam. Het was een welbestede en 
interessante tocht waarvoor de SHELL-postzegelvereniging en 
haar excursiecommissie alle eer toekomt. Zij kunnen er van over
tuigd zijn dat zowel boottocht als rondrit door alle deelnemers 
ten zeerste werd gewaardeerd en allen daarvan oprecht hebben 
genoten. 

En hiermede willen wij dit verslag eindigen. Wel zou er nog wel 
een en ander te vertellen zijn over het Fipco-congres, doch uw 
verslaggever kon daar geen toegang verkrijgen en de mededelingen 
daaromtrent moeten dus aan het bestuur van die organisatie 
worden overgelaten. 

Al met al waren het weer prettige Bondsdagen die, ondanks 
dat de zon en de zomerwarmte verstek lieten gaan, toch als zonnige 
dagen in de herinnering zullen blijven van allen die er aan hebben 
deelgenomen. 

Hfd. Red. 

,,KON/SHELL POST" 1956 
Rapport van de jury voor de klassieke filatelie 

De jury bestaande uit de heren J . H. Broekman, J . Eygenraam, 
S. Keiser en A. M. A. van der Willigen heeft met opgewektheid 
de verschillende inzendingen op het terrein der klassieke filatelie 
beoordeeld. 

Zij zag zich daarbij voor een moeilijke taak gesteld. Het peil 
der inzendingen was goed te noemen en het viel op, dat talrijke 
inzenders hun verzamelingen sinds vorige tentoonstellingen hadden 
aangevuld en bijgewerkt. Er was een grote en interessante ver
scheidenheid en over het algemeen was er behoorlijke kwaliteit. 
Wel viel het de jury op dat op deze nationale tentoonstelling zo 
weinig van de Nederlandse postzegels te zien was, behalve de 
eo-filatelie en de eerste emissies. 

Al met al was het moeilijk om in verschillende secties af te 
wegen welke verzameling de hoogste onderscheiding verdiende, 
kleine verschillen gaven hierbij soms de doorslag. 

Een verzameling van Vaticaanstad werd ter beoordeling 
aan de jury voor de beeldfilatelie overgegeven. Drie verzamelingen 
uit klasse VI I I , thematische verzamelingen, werden van die jury 
ter beoordeling overgenomen. 

Na deze algemene opmerkingen volgt hier de mededeling van 
de bevindingen der jury. Deze is vervat in de volgorde van 
de klasse-indeling van de catalogus. 

K l a s s e I A - Nederland 
De gezamenlijke inzendingen 71, 81 en 116 van „S. van denBrink" 

hebben zij als één geheel beoordeeld en achtten deze een grote 
verguld zilveren medaille waardig. 

De inzendingen 85 van S. Choufour en 112 van P. G. Melsert: 
verguld zilveren medaille. 

De inzendingen 83 van H. A. Lyppens, 95 van N. J. Verhoeven 
en 106 van R. Tocila: grote zilveren medaille. 

De inzendingen 76 van P. B. Versteeg, 98 van J. A. D. Krajenbrink: 
grote bronzen medaille. 

De inzending 120 van S. A. van den Oever: brons. 

Klasse I B - Indië , Gurafao en Sur iname 
125 J. Poulie: goud. 

121 tezamen met 135 H. L. Gijzeman: grote zilveren medaille. 
138 A. Kleijn: grote bronzen medaille. 

Klasse I C - Japanse bezet t ing , Ned. Indië 
140 tezamen met 350 C. Ricardo: grote verguld zilveren me

daille. 

Klasse II - Europese landen 
153 en 238 België en Frankrijk van W. O. Udenberg: goud. 
228 Frankrijk van F. J. de Gauw: goud met felicitaties van de 

jury. 
172 Fiume, 181 Albanië en 176 Bulgarije van J. Poulie: grote 

verguld zilveren medaille. 
186 Turkije van Rienk M. Feenstra: grote verguld zilveren me

daille èn de medaille van B. & W. van Vlaardingen. 
248 Hongarije van J. Vooren: grote verguld zilveren medaille. 
258 Engeland van D. O. Kircher grote verguld zilveren me

daille. 
287 Oud-Duitse staten van J. Poulie: grote verguld zilveren 

medaille met de ereplaquette van Ir Ernste. 
293 Oud-Italiaanse staten van M. J. Feenstra grote verguld 

zilveren medaille. 
191 Oud-Servië van Mevr. Matzen-Fleddérus: verguld zilver. 
263 Engeland van A. Prins: verguld zilver. 
163 België van A. Bruynes: grote zilveren medaille. 
203 Rvisland en 210 Letland van J. Poulie: grote zilveren me

daille. 
157 België van H. A. Lyppens: zilver. 
168 Liechtenstein van H. Rorije: zilver. 
220 Hongarije van R. Siegmund: zilver. 
269 Zwitserland van B. Posthuma: zilver. 
274 Spanje van G. H. van der Mey: zilver. 
281 Duitsland van „Allemanha": zilver. 
303 Oud-Duitse staten van K. F. Wetzlar: zilver. 
150 België van M. J. Menso: grote bronzen medaille. 
198 Yougo Slavië van H. P. van Lente: grote bronzen medaille. 
224 Frankrijk van H. van der Viist: grote bronzen medaille. 
306 Baden van J. E. Cserno: grote bronzen medaille. 
217 Tsjecho Slowakije van V. H. W. Borstlap: brons. 
226 Oostenrijk van H. A. Ly/jpens: brons. 
279 Zweden van W. J. Habiechl: brons. 

Klasse III - Buiten-Europa , zelfstandige staten 
323 Japan van M. C. Samson: goud. 
307 Amerika van R. Hamer: grote verguld zilveren medaille èn 

de zilveren medaille van de R. Ph. V. 
340 Siam van A. L. Beker: grote verguld zilveren medaille en 

medaille van de gemeente Rotterdam. 
318 Peru van M. Thierry de Bye Dolleman: groot zilver. 
320 Chili van A. L. Beker: groot zilveren medaille. 
333 China van D. W. Kramer: groot zilveren medaille. 
345 Egypte van H, P. van Lente: groot zilveren medaille. 
314 Cuba van J. Schop: grote bronzen medaille. 
316 Columbia van N. Thierry de Bye Dolleman: grote bronzen 

medaille. 
337 J a p a n van „Nippon": brons. 

K l a s s e IV - Buiten Europa 
389 Duitse Koloniën van R. A. Kupsch: goud. 
355 Engelse Koloniën van Ir A. G. Ferf: grote verguld zilveren 

medaille. 
359 Malta van „Kaiser": grote verguld zilveren medaille èn de 

zilveren medaille van de P.T.T. 
371 Malta en andere gebieden van J. van Klaveren: verguld 

zilveren medaille. 
383 Duitse Koloniën onder Engels protectoraat van H. J. 

Mansveld: verguld zilver. 
401 St. Thomas van J. Dekker: verguld zilver. 
351 Nieuwe Republiek, 353 Rhodesia van H. J. Mansveld: 

zilver. 
399 Palestina van J. C. Schdjer: zilver. 
381 Nieuw Zeeland van R. E. Bles: groot bronzen medaille. 
369 Australië van J. Aafjes: brons. 

K l a s s e V - Lu i^tpos t 
404 Ontwikkeling luchtpost Ned. Indië van K. Viehoff: grote 

zilveren medaille. 
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4o8 Luchtpost van D. 'O. Kirchner: zilver. 
410 Denemarken en 418 Israël van A. C. Hers: groot bronzen 

medaille. 
411 Zeppelin, Italiaanse luchtpost A. Houweling: groot brons. 
419 Luchtpostzegels J. G. F. Coolegem: brons. 

K l a s s e VI - Pos t s tukken 
421 Geïllustreerde briefkaarten van jf. Dekker: zilver. 

K l a s s e IX - Diversen 
547 Europa van Ir A. G. FerJ: grote verguld zilveren medaille 

èn de zilveren plaquette van de Nederl. Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars. 

455 Rode Kruis van M. J. Baronesse van Heerdt - Kolff: zilver. 
519 United Nations van W. K. J. Somen: zilver. 
529 Stadpost Warschau K. E. König: zilver. 
544 Luchtvaart W. F. Briel: zilver. 
531 Postale illustratie K. Viehoff: grote bronzen medaille. 
534 Poststukken W. J. van Doorn: grote bronzen medaille. 
538 Firmaperforaties H. Willemsen: grote bronzen medaille. 
540 Driehoekzegels Trilona: grote bronzen medaille. 
425 U.P.U. J . r . H. Post: brons. 
427 motto „Rode Kruis": brons. 
527 Driehoekzegels H. Willemsen: brons. 

Vlaardingen, i september 1956 
w.g. S. Keiser 

w.g 
.g. T. Eygenraam w.g. J . H. Broekman 
.B. Drs. A. M. A. van der Willigen. 

RAPPORT VAN DE JURY VOOR DE THEMATISCHE 
VERZAMELINGEN 

Alvorens de jury-uitslag mede te delen betreffende de inzen
dingen in Klasse V I I I , welke jury bestond uit de heren J a n Poulie, 
J . H . Spoorenberg en H. Walz, willen wij vooraf verwijzen naar 
de in het verslag over de Bondsdagen opgenomen mededeling van 
de heer Joh. Spoorenberg, door deze gedaan vóór de bekend-i 
making der uitslag, waarbij deze verklaarde, dat er een sterke 
vooruitgang op het gebied dezer verzamelingen waarneembaar 
was. Zowel uitwerking van het thema als opzet der zegels was over 
het algemeen sterk vooruit gegaan. Bij de beoordeling was gebruik 
gemaakt van de richtlijnen voor dit soort verzamelingen, welke 
tijdens het F.I.P.-congres te Stockholm was samengesteld en waar
mede alle juryleden hun instemming hadden betuigd. 

Wij zullen deze richtlijnen na de vermelding der bekroningen 
opnemen ter instructie van hen die zich met thematisch verza
melen bezighouden. 

De jury kende de volgende bekroningen toe: 
De inzending 443-448 van J . Molenaar te Breda, getiteld 

„EVA", vrouwen en vrouwenfiguren, behaalde 83 punten en 
daarmede de grote verguld-zilveren medaille alsmede de ereprijs 
beschikbaar gesteld door de I.V. Philatelica; 

469-472 van Joh. van de Ven, Maastricht, Postzegels vertellen 
de Roman van de Mens, behaalde 74 punten en daarmede een 
verguldzilveren medaille alsmede de ereprijs beschikbaar gesteld 
door de Ver. v. Postz. Verz. Hollandia; 

473-481 van J . W. Smits, Eindhoven, Schilderijen en etsen op 
postzegels, behaalde 74 punten; kleine verguldzilveren medaille; 

467-468 van W. H. Lutkeveld, Amsterdam, Muziek op post
zegels, behaalde 72 punten; kleine verguldzilveren medaille; 

502-505 van J . S. Jansen, Amsterdam, Religie en filatelie, be
haalde 69 punten; grote zilveren medaille; 

460-466 van R. A. Bastiaanse, Middelburg, gedeelte van Post
zegels schrijven geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, naar 
het boek van G. J . Peelen, behaalde 65 punten; grote zilveren 
medaille, 

509-515 van J . Haeseker, Haarlem, Geneeskunde op Postzegels, 
behaalde 63 punten; kleine zilveren medaille; 

449-454 van C. V. d. Hoff, Hardinxveld, Transport te land, be
haalde 61 punten; kleine zilveren medaille; 

437"44' van „Débé" , Plant- en dierkunde op de postzegel, 
behaalde 61 punten; kleine zilveren medaille; 

485-491 van „Tjepu", Olie, First Day Covers en Postzegel op 
het gebied van de olie; behaalde 58 punten; grote bronzen me
daille; 

432-436 „Kunst op Postzegels", Componisten, literatoren en 

beeldende kunstenaars en hun werk; behaalde 57 punten; grote 
bronzen medaille; 

492-494 van V. H . W. Borstlap, Rotterdam, De ontwikkeling 
van de scheepvaart op de postzegel, behaalde 55 punten; grote 
bronzen medaille; 

497-500 van J . A. Lammers, Leiden, Dieren op postzegels, be
haalde 53 punten; kleine bronzen medaille; 

495-496 van J . W. Smits, Eindhoven, Het Oude en Nieuwe 
Testament op postzegels, behaalde 52 punten; kleine bronzen 
medaille; 

429 van A. Keemink, Vlaardingen, De „Olie" in al haar facetten 
op de postzegel; behaalde 51 punten; kleine bronzen medaille. 

Richtlijnen voor de beoordel ing van bee ldverzamel ingen 
Puntenlijst opgesteld tijdens het F.I.P.-Congres te Stockholm. 

a. Filatelistische gedeelte: 
1. hoedanigheid der zegels max. 5 pnt 
2. aanwezigheid van filatelistische stukken „ 5 „ 
3. zeldzaamheid der stukken „ 5 „ 

totaal 15 pnt 
b. Opmaak: 

1. algemene indruk max. 25 pnt 
2. tekst „ 10 „ 

totaal 35 pnt 
c. Thema of onderwerp: 

1. graad van uitwerking max. 20 pnt 
2. kennis van het thema of on
derwerp, blijkend uit de ver
zameling „ 15 „ 

3. belangrijkheid of omvang „ 15 „ 
totaal 50 pnt 
maximum 100 pnt 

Te Helsinki werd voorgesteld voor internationale tentoonstel
lingen de volgende richtlijnen te geven voor de bekroningen: 
eerste prijs bij minstens 90 punten: goud. 

2e „ „ „ 80 „ : groot verguld-zilver; 
3e „ „ „ 75 „ : klein verguld-zilver; 
4e „ „ „ 70 „ : groot zilver; 
5e „ „ „ 65 „ : klein zilver; 
6e „ „ „ 60 „ : brons. 

Voor nationale tentoonstellingen werd geadviseerd een lagere 
schaal aan te houden, nl. 5 punten minder dan geldend voor in
ternationale tentoonstellingen (hetgeen op de SHELL-tentoon-
stelling is toegepast). 

Geen overeenstemming werd te Helsinki bereikt over het feit of 
zegels voor een bepaald doel uitgegeven, tot de beeldverzamelingen 
moeten worden gerekend. M.i. behoren verzamelingen van Rode 
Kruis-zegels; 100 jaarzegels en U.P.U.-zegels niet als beeldver
zamelingen te worden beschouwd. Voorts geef ik u nog onder
staand mijn persoonlijke mening over de definitie: Wat is een 
beeldverzameling ? 

1. Een beeldverzameling moet niet worden opgezet per land, 
doch moet het gekozen onderwerp in chronologische volgorde 
tonen, zonder bij de opzet rekening te houden met de landen 
van uitgifte, zulks met bepaalde uitzonderingen. 

2. Een beeldverzameling, welke uitsluitend zegels bevat zonder 
thematische beschrijving moet worden beschouwd als een 
basiscollectie, welke nog kan worden ontwikkeld in thematische 
richting, doch welke nog niet rijp is voor een tentoonstelling. 

3. Verzamelingen, welke op overdreven wijze zijn voorzien van 
versieringen, ^odat de postzegels niet meer op de eerste plaats 
komen en verzamelingen, waar zich op een blad slechts één 
of twee zegels bevinden, moeten worden beschouwd als niet 
geschikt te zijn voor een philatclistische tentoonstelling, doch 
zouden kunnen worden geëxposeerd op tentoonstellingen van 
kunstuitingen. 

4. Verzamelingen, waarin een thema wordt behandeld, waarvan 
slechts een klein aantal zegels bestaat, kunnen geen hoge be
kroning verkrijgen, aangezien het onderwerp niet voldoende 
belangrijk is. 

5. Verzamelingen, welke slechts zegels van één land bevatten, 
zijn te beschouwen als uittreksel van een landenverzameling 
en kunnen daarom niet beoordeeld worden als beeldverzame
ling Joh. Spoorenberg 
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NEDERLAND 
Redacteur: J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123-a, Schiedam. 

DE 
NEDERLANDSE 

EUROPESE 
POSTZEGEL 

In ons aprilnummer van dit jaar hebben wij op blz. 71/72 
reeds uitvoerig mededeling gedaan van de op 15 september 
te verschijnen Europa-zegels in de 6 staten, aangesloten bij 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Wat de in 
Nederland uit te geven zegels betreft nemen wij hierbij vol
ledigheidshalve de betreffende dienstorder van de PTT over: 

DIENSTORDER H. 523 van de NEDERLANDSE PTT 
d.d. 16 augustus 1956. 

EUROI'ESE POSTZEGEL. 1. In het kader van de Euro
pese mtegratie wordt er door de landen van de Europese Ge
meenschap voor Kolen en Staal naar gestreefd tot een nau
were samenwerking op het gebied van de posterijen en de 
verre berichtgeving te komen. 

2. Door de PTT-ministers van bedoelde (zes) landen is 
daarom besloten, dat elk dier landen in 1956 een postzegel 
zal uitgeven, welke de Europese gedachte symboliseert. Deze 
zegel zal in elk land dezelfde voorstelling dragen en op de
zelfde dag verschijnen. 
Nederlandse uitgifte. 

3. In Nederland zal de uitgifte in 2 waarden geschieden, 
nl. 10 en 25 et. 
Verltrygbaarstelling. 

4. De in punt 3 bedoelde zegels zullen van 15 september 
t/m 14 november 1956 door alle postinrichtingen hier te lan
de worden verkocht. Aan het publiek moeten gedurende ge
noemd tijdvak bij aankoop van postzegels van 10 of van 25 
cent, de vorenbedoelde Europese postzegels worden verkocht, 
tenzij bepaaldelijk om zegels van de gewone uitgifte wordt 
verzocht. 

Met de verkoop mag niet vóór 15 september 1956 worden 
begonnen. 

5. Indien op 15 november 1956 alle Europese postzegels 
nog niet zijn verkocht, behoort de verkoop — zolang de voor
raad strekt — te worden voortgezet en wel uiterlijk t /m 14 
december 1956. De directeuren dienen er op toe te zien, dat 
het restant inderdaad zoveel mogelijk wordt uitverkoclii! 

IVIochten op 15 december a.s. nog exemplaren van deze ze
gels onverkocht zijn, dan behoren zij zo spoedig mogelijk 
op de voorgeschreven wijze aan de controleur te worden 
opgezonden. Aan de directeuren wordt verzocht aan het eind 
van de maand december 1956 te doen vaststellen, dat in de 
kassen en reservekassen — ook van het ressort — geen post
zegels van deze uitgifte meer aanwezig zijn. 
Ontwerp, kleur. 

6. Door een internationale jury, onder voorzitterschap 
van de directeur-generaal der Franse posterijen, is uit de 
door kunstenaars uit de samenwerkende landen ingezonden 
ontwerpen gekozen het ontwerp van de Franse tekenaar 
Gonzague. Het ontwerp geeft als hoofdvoorstelling te zien 
„het in de steigers staande huis Europa". De achtergrond 
laat een vlag zien, waarin een fragment van de beginletter 
E valt te onderscheiden. Voor beide waarden is de kleur van 
de hoofdvoorstelling, van het woord Nederland en van de 
waarde-aanduiding donkergrijs. Bij de 10 ct-zegel is het 
fond bruinachtig rood en bij de 25 ct-zegel lichtblauw. 
Overige bijzonderlieden. 

7. De Nederlandse zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé 
& Zn, Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. 

Druktechniek: koperdiepdruk (rotogravure). 
Afmetingen: beeldgrootte 22 X 33 mm; zegelgrootte 

25 X 36 mm. 

Geldigheidsduur. 
8. De beide zegels zijn voor frankering geldig t /m 31 de

cember 1957. 
Verstrekking. 

9. Door de controleur zal tijdig een eerste voorraad van 
deze bijzondere zegels worden toegezonden. IVEocht de ver
strekte voorraad niet voldoende zijn, dan behoort aanvulling 
te worden aangevraagd. 

De directeuren gelieven zorg te dragen, dat de zegels mede 
voorhanden zijn op de tot hun ressort behorende bij- en 
hulpkantoren, postagentschappen en poststations, alsmede 
bij de bestellers, belast met de bestelling in de buitenwijken. 
Uitgiften van andere landen. 

10. Voor zover nodig wordt opgemerkt, dat de in de 
andere landen uitgegeven Europese postzegels hier te lande 
niet voor frankering geldig zijn. Stempeling van de hier be
doelde zegels, welke eventueel op hier te lande ter post be
zorgde stukken zijn geplakt, mag dus niet plaats vinden. 

Hei betreffende Persbericht van de P.T.T. voegt ,aan 
bovenstaande nog toe, dat de tanding zal zijn: kamtanding 
12% : 13^4. Omtrent vel-omvang, papier en gom worden 
geen mededelingen gedaan. 

ETSING- EN PLAATNUMMERS 
Opgave van de gedurende het tijdvak 1 maart t/m 31 juli 

1956 gebruikte etsing- en plaatnummers: 
Frankeerzegels v. Krimpen: 
2 cent 51 en LR 53 
5 „ LR 10 
6 „ LR 2 
7 „ LR 10 en LR 11 
Frankeerzegels Kon. Juliana: 
10 cent LR 24 en LR 25 

6 
2 
1 

15 
30 
85 
. / l 

j j 

,, 
LR 
LR 
LR 

,— plaatnummer 5 
Portzegels: 
8 
35 
90 

cent etsingnr 
j j >) 

j ' )> 

3 
2 
1 

NED. NIEUW GUINEA, UNIE-STATEN, NED. INDIË EN 
REP. INDONESIA (tot 10-8-1954). 

Redacteur: A. J. Uylen, Herrn. Heyermanslaan 6, 
Eindhoven. 

NIEUW GUINEA. 
Op 1 sept. jl. verscheen hier in de koerserende serie met 

portret van H.M. Kon. Juliana (ontwerp S. L. Hartz) een 
postzegel van 85 cent, bruin-rood. Druk van Joh. Enschedé 
en Zn, Giaf. Inrichting te Haarlem. Uitvoering in roto
gravure. 

Dit zegel is aan de Nederlandse filatelistenloketten ver
krijgbaar a 85 cent. 

NED. ANTILLEN. 
Ter herdenking van het tienjarig bestaan van de Caraïbi-

sche Commissie (30 okt. 1946—30 okt. 1956) zal een speciale 
zegel van 15 et worden uitgegeven. 

STEMPELS ~ 
Redacteur: A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 

's-Gravenhage. 

^^^^ "% 

O m O 
O 

Gelegenheidsstempels. 
Van de reeds in het vorige nummer vermelde speciale 

poststempels voor het derde wereldcongres sociologie te Am
sterdam en voor de filatelistische evenementen in Vlaardin-
gen, alsmede van het eerste dag-stempel der Olympiade
zegels geven wij hierbij nog de afbeeldingen. Voor de afstem
peling der eerste dag-couverten is op het postkantoor Rijs-
wijkseweg gebruik gemaakt van zwarte stempelinkt, doch 

187 



de stukken, die op 27 aug. in de Prinsestraat bij het loket 
voor verzending van aangetekende brieven werden aange
boden, kregen aldaar direct een paarse afdruk van een ge
heel identiek eerstedagstempel. 

Machinestempels. 
r<f\D(^~i—; 7^— ^^ ^^ stempelmachine te Leiden werd 
' ^ _ "ï ;^is LEERMEESTER" ^an 27 juli t /m 31 augustus gebruik ge
" t? ■■,ii " maakt van de hierbij afgebeelde vlag 
I_ '^' jL/'KENHAL LEIDEN ter gelegenheid van de te Leiden ge

houden schilderijententoonstelling van 
werken van Rembrandt's leerlingen. 

Op het girokantoor te 'sGravenhage worden de machines, 
die dagelijks de tienduizenden groene couverten afstempe
len, reeds nu aangepast aan de situatie na 17 september, als 
het tweede girokantoor te Arnhem zal worden geopend. Van 
eind juli zagen wij nl. afdrukken van een machine met nieuw 
datumstempel „Girokantoor / 'sGravenhage", alsmede het 
cijfer 1 ter weerszijden van de datum (stempelvlag: Vermeld 
uw gironummer op de rose giroenveloppen) en van 22 
augustus eenzelfde datumstempel met nr. 2 en stempelvlag: 
Vul girobiljetten en chequeadviezen volledig en duidelijk 
in; dezelfde vlag bleek evenwel later ook nog te worden ge
bruikt in een machine met „Centraal Girokantoor"  datum
stempel. 

Ty penraderstempels. 
1.7.1956 Opgeheven: Poststation Nieuwerkerk a/d IJssel 

(Oude dorp) 
1.8.1956 Hulppostkantoor Baexem wordt poststation en ge

vestigd: poststation Vasse (dit ligt in de nabijheid van 
Almelo). 

Veldpost. 
Dienstorder H 497 van 2 augustus j.1. vermeldde, dat in

gaande 6 augustus tot nader bericht wederom de veldpost
dienst in werking zal worden gesteld ten behoeve van de 
aan oefeningen deelnemende militairen. In tegenstelling tot 
vorige berichten van dien aard, bevatte deze dienstorder 
evenwel geen opgave van de nummers der veldpostkanto
ren, waardoor het aanvragen van stempelafdrukken voor 
verzamelaars zeer moeilijk, zo niet onmogelijk wordt. Bij in
formatie te bevoegder plaatse bleek ons, dat het weglaten 
dezer nummers niet zo zeer verband hield met dergelijke 
aanvragen, ofschoon deze dikwijls in groot aantal worden 
ontvangen, doch wel met de vele mutaties in deze kantoren, 
die soms slechts kort voor de indienststelling tot stand ko
men, terwijl bovendien onder één NAPOnummer soms op 
geheel verschillende plaatsen post wordt verwerkt, zodat de 
geografische bestemming dan wordt bepaald door de aan
duiding van het legeronderdeel in het adres. 

Afgezien nog van de noodzaak tot geheimhouding van be
paalde militaire gegevens, is het dus als regel niet mogelijk 
in deze rubriek voorafgaand gegevens over de veldpostkan
toren te vermelden, doch wij kregen de toezegging, dat pe
riodiek de voor verzamelaars interessante bijzonderheden na 
afloop der oefeningen zullen kunnen worden vermeld. 

Wij zouden het intussen zeer op prijs stellen, indien lezers, 
die zelf aan deze oefeningen deelnemen óf die veldpoststem
pels ontvangen, ons dergelijke (liefst gehele) stukken ter 
vermelding zouden willen toezenden, eventueel ter inzage 
en desgewenst tegen portovergoeding. 

BUITENLAND. 
Automatisering van de frankering. 

Onlangs troffen wij in een nummer van het Amerikaanse 
weekblad „Stamps" een beschrijving aan van een op 17 mei 
1956 te Washington in gebruik gestelde frankeerautomaat, 
een nieuw type van de reeds jaren in Amerika gebruikte 
„Mailomat". 

Deze modene automaat accepteert gelijktijdig elke com
binatie van geldstukken tot een maximum van $ 1.00 en het 
ingeworpen bedrag kan op de machine worden afgelezen. 
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Als men nu een poststuk wil frankeren, kan men de ma
chine met een knop instellen op elk gewenst bedrag tussen 
1 en 33 dollarcents; dit bedrag wordt afgedrukt en het stuk 
verdwijnt in de machine, welke in de buitenmuur van een 
postkantoor is ingebouwd, zodat spoedige verzending, ook 
buiten de normale openstellingsuren van het kantoor, is ver
zekerd. Na frankering van elk stuk kan men het nog be
schikbare bedrag aflezen en de volgende stukken frankeren 
tot het totaal gestorte bedrag is verbruikt. De machine is 
uiteraard gedurende het gehele etmaal voor gebruik be
schikbaar. 

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

RotterdamC2. 
DUITSLAND (Bondsrepubliek). 

Ter gelegenheid van de „Deutschlandflug 1956" zagen wij 
een speciale afstempeling in zwarte kleur (rondstempel, dub
belring): StuttgartFlughafen / 24.6.56.10 / Ziel Stuttgart. 
24.6 / Deutschlandflug 1956". 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
Raketpostvluchten U.S.A.Mexico, v.v. juli 1936. 

Bij deze vluchten op de grens van de Ver. Staten v. Ame
rika en Mexico in juli 1936 is indertijd 1 raket tegen de U.S. 
Bar in Reynosa, Mexico, gevlogen, na nog juist een gepar
keerde auto te hebben gemist. Belangrijke schade werd niet 
aangericht, maar de raket werd met de inhoud, bestaande 
uit 150 stukken, door de Mexicaanse Douane in beslag ge
nomen. 

Geruime tijd later werden deze stukken weer aan de or
ganisators van deze vlucht, het „American Legion" terugge
geven, die deze stukken veilig in een kluis lieten opbergen. 

Doordat Dr. Kronstein in het voorjaar van 1955 bezig was 
met de samenstelling van een supplement op de „Rocket 
Mail Catalogue" vroeg hij aan het „American Legion" vol
ledige inlichtingen over de met de verschillende vluchten 
vervoerde stukken. Bij de samenstelling van het antwoord 
aan Dr. Kronstein kwam toen ook weer de herinnering aan 
bovengenoemde ongeluksvlucht op en werden de stukken 
uit de kluis te voorschijn gehaald. 

Daar het 2 juli 1956 juist 20 jaar geleden was, dat deze 
vlucht had plaats gevonden, werd besloten deze stukken 
nog te frankeren met een Mexicaanse luchtpostzegel van 25 c 
en deze te laten afstempelen op 2 juli 1956 te Reynosa en 
deze stukken daarna ten bate van het „American Legion" te 
verkopen a $ 5.— per stuk. 

Behalve de normale afstempeling „Ciudad Reynosa / 12 
Jul. 56. 16 / Tam", dragen deze 150 stukken nog een speciale 
6regelige afstempeling in zwarte kleur: „Carried in rocket 
which struck a tavern, the U.S. Bar, in / Reynosa, Mexico, 
The rocket and mail were confiscated by / Mexican Custom 
Officials. 150 covers were later recovered by / the Legion 
Commander and dispatched through the Reynosa / post
office at 4 P.M., July 2, 1956, on the 20th anniversary of / the 
Rocket Flight". 

Gezien de grote belangstelling, vooral in Amerika, voor 
raketpost, waren deze stukken al heel spoedig uitverkocht! 

POSTSTUKKEN 
BUITENLAND 

Redacteur: Dr. E. A. M. Speijer, Stephensonstraat 30, 
Den Haag. 

BELGIË. 
De publibelserie is reeds tot 1436 gevorderd. Mij zijn nu 

weer bekend geworden: 
1412 Rodenbach Feesten Roeselare Vl/Fr 
1417 Mokador Fr/Vl 
1422 Kleemex Fr/Vl 
1433 Balex Fr/Vl 
1434 Primula Fr/Vl 
1436 Bacon Cheese Fr/Vl 

Mag ik de lezers verzoeken mij te helpen om de mij on
bekende nummers op te sporen en te melden? De heer 
Scherpenberg dank voor zijn regelmatige hulp! 
JAPAN 

Dit gaf weer de gebruikelijke twee zomerkaarten uit è 5 
yen, blauw op wit. Het zegelbeeld vertoont behalve het cijfer 
5 en 4 lettertekens, 2 schelpen en een gestileerde figuur. De 
keerzijde van de ene kaart laat een school vissen zien, blauw, 



en van de andere 2 paarsgrijze vogels. Zoals ieder jaar dank 
ik de kaarten aan de heer Traanberg. 
POLEN 

Voor de tweede keer verblijdde de hoofdredacteur mij met 
nieuwe Poolse kaarten. Ik heb zelf nog geen contact met een 
poststukkenverzamelaar in dit land kunnen leggen. Het zijn 
nu twee kaarten ter gelegenheid van het festival in Krakau 
in 1956. Een zegelindruk a 40 gr. in paars, rood, blauw en 
geel op wit; links twee verschillende koppen. 

M. 

J J itiWtH $1»»««« 

RUSLAND 
In het juni-nummer is de kop RUSLAND boven het ver

melde, te beginnen met „K", weggevallen. 
Wederom kan ik thans een groot aantal nieuwe post

stukken melden: 
A. De enveloppe è 
W 07828 7-XII-55 

s,W 03134 29- 11-56 
W 03136 29- 11-56 
W 03166 3- III-56 

40 k., rood, op wit papier, 
standbeeld 

Peter I 
Moscou 
Deze enveloppe geeft de teksten twee

talig. De Franse tekst luidt: Station Komsomolskaja (Circuit) 
Moscou. Métropolitain, V. I. Lénine. 

.standbeeld 
'MOSCOU 1856-1956 
Moscou 
gebouw, 

nummers ook bestaan belooft dat 

17-III-56 
lO-IV-56 
18- 5-56 
26- 5-56 

tussenliggende 

W 04099 
W 04818 
W 06093 
W 07434 

Als alle 
wat! 
K. 40 k., rood, op blauw papier. 

W 066180 2-IX-55 
In het novembernummer van het vorige jaar nam ik on

der C de briefkaarten è 20 en 25 kopeken samen Nu ik ech
ter meer materiaal gezien heb, is zulks niet meer houdbaar. 
Ik laat de briefkaarten ä 20 k. onder C, doch breng de 25 k. 
kaartea onder M en N (zie afbeeldingen): 

onder de regels geen tekst, rechts onder de streep cirkel 
met 3 woorden. 
Deze kaart zag ik niet geïllustreerd en met een afbeel
ding op de keerzijde, links. Afbeelding blauw, het plein 
Puschkin met standbeeld in de stad Kemerovo in Siberië. 

n04T08AH KAPTOHK .̂*: 

N. onder de 4 bovenste regels staat tekst, geen cirkel on
der de streep. Eveneens niet geïllustreerd en met afbeel
dingen op de keerzijde links. 
Tot dusver ontving ik: 

afbeelding bruin, standbeeld, HC 49547 
„ „ gebouw HC 49550 

3-kleurig, gebouw HC 51208 
„ „ stadsgezicht, HC 57210 

27-VIII-1955; 8922 
27-VIII-1955; 8925 
29-XI -1955 
29-XI -1955 

Van deze laatste kaart bestaan 2 verschillende, in andere 
kleuren en met verschillende bijschriften, doch onder het
zelfde nummer. 

JVMEiJWE €MTGiFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproduktie at 

gestaan door de postzegelhandel K Beunder te 
Krimpen aan de Lek Postbus 13 

EUROPA 
BELGIË 
Op 16 augustus ]1 verschenen 
hier 3 postzegels in gelijke 
tekening van een medaillon 
met portret van koningin-
grootmoeder Elisabeth ter 
herdenking van haar 80ste 
verjaardag op 25 juli j l . De 
op de zegels geheven toeslag 
komt ten bate van de , ,Stich
ting Koningin E l i s a b e t h " 
Het op de zegels afgebeelde 
medaillon werd vervaardigd 
door de beeldhouwer Alfred 
Courtens De verkoop der 
zege Is gesch led t to t e ind 

november van dit jaar , terwijl de frankeergeldigheid 
vervalt op 30 september 1957 De zegels zijn 
80 c -h 20 c groen 

3 f + I f bordeaux-rood 
4 f 4- 2 i. bruin 

De zegels werden gedrukt in de zegeldrukkenj te 
Mechelen en ver\'aardigd in rasterdiepdruk 

D E N E M A R K E N 
Op 12 september jl verscheen een postzegel van 30 

ore rood, ter herdenking van de 50ste verjaardag van 
de eerste vlucht van Christian Hansen Fllehammer 
met een toestel zwaarder dan de lucht Het zegel 

geeft een atbeelding van deze machine 
Zowel hier als in Noorwegen en Zweden zullen post

zegels verschijnen welke ui tdrukking zullen geven 
aan de solidariteit tussen deze landen De zegels zullen 
alle dezelfde afbeelding vertonen, doch de waarden en 
kleuren zullen verschillend zijn. De zegels verschijnen 
op 30 oktober a .s . en zijn voor di t land m de waarden 
30 ore, rood, en 60 ore, blauw Alle zegels worden 
m Zweden vervaardigd 

D U I T S L A N D 
Bonds-republ iek 

Op 8 augustus ]1 verschenen de beide reeds door ons 
aangekondigde zegels, uitgegeven ter gelegenheid van 
de Duits Evangelische Kerkdag 1956, resp in de 
waarden 10 (pf) groen en 20 (pf) b rymrood. De zegels 
m gelijke tekening van 5 kruisen, zijnde het teken van 
deze Kerkdag, werden ontworpen door Herbert Stelzer 
te München en werden in rasterdiepdruk vervaardigd 
door de drukkerij A. Bagel te Düsseldorf op papier 
met watermerk , , D B P " Oplage 10 mihoen series. 

Op I I augustus j l volgde een zegel van 20 (pf), rood, 
ter herdenking van de eenjarige sterfdag van de grote 
schrijver Thomas Mann (geb 6-6-1875 te Lübeck, 
overleden 12-8 1955 in Zwitserland) die in 1929 en 
1949 de Nobel-prijs voor literatuur verwierf en ook de 
Goethe-prijs van de steden Frankfort a Main en Weimar . 
H e t z e g e l , dat het portret van de schrijver vertoont , 
werd ontworpen door piof Karl Hans Walter te Nürn
berg en gegraveerd door Egon Falz te Berlijn De 
plaatdruk werd uitgevoerd m de Bondsdrukkerij te 
Berlijn op papier met watermerk . D B F ' ' m een 
oplage van 10 miljoen stuks ^^,; ^ ^ 
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Op 24 augustus j I. volgde het reeds door ons aangekon
digde zegel ter herdenking van het feit, dat 800 jaar 
geleden de abdijkerk van Maria Laach werd gesticht . 
Het is een zegel van 20 (pf) donkerrood on giijs, met 
een afbeelding van deze kert: Het zegelontwerp is van 
de graficus Ernst Góhlert te Augsburg. De tweekleurige 
rasterdiepdruk werd verzorgd door de drukkerij A. Bagel 
te Düsseldorf op papier met watermerk . D B P " . 
Oplage 10 railioen stuks. 

Op i9 augustus j l . verscheen een postzegel van 10 
(pt) , groen en roodbruin, met afbeelding van een tot 
het afleggen van een eed opgestoken hand en de om
trek van de Keulse Dom. zulks naar aanleiding van 
de 77ste Duitse Katholiekendag, welke te Keulen werd 
gehouden. Het zegelontwerp is van Joset l-assbender te 
Keulen. Druk, papier en oplage als vorengenoemd zegel. 

Op I september jl verscheen een postzegel van 
•o fpf), oranje, groen en zwart met afbeelding van 
een opgestoken hand voor een wereldkaart , zulks ter 
gelegenheid van de te Essen gehouden tentoonstell ing 
op politioneel gebied. Druk. papier en oplage als 
bovengemeld zegel. 

D e m o c r a t i s c h e Republiek 
Ook hier werd de i-jarige sterfdag van de grote bchrij-

vei Thomas Mann op een postzegel herdacht . Het is 
oen postzegel van 20 (pf), blauwgrijs, met zijn por t re t . 
Het zegelontwerp is van de jonge kunstenaar Axel 
Bongs te Berlijn, wiens eerste zegelontwerp dit is. 
Het zegel verscheen op 13 augiistu=; )l. op papier met 
watermerk DDR-posthoorn. 

die als bekwaam veldheer tot tweemaal toe de Turken 
versloeg. 

Als bijzonderheid werden deze zegels paarsgewijze in 
tête-bêche gedrukt , terwijl behalve de volledig getande 
exemplaren er ook paren zijn gemaakt waarbij de tan
ding tussen de beide zegels ontbreekt . 

Op' 20 augustus volgde onverwacht een zegel van 
50 (pf), bruin-purper, ter herdenking van het feit, dat 
100 jaar geleden de als dichter bekend geworden 
Jakub Bart Cisinski werd geboren. Het zegelontwerp 
is van Kurt Eigler en de druk geschiedde in msterdiep-

' d r u k . op papier met watermerk DDR-posthoorn 

Berlijn 
Op (} augustus j l . verscheen de postzegel van 20 (pf), 

rood, vrijheidsklok met klepel naar links, voorzien 
van een opdruk -i- 10 alsmede de vermelding , ,Berlin-
hilfe/für die/Hochwassergeschadigten". De oude ver
melding ,,Deutsche P o s t " is doorgehaald en een nieuw 
opschrift ,.Deutsche Bundespost-Ber l in" daar boven 
geplaatst De opdruk is in xwart 

ENGELAND 
Op 16 juli j l . verscheen ook de ^ d. portzegel met 

het watermerk St . Edwards kroon zodat alleen nog de 
2 s. 6 d. te wachten s taa t . 

In het House of Lords is tei sprake geweest een 
suggestie om de lagere waarden van de Engelse zegels 
aantrekkelijker te maken dooi opname in de afbeelding 
van beelden uit verschillende delen van dit koninkrijk, 
maar Lord Chesham de spreker namens de regering, 
verklaarde namens de Directeur Generaal dei P . T . T . . 
da t deze het verkeerd achtte dat in de zegels voor 
dagelijks gebruik afgestapt zou worden van de geëerd, 
en aangenomen gewoonte dat het hoofd van de konmgin 
het overheersende thema zou zijn, terwijl de naam van 
hr t land van oorsprong achterwege wordt gelaten 

Volgens mededelmg m het blad , ,Stamp Col lec t ing" 
heeft de Directeur-Generaal der Engelse P . T . T . er 
echter thans in toegestemd, dat de zeven delen van het 
Verenigd Koninkrijk (Engeland. Wales, Schotland. 
Noord-Ierland en de eilanden Man, Jersey en Guernsey, 
waarvan alleen Wales en Schotland geen eigen parle
ment hebben) een eigen postzegeluitgifte zullen krijgen 
Voor Wales en Schotland zullen d i t 3 zegels zijn en voor 
de eilanden Guernsev en Terrey zal het een gehelr 
serie zijn. 

FRANKRIJK 
In déze maand zullen hiei enkele nieuwe postzegels 

verschijnen welke afbeeldmgen zullen geven van tech
nische werken. Het zullen zijn: 
12 f. zwartblauw en geelbruin, stuwdam bij Donzère-

Mondragon. ontwerp en gravering van Cami ; 
iG t . blauw, zwecfbaan van de Pique du Midi ; ont

werp en gravering van Cot te t ; 
30 t. b lauw, haven van Straatsburg; ontwerp en gra

vering van Gandon. 
Voorts zal deze maand nog een postzegel verschijnen 

ter herdenking van A. A. Parmentier {1737-1813) de 
grote bevorderaar van de conserven-industrie. Dit 
zegel, ontworpen en gegraveerd door Cheffer zal een 
portret geven van deze man omringd door een conserven-
fabriek-instal lat ie. De regel waarde zal zijn 12 f., oker 
en donkerbruin * / 

B O N GAR IJK 
, 0p 12 augustus j l . verscheen een postzegel van i F t . , 

öonkerbruin op geel, ter herdenking van de 500-jarige 
terfdag van de eerste nationale held Janos H u n y a d i , 

Ï90 

^.*k 

"^'Sisskêimêémèi^ièii^^^mm 

ITALIË 
In de koerserende serie met afbeelding van een 

Syracuse-munt verschonen de i Lire grijszwart en 6 Lire, 
geel 

De TOO en 1000 Lire welke binnenkort zullen ver
schijnen zullen de kop van S t . George vertonen naar een 
beeld van Donatello in het museum te Florence. 

L U X E M B U R G 
Op 15 september 1956 verschijnen ook hier de /gn . 

Europa-postzegels overeenkomstig de uitgiften der 
landen aangesloten bij de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en S taa l . Hier betreft het 3 zogels in het bekende 
ontwerp van Daniel Gonzague. en wel: 
2 f. blauwzwart op sepia. 
3 f. kersrood op vuurrood. 
4 f. indigo op Bremer-blauw. 

Op 29 septembei a . s . zal de uitgit te volgen van een 
postzegel ter gelegenheid van de elektrificatie van een 
gedeelte van het spoorwegnet in Luxemburg'. Het zegel 
werd ontworpen door de Luxemburgse kunstenaar René 
Laqua en gegraveerd door René Cottet te Parijs en geeft 
een afbeelding van een kijkje op het Centraal-station 
der stad Luxemburg door een treinvenster gezien. De 
plaatdruk werd uitgevoerd in de postzegeldrukkerij te 
Parijs met zegelafmeting 40X30 mm in vellen van 25 
zegels. De waarde on kleur van hef zegel zijn 2 f amber 
en sepia 

Voor beide uitgilten zal eMi speciale eerste dag af
stempeling plaats hebben. 

In aansluit ing op ons bericht in het vorig nummer 
betreffende de uitgifte op 10 Augustus j l . van 3 post
zegels ter herdenking van de 4e verjaardag der ves
tiging in Luxemburg van de zetel der Europese Ge
meenschap voor Kolen en -Staal, melden wi| nog 
dat een speciale pochette met deze zegels door de 
Luxemburgse regering en de Hoge Autoriteit van 
genoemde Gemeenschap tezamen aan de staats
hoofden van de regeringen in de zes landen dezer Ge
meenschap werd toegezonden 

N O O R W E G E N 
DL' hierboven onder Denemarken gemelde Solidari-

teifszegels welke op 30 oktober a .s . verschijnen, zullen 
voor dit land bestaan uit 35'öre, rood en 65 ore, blauw. 

ROEMENIË 

De 5-jarige invoering van de 
collectieve landbouw werd 
op een postzegel van 55 ban i , 
donkerviolet herdacht. Het 
zegel geeft een afbeelding 
van een jonge vrouw met 
korengarf en op de ach ter
grond vrouwen aan het oog
sten. 

U S L A N D 

Op 10 juli j l . verscheen een 
postzegel ter herdenking van 
de dichter A. A. Blok (1880-
1921) met afbeelding van 
diens portret . Het is een zegel 
in groot formaat, 30x42 mm, 
vervaardigd in rasterdiepdruk 
en in de waarde 
40 k. bruin en olijf op geel

acht ig. 
Op dezelfde dag verschenen 2 
postzegels ter herdenking van 
de 125-jarige geboortedag van 
de schrijver N . S. Leskov 
(1831-1893). Ook deze zegels 
vertonen het portret van de 
herdachte persoon. De zegels 

zijn. 
40 k . zwart en bruin . 

I R. zwart en groen. 

Op~23 juli volgde een postzegel ter herdenking van 
het 25-jarig bestaan van de landbouwmachine-fabriek 
te Ros tov . Dit 2egel i s : 
40 k . bruin en purper, oogstmachine en oogstland-

schap. 

Op 31 juli was het de russische actrice I . N . Fedotova 
(1846-1925) die op een tweetal postzegels met haar 
portret werd herdacht . 

Twee zegels werden gewijd aan de herdenking van 
het Too-jarig bestaan van het Tretjakov schilderijen-
museum te Moskou. Deze zegels verschenen op dezelfde 
dag als bovengemelde en zijn: 
40 k . veelkeurig, museum en portret van de stichter 

P . M. Tret jakov. 
40 k . veelkleurig, afbeelding van een schilderij {win

tergezicht) van A.K. Savrasov. 

S A N M A R I N O 
Het op 27 augustus vorige jaar uitgegeven zegel van 

100 L . met afbeelding van een zeiljacht, welk zegel 
verscheen ter gelegenheid van de 7e Internationale 
Filatelist ische tentoonstelling verscheen dit jaar op 
25 augustus in gewijzigde kleur, n l . groen en bruin 
i . p .v . zwart en blauw, en wel ter gelegenheid van de 
8ste Internat ionale Filatelistische tentoonstelling. 

S P A N J E 
Op 3 augustus j l . verscheen een postzegel van 3 p . 

b lauw, gewijd aan het tentoonstelUngsschip dat als 
reclame voor de Spaanse produkten diverse plaatsen 
in Zuid-Amerika zal bezoeken. Het zegel geeft een 
afbeelding van di t ^chip, genaamd ,,Ciudad de T o l e d o " . 

T S J E C H O SLOWAKIJE 
Op 8 juli j l . werd de ,,Dag van do Grenswacht 1956" 

op een tweetal postzegels herdacht . De ontwerpen voor 
beide zegels zijn van de schilder Zdenek Brdlik, en de 
gravering geschiedde door Bohdan Roule en Jan Mracek. 
De p laa tdruk werd verzorgd door de drukkerij der 
posterijen te Praag in vellen van 50 zegels, met zegel
afmeting 2 3 x 3 0 m m . De zegels zijn: 
30 h . blauw, soldaat als grensbewaker aan de Donau. 
60 h . groen, grensbewaker met zijn bond in struik

gewas . 
De eerste-dag enveloppe werd ontworpen door Zdenek 

Brdlik voornoemd, terwijl de gravering geschiedde 
door Bedrich Housa. ^ 

Op ö atpLCUiber j i . zou het tweede gedeelte der 
Olympiade-zegels verschijnen, bestaande uit 3 waar
den , n I. : 
60 h horden-loop. 
80 h . Mara tb on-loop. 
1,20 Kcs. athlet iek in Melbourne. 

Ook deze zegels zijn in groot formaat en deze 1,20 Kcs 
zelfs in zeer groot iformaat. P laa tdruk . 

Op 20 september a . s . volgt een serie van 4 postzegels 
als propaganda voor de landbouw. De waarden zullen 
zijn 30, 35, 80 en 95 h . Ook deze zegels zullen in groot 
formaat zijn. 

15 november volgt een serie van wederom 4 postzegels 
gewijd aan de ontwikkeling van de Tsjechoslowaakse 
locomotieven. De waarden dezer serie zullen zijn 30, 
40 en 60 h . en 1,20 Kcs. Ook deze zegels zijn in groot 
formaat en in plaatdruk vervaardigd. 

18 december a . s . verschijnt een serie van 4 postzegels 
vertonende nat ionale kostuums u i t dit land. De waarden 
zullen zijn 30 h . en 1,20; 1,40 en 1,60 Kcs. Eveneens 
zegels in groot formaat p laa tdruk. 

Voor al deze uitgiften zullen speciale eerste-dag 
enveloppen verschijnen 

T U R K I J E 
Op 31 juli j l . werd 
oen postzegel uitge
geven ter hrrdenkmg 
van de ge/ondhoids-
vjrganisatie van de 
1'TT. Het zegel van 
^o kurus, groen en 
rose geeft een afbeel
ding van het PTl"-
sanatorium te Eren-
kóy, Is tanbul . De 

rasterdiepdruk werd verzorgd door de drukkerij Guzel 
Sanat lar te Ankara in vellen van 50 zegels met zegel
afmeting 41 X 26 m m . Oplage 150.000 s tuks . 

j t i^^iMfeèig*Mii» ' jfe»ta«&c^^ 



BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
BONDSBIBLIOTHEEK. 

Gevestigd: Konmgstraat 36, Arnhem 
Geopend: Elke werkdag van 9 00 tot 17 00 uur ('s Zaterdags 

tot 12 00 uur) Op woensdagavonden bovendien van 19 30 tot 
22 00 uur 

Correspondentieadres: Bovenbrugstraat l-III, Arnhem. 
Aanwinsten: 
4 G 9 Catalogue of the stamps of Hungary Philatelie 

Hungarica, Budapest 1956 160 pp 21 x 11 cm 
geïll 
(schenking van de heer K E Komg) 

8 D 161 Heerdt-Kolff, M. J. van, Onderzoekingen in het zuid-
poolgebied op postzegels (E uitg, Bussum) 1956 
6 pp 29 X 22 cm 
geïll 

overdruk uit Nederlandsch Maandblad voor Philate
lie, nr 4, 1956 
(schenking van de schrijfster) 

4 G 10 Houwink, R. H., Stamps and posts of the French 
Oceanic Settlements Houwink, Zeist 1951-1952 
48 pp 21 X 17 cm 
stencil 
(schenking van de schr\)ver) 

4 A 3 Siglega, P., Zo verzamelt u postzegels Succes, Den 
Haag, Antwerpen 1956 64 pp 13 x 9 cm 
geill 
Kanarie-boekje nr 254 

De schenk(st)ers wordt van deze plaats nogmaals hartelijk 
dank gezegd 

De Beheerder 
DE BOSCH KEMPER 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

Secr P J M Boel, Bosboom Toussaint-
laan 63, Hilversum Tel K 2950—2612 

Af delingssecretariaten: 
ALKMAAR J P Lienesch, Kennemersingel 2, 

Alkmaai Tel 3957 
ALMELO A H Jansen Bornerbroeksestraat 28 B, 

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

s t iaat 17, Alphen a/d Rijn 
AMSTERDAM Ed Verff, Maasstraat 20 II, Am 

sterdam 2 Tel 721378 
A P E L D O O R N B ten H o o p e n , Jachtlaan 134 

Apeldoorn 
A R N H E M J F W Uylenberg, Iz Evertslaan 

19 I, Arnhem Tel 22450 
BODEGRAVEN M T r o u w , Prinsenstraat J7. 

Bodegraven Tel 2126 
BOSKOOP C Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop 

Tel 3043 
CASTRICUM W M Hendr ikse , Kon Wilhel 

mi^alaan 26, Castr icum 
C O E V O R D E N H Gerr i t s , H o l t h o n e D 8 Grams 

bergen 
C U R A C A O J Everts de Rouvilleweg 69, Wi! 

lemstad 
D E V E N T E R C Poh lmann , Schoolstraat 22 

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

drecht Tel 4858 
G O O I E N E E M L A N D P J M Boel, Bosboom 

Toussamtlaan 63, Hilversum Tel 2612 
's G R A V E N H A G E P A F Bloys van Treslong 

Prins , Sadeestraat 22 A Den Haag 
HAARLEM J H Geerl ing, Gesar Francklaan 13, 

Heemstede Tel Haar lem 38759 
KROMMENIE S N Lu t t ik , Oranjestraat 3, Wor 

merveer Tel 81169 van 7 30—17 30 uur 
LEIDEN Dr K A Andriesse Temmincks t raa t 2 

Leiden 
L O C H E M J H Boom, Vi l lapark L 96, Barchem 
M O N S T E R J M Nee rvoor t , Molenweg 44, 

Monster 
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 J Velleman, Nieuwst raa t 5 Hengelo, 

Tel 2681 
U T R E C H T Ir M van der V o o r t , Willem Ba 

rentzstraat 47, Ut rech t 
V L A A R D I N G E N P J Slangen Merellaan 45 

Vlaardingen 
V O O R B U R G Ir J Sipkes, Hoekwate rs t raa t 82, 

Voorburg 
V O O R S C H O T E N J C Nel l , Narcisstr 10 bov 

Voorschoten Tel 2248 van 9—5 
WEST FRIESLAND G L Stap Tweeboomlaan 

151, H o o r n 
Nieuwe leden Alle aanmeldingen m het augustus 

nummer 
Aanmeldingen 

26 J Bogaard Oude Goedstraat 140 Deventer , 2245 
L G M Burkx Groeneweg 4 Vlaardingen, 200 
J M A de Coninck Mr j a n Gern tsz laan 11 III 
Haarlem 27 H J Eilander Langestraat 24, Deven 
ter 191 W R Engelsman Prinsenlaan 1 Emma 
stad Curafao 247 I>r J For tu in Drooglever 
Twelloseweg 19 A Deventer 169 D G u t h c h , Win 
ton ChurchiUweg 134, Willemstad Curafao 2248 
B J Huizink Duymaer van Twis ts t raa t 40 Deven 
ter 2246 H Klop van Smaleveltstraat 33 B Schie 
dam 5 B A Konings c/o N N G P M Sorong 
Ned Nieuw Guinea 118 A La Rose Bosboom 
Toussamtlaan 34 Hi lversum 157 H Laroy Olean 
derweg 17 Willemstad Curasao 2249 Liauw Pak 
Chi Djalan Perdagangan 28 P O Box 127 
Medan Sumatra Indonesia 2247 M J R Mali 
Christiaan Geurtsweg 9 Apeldoorn 2250 Ong Liang 
Eng, Gang Klentengkaliwangsa 5 Djakar ta , Indone 
sia 149 Mej M Vel tman , Kerher inckst raat 32, 
Willemstad, Curafao 

Bedankt 2131 W Udmg 
\ fgevoerd 603 P A J de Graauw 
Bedankt per u l t imo 1956 1169 P van Barne\e ld 

1508 Mevr A Dobbelman Leeuwenberg 847 H 
Gouma 244 Ir M van t Hoogerhu i s , 1269 J de 
Jong 49 D G Nijhof 803 P G van Pelt 402 
Mevr C G Schoppen Bosch 1390 M Sluiter, 
1582 O Veentjer 339 A A W van Wulffen 
Palthe 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA" 
Secr Mevr C G H Bode-Flohil, Ginne-
kenweg 108, Breda 

Rondzendingen De , ,zomer is vervlogen en het 
postzegelseizoen staat weer voor de deur Mogen wij 
ten groot aantal boekjes voor de rondzendingen 
tegemoet z ien ' Zij kunnen worden toegezonden aan 
de heer J Molenaar, Koninginnestraat 39, Breda aan 
wiens adres ook blanco boekjes kunnen worden 
besteld door overschrijving of s tor t ing op post 
rekening 135259 (kleine boekjes 20 cent + 2 cent 
por to grote boekjes 30 cent + 4 cent por to ) 

Nieuwe leden 82 B N Blans Bent \e lderduinweg 
3 Aerdenhout (Eur N O R ) 707 W Hol lander 
Jachtlaan 3 Ulvenhou t (Eur N O R ) 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA", AM

STERDAM Secr A D Aeuelts, Chur-
chill-laan 1751, Amsterdam-Z 2 

Ledenvergadering op vrijdag 28 september 1956 te 
20 15 uur in hotel Krasnapolsky" , Warmoess t raa t 
Amste idam De veiling w ord t gehouden van 19 30— 
20 15 uur 

Kandidaatleden 154 Konijnenburg, J van, p/a 
Hol land West Afrika Lijn, Spui 10 A, Amsterdam C 
655 Val land , J J , Curiestraat 4 II , Amsterdam O 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
ENIGING Secr G H C van Dyk, Tor-
tellaan 42 Ledenadministratie Mr Ant 
van der Flier, Tortellaan 69, Den Haag 

Kandidaatleden D de Leeuw, Waasdorperweg 
127 Den Haag Mr J van Andel Gzn , Parkweg 
1 b Scheveningen A P Oliemans Ark ' t Donder 
padje Utrechtse Veer , Leiden, L J Adema, Graadt 
van Roggenstraat 16 Nijmegen 

Vergadering De eerstvolgende vergadering zal ge 
houden worden op donderdag 27 september a s des 
a \onds te 20 uur in Diligentia, Lange V o o r h o u t 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H G v d Wes-
termgh, Tolsteegsingel ITbis, Utrecht 

Bestuursvergadering op dinsdag 18 september a s 
ten huize van de heer Bon 

Ledenvergadering op dinsdag 25 september des 
n m 8 uur in Tivoli Agenda Jaarverslag secretaris, 
Bestuursverk De aftredende bestuursleden, de heren 
Klinkenberg Overweg Tholen en v d Westeringh 
zijn herkiesbaar Andere kandidaten dienen vóór 
de aanvang der vergadering voorgesteld te zijn Ui t 
reiking wisselbeker 

Nieuwe leden 3 kandidaat leden vermeld in het 
augustusnummer en Dr L Frenkel , Graaf F l o n s -
s t iaat 48 Ro t t e rdam 

Kandidaatleden Mevr C C P Jongelie Schuur 
kamp , secr se Stichting De Postzegelvr iend", Huize 

He t Oosten Rubtns laan 1 Bilthoven (E), P 
Buhrmann , Kanaalweg 64, , Bastiaans Hof ' , U t rech t 
(E) A M Walsemann Laan v N w Guinea 25 bis, 
U t rech t (E) P H Keg, Alc Ludolfweg 17. De 
Bilt (E), J Vermeulen Coornher t s t r aa t 11 Ut rech t 
(E) H Bontenbal Kwarte ls t raat 11 bis, U t r e c h t (E) 

Af te voeren K W Joha, U t r e c h t N H van 
Reenen Ut rech t L A v d Straten, Culemborg 
C C Walseman, U t rech t 

Overleden J F J Staffhorst 
Land en wed st rijd Ned Antil len (Curafao) t o t 1936 

N B De penningmeester verzoekt de leden de 
cont r ibut ie 1956/57 over te maken op postrekening 
no 36991 ten name van Penningmeester U Ph V 
Stadsleden ƒ 7,50, buitenleden ƒ 6,— U vermijdt 
hierdoor incassokosten en bespaart de beide pen 
ningmeesters veel we rk ' 

De jaarlijkse vergadering van H H Sectiehoofden 
mee het bestuur zal plaats vinden op dinsdag 16 
oktober a s des n m 8 uur in ,de P o o r t van Kleef' 
aan de Mariaplaats 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr H L. Stoffels, 
Sinaaisappelstraat 23, Den Haag Tel 
33 8316 Beheerder Centraal Ledenre-
gister N F Hedeman, Valkenboschkade 
88, Den Haag 

A f del ingsecre ta rissen 
AALSMEER ( A r ) A Filius Kerkweg 56 Aals 

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

Dillenburglaan 2, Amersfoort 
AMSTERDAM ( A m ) R v d Velde Rozendaal 

s t raat 8 hs Amsterdam O 
D E V E N T E R ( D r ) T van Heuvel B n n k g r e \ e r 

weg 35 Deventer 
DRIEBERGEN (Dr ) R J Kok, Lindenlaan 16 

Driebergen 
EMMEN ( E m ) A Kuipers , Noordbargers t raa t 

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

Enkhuizen 
FLAKKEE (Fe ) F van Herwijnen, Meidoorns t r 8, 

Middelharnis 
GOES ( G s ) Dr Ch J Phil ips, A J Kade 11, 

Goes 
s G R A V E N H \ G E (Gv) C L Bakker , Ful ton 

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

117 Haar lem 
H A R D E R W I J K (Hk ) H B P Stemerding Lm 

naeuslaan 1, Harderwijk 
t H O G E L A N D (Hd ) J Klip, To iens t r aa t A 80 

Uithuizcrmeeden 
t KABINETSTUK (Kk ) G J Minhol ts Stads 

weg 3, Oosterhogebrug (Gr ) 
KAMPEN ( K n ) W G Ch Albrecht , M a u n t s 

straat 16 Kampen 
L A N D V A N C A D Z A N D (Cd ) H P C van 

Melle, Bürgern Gerntsens t raa t 21 Breskens 
LANGEDIJK (Lk ) P Schoenmaker Dorpss t raat 

173 A, Zuid Scharwoude 
LISSE (Le ) G Segers Pzn , Kanaalstraat 70, Lisse 
M A A S T R I C H T ( M t ) A Schreppers, Min T a l m a -

straat 31 Maastricht 
MEPPEL (Ml ) H Rondhu i s , Soembastraat 28, 

Meppel 
N O O R D W I J K ( N k ) S A A d Oever Pan 

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

15, Bruinisse 
D E P O S T H O O R N (Ab ) L F Geers Dorpslaan 

13 Nieuw Lekkerland 
R O T T E R D A M ( R m ) 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 Fi ancke 

Nieuwe Bogerdstraat 24 Zienkzee 
SOEST ( S t ) A J Meijer, Ossendamweg 20, Soest 
TIEL (Tl ) A C van Haaften, Prinses Marijke 

weg 63 Geldermalsen 
U T R E C H T ( U t r ) B Resting \ a n Maasdijkstr 7, 

Zuilen Ut rech t 
V E N L O (Vo ) E Heijting, Herungerweg 9 Venlo 
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VLlbSINGEN (Vn ) C W Louweise, Paul Kru 
gerstraat 40, Vlissingen 

W A L C H E R E N (Wn ) N A Malcorps, Park de 
Griffioen 24, Middelburg 

W E E R T (Wt ) Mej L Weerts , Wilhelminasingel 
36. Weer t 

WEESP (Wp ) H J Meenink, Middenstraat 64, 
Weesp 

\C Ü E R D E N (Wo ) J V d Velden, \ d Valk 
Boumanlaan 61, Woerden 

ZEIST (Zt ) J Schippei , Tesselschadelaan 11, 
Zeist 

Z W O L L E (Ze ) E Gillet, Violierenstraat 23, 
Zwolle 
Vergadering en bijeenkomsten 

Aalsmeer Ie dinsdag, 20 uui Gebouw , , I rene" , 
Kanaalstraat , Aalsmeer 

Alblasserdam wo r d t nader bekend gemaakt 
Amersfoor t Ie donderdag, 20 uur Zaal Amers-

toortse Gemeenschap, Paulus Buyslaan 1, Amersfoort 
Amstelveen 3e woensdag, 20 uur , ,Het Dorstige 

H e r t ' , Amstelveen (Afd Aalsmeer) 
Amsterdam Ie donderdag, 20 uur „ M o d e r n " , KI 

Gar tmanplantsoen , Amsterdam (vergadering), 3e 
donderdag, 20 uur „ M o d e r n " (ruilen) 

Brumisse . N a convocatie (Afd G J Peelen) 
Devente r . Ic vrijdag, 19 30 uui „ D e Hereni 

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

Bosstraat 9, Driebergen 
Emmen Laatste maandag, 20 uur Hote l Gr imme, 

Stat ionstraat 16, Emmen 
Enkhuizen Na convocatie, 20 uur Oranjezaal , 

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

Ma ik t , Goes 
'sGravenhage 4e woensdag, 19 30 uur Parkhote l , 

Molenstraat , Den Haag , 2e woensdag, 19 30 uur 
Cafe-Rest L'Esperance, Laan v Meerde ivoor t 205 A, 
Den Haag , rui lavond ledeie zaterdag 1—5 uur , 
,Am]Citia' , Westeinde 16, Den Haag (Beurs) 

Haa r l em 3e vrijdag 20 uur H K B Tempeliers 
straat 35, Haar lem 

Harderwijk Ie woensdag 20 uur Ho te l Zeezicht 
Boulevard, Hardeiwijk 

H o o f d d o r p 2e woensdag, 20 uur De Land 
b o u w " , Hoofddorp (Afd Aalsmeer) 

Kampen 2e woensdag 20 uur ,,Dc Stadsherberg 
IJsselkade, Kampen 

Lisse In even maanden Ie woensdag, in oneven 
maanden Ie dinsdag, 20 uui Ho te l ,,De Wit te 
Zwaan Vierkant 246, Lisse 

Maastr icht 2e maandag, 20 uui Rest Prins \ a n 
Oranje , Gro te Staat 45, Maastr icht 

Meppel 2e maandag 20 uur Zaal Donker , KI 
Oevers t raa t , Meppel 

Middelburg 3e donderdag, 20 uur ,,De Een 
U a c h t " . Grote Mark t , Middelburg 

Middelharnis na convocatie 
Noordscharwoude na convocatie Hote l ,,De 

Burg , B 29, Nooidscharwoude 
Noordwijk 2e dinsdag, 20 uui Ho te l ,,De Zee 

l eeuw" , Kon Wilh Boul 2 Noordwijk 
Oos tburg Ie maandag, 19 uur Zaal Verhuls t 

Mark t , Oostburg (Afd Land van Cadzand) 
Oosterhogebrug (Gr ) na convocatie (Afd ' t Ka 

binets tuk) 
R o t t e r d a m Ie dinsdag, 20 uui Zaal T r i anon , 

Groene Hilledijk 334, Ro t t e rdam Zuid , laatste dins
dag, 20 uur Zaal Bekker, Heemraadssinge 267 R o t 
t e rdam, andere dinsdagen, 20 uur Zaal T n a n o n , 
Groene Hilledijk 334, Ro t t e rdam-Zuid 

Rijswijk* Ie woensdag, 20 uur Ho te l Kuys W i t 
senburg, Haagweg 26, Rijswijk (Z H ) (Afd s Gra-
venhage) 

Soest ' 2e en 4e vrijdag, 20 uur , De Schouw" , 
Birkts t raat 47, Soest, vergadering en rui lavond 

Tiel na convocat ie , 20 uur Ho te l ,,D*e Z o n " 
Varkensmark t 3, Tie 

Ui thu izen wo r d t nader bekend gemaakt 
U t r e c h t 3e donderdag, 20 u u r Café-Rest , ,Vre 

d e n b u r g " , Vredenburg 3, U t rech t 
Venlo 2e dinsdag, Café Rest Schreurs, Lom 

straat 5, Venlo 
Vlissingen 3e donderdag 20 uur , jS t randhote l" , 

Boul Evertsen 4, Vlissingen 
"Weert Ie woensdag, 20 uur Hote l Lenders, Lang 

straat 51, Weer t 
Weesp Ie vrijdag 19 30 uur cantine Fa Geesink 

Achtergracht , hoek Sas van Gentstraat 
Woerden 4e woensdag, 20 uur , ,Concord ia" , 

Havens t raa t 4, Woerden 2e zaterdag, 15 uur , ,Con 
cord ia" , Havenst raat 4, Woerden (ruilbeurs) 

Zeist na convocatie, Hote l Café , ,Bui tenlus t" 
Montaubans t raa t 8 A Zeist 

Zierikzee 2e vrijdag in Hote l van Oppen, Ver re -
nieuwst raat 11, Zierikzee 

Zwolle Ie vrijdag, 19 45 uur Café-rest , ,Suisse", 
Lut tekes t raa t , Zwolle, veil ingavond, 3e zaterdag, 15 
uur Cafe Rest , Suisse", Lut tekes t raa t , Zwol le , ver-
gadei - en veilingmiddag 

Toch nog onverwachts is ons ontvallen 
de heer W J G S C H O T T . 

bij velen welbekend door zijn medewerking 
aan het rondzendverkeer als districtshoofd, 
door zijn causerieën door zijn spontane 
hulp aan een ieder die het gebruiken kon 
H I J was in de ware zin des woords een goed 
mens en een echte vriend 
H U ruste in Vrede . 

Overleden ld 2252 D r A A Hueber , Gv 2958 
W J G Schot t , Gv 3426 H W Roosen, St 3895 
A van Lokhors t 

Afvoeren R m JL 33 Joh Koetsier, Rm 4122 
J Sprenger de Roover 

Schorsen At JL 117 W H J Logt , At JL 144 
J H G Kielder 

N ieuwe leden. Ale kandidaat leden, vermeld in he t 
augustusnummei W E L K O M ' ! " 

Kandidaatleden Gs 621 A Oosthoek, Parallelweg 
2, Lewedorp (Zld ) , Gv 627 L K Adema, van den 
Eyndestraat 35, Den Haag , Gv 617 P de Jong, 
V Slingelandtstraat 141, Den Haag , Gv JL 161 
W M Schot t , van Vredenburchweg 7, Rijswijk (ter 
voor tze t t ing van het l idmaatschap van zijn vader) , 
Gv 618 E J Vers t ra ten , p/a Parsifalstraat 20, Den 
H a a g , Gv 619 L A j van Weezel, Prins Maurits 
laan 44, Den H a a g , H d JL 159 J F Spijk (17 12-
'42), Hooilandseweg C 380, Roodeschool ( G r ) , 
ld 616 G van der Heiden Cz , Hoofdstraat 180, 
Sassenheim, ld 610 Ir J de Jong Spanjaardslaan 
115, Leeuwarden, ld 622 T H C van Ti lburg , 
Netels t raat 34, Heerleiheide (L ) , ld 611 Sietze de 
Vos, Ramst raa t 14 bo \ , Leeuwarden, Rm 613 A J 
de Kor t , Bothastraat 55 A, R o t t e r d a m , St JL 75 
J G van Woei kom. Nachtegaalweg 22, Soest, Vn 
623 P Kas, Vondel laan 24, Vlissingen, Vn 624 
H J Kasten, Bloemenlaan 33, Vlissingen, W t 632 
A van Elk, Kazernelaan 101, Weer t , W p GM 33 
R Westerneng, Kastanjclaan 7 Weesp, Ze 630 P H 
Bokelmann van Nahuysplein 8, Zwolle Ze JL 160 
A M van de Rovaar t Wipstr ik 182, Zwolle 

Verandering van l idmaatschapsnummer Vn 1496 
F van I ien, Scheldestraat 52, Vlissingen word t nu 
Vn JL 158 met terugwerkende kracht to t 1 jan 
1956 

Rectificatie ld 1478 M C J van den Boom, 
moet zijn M C J van den Boorn, enz 

Verandering van afdeling Gv 830 Mevr C W F 
Versteegh v d Ven, P O B 732, Paramar ibo , wordt 
I N D I V I D J E E L Vn 1590 W H den Outer v 
Swietenlaan 22, Ro t t e rdam Z word t Afd R O T T E R 
DAM Ab 2861 L Kamsteeg, Julianalaan 36, Delft, 
wordt I N D I V I D U E E L 

ROTTERDAMSCHE P H I L A T E L I S T E N -
VEREENIGING Secr G C Tops, Stad
houdersweg 89-b, Rot te rdam-C 2 

Nieuwe leden 354 P C J van der Slikke, Poe 
lendaeleweg 2, Middelburg 359 W Booy Dordtse 
lain 51 a, Ro t t e rdam Z 2 363 M van Houten , 
Walenburgerweg 84, Ro t t e rdam C 2, 364 H Kop, 
Rochussenstraat 285 a, Ro t t e rdam W 1, 370 J F W 
Los, Nachtegaalplein 18 a, Ro t t e rdam Z 1, 374 D 
Ritskes Alber t Schweitzerlaan 83, Krimpen a/d 
IJssel, 384 J B C M van Schooneveld, Franselaan 
262 a, Ro t t e rdam W 2 

Weer opgevoerd wegens opheffing royement 845 
W A B Roest , Graaf Forisstraat 62a, Rot te r 
dam C 2 

Overschrijving hdmaatschap 997 J A Hofstede 
(overleden) word t mej H M P Hofstede, Staten 
singel 23 A, Ro t t e rdam-C2 

Bedankt 1238 A J J F Bakeimans, Eindhoven, 
1246 H J Knijp, Ro t t e rdam 

Voorlopig afgevoerd 602 J M Zijlstia, Schiedam 
Ledenvergadering De eerstvolgende gewone leden-

vergadeiing word t gehouden op maandag 24 sep 
tember a s in de bovenzaal van Cafe Restaurant 
,Du N o r d ' Bergweg 313 (mganj, Bergsingel 228) 

te Ro t t e rdam N o o r d Aanvang 20 uur Zaal open 
19 30 uui 

Gewone agenda Bezichtiging van de kavels voor 
de veiling op zaterdag 22 september a s in ons 
clublokaal en voor de aanvang van de vergadering 
in , Du N o r d " 

Oktober-vergader ing De oktober-vergadering 
wordt gehouden op maandag 22 oktober a s in 

Du N o r d " 
Clubbijeenkomsten Zaterdags van 15 00 to t 17 30 

uur in de bovenzaal van Cafe Restaurant ,,De Z o n " , 
Noordsingel 101 te R o t t e r d a m N o o r d donderdags 
van 19 30 to t 22 30 uur in Café ,De G u n s t " , 
Brielselaan 192 te Ro t t e rdam-Zuid 

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

Feestavond In het kader van de viering van het 
30-jang bestaan der R Ph V word t op vrijdag 26 
oktober a s in het Gebouw Palace een Feestavond 
gehouden, waaraan een keur van artisten medewerkt 
o a de goochelaai Crochet met zijn grote show 
De kaarten kosten ƒ 1,50 indien besteld voor 1 ok to 
ber a s , daarna ƒ 2,— Bestellingen met vermelding 
van het gewenste aantal te richten tot een van de le
den van de Feestcommissie bestaande uit deheren H 
Brunst ing, Kastanjesingel 198, R o t t e r d a m - N 2, C H 
W Heusdcns, Stadhoudersweg 44 c, Ro t t e rdam C 2 , 
C A J Tempe l , Sommansstraat 104 b , Rot te r 
dam C 2, P Zonnevijlle, Brielselaan 192, Rot te r 
dam Z 2, dan wel to t een bestuurslid 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE P H I L A T E L I S T " Secr P W Wap, 
H a a r l e m m e r m e e r s t r a a t 811, Amsterdam-
West Tel 125103 

In de maand oktober 1956 w ord t de LEDENver -
sadenng gehouden op dinsdag 2 oktober Op dins

dag 16 oktober w o i d t , oudergewoonte, de kaar t en 
speelavond georganiseerd 

De bijeenkomsten ztjn in ,,Krasnapolsk> om 
20 00 uur , zaal open ©m half acht 

Candtdaat leden 64 R F P Woute r s , Nieuwe 
\ Ijzelstraat 1 — A 'dam, Centr (aspirant lid) 

Overleden T o t ons leedwezen moeten wij mei 
ding maken van he t overlijden van ons lid, de heer 
L A H Molier (803) 

Royementen , Wegens het niet voldoen aan hun 
verplichtingen worden voor royement voorgedragen 
427 Chr Boelens, 53 P J van Eyck, 483 T h J 
Hi l fe r ink , 281 Ch Plas, 131 F . v. San tbr ink , 1055 
T V d Schelde 218 J Wielens 

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 afdehngen 

Afd Arnhem (secr H L J Weidema, Mesdag 
laan 40, Arnhem) woensdag 3 okt half acht in 
Cent ra l Na t iona l , Bakkerstraat , Arnhem Deze avond 
zal een kleine propagandaten toonstelling gehouden 
worden Vanaf november zullen onze bijeenkomsten 
op een andere plaats gehouden worden , men lette 
derhalve goed op de aankondiging in het okt -
nummer 

Afd Doe tmchem (secr D J Siebelink, Wilhel-
minastraat 104, Doetinchem) vrijdag 5 okt 8 uur 
in Hote l Groeskamp, Stationsplein, Doetinchem 

Afd Ede (secr J W Sunderman, Acacialaan 4, 
Ede) woensdag 3 okt in De Reehorst , Bennekomse-
weg, Ede 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaar, Oude Molen 
w eg 240, Nijmegen) dinsdag 25 sept 8 uur in 
Hotel De Roemer , Her togs t raa t , Nijmegen 

Afd Oosterbeek (secr C M van der Lee, Stenen 
Kruis 12, Oosterbeek) maandag 15 okt 8 uur in 
Hote l Dreijeroord, Oosterbeek 

Afd Velp (secr C W M Baans, Enkweg 18 
Velp) zaterdag 29 sept 8 uur in het N H V ge 
bouw Stat ionstraat , Velp In hetzelfde gebouw zal 
op zaterdag 6 okt een onderlinge tentoonstell ing 
gehouden worden , inlichtingen bij de secretaris van 
de tcntoonstellingscommissie de heer A Sluijters 
Stationsstraat 9, Velp 

Afd Zu tphen (secr D J Nagel, Rozenhoflaan 24, 
Zutphcn) vrijdag 21 sept woensdag 3 okt en 
\rijdag 19 okt 8 uur in het Vokshuis , Zutphen 

Jaarvergadering Deze zal gehouden worden op 
zaterdag 22 sept 's middags 3 u u r in Centra l -
Nat ional Bakkersti aat 76 Arnhem 

Agenda 1 Opening 2 Notulen Diesvergadering 
\ an 18 febi 1956 3 Ingekomen stukken 4 Ver
slagen van de afdelingen jeugdclubs en bibliotheek 
5 Verslag van de ledensecretaris 6 Benoeming kas-
commissie 7 Bestuursverkiezing Aan de beurt van 
f̂ tl eden zijn de heren Jhr G A de Bosch Kemper, 

A M Vleggaar, G M Vos en H L J Weidema, 
die zich allen herkiesbaar stellen De directeur dei 
londzendingen wenst tussentijds als zodanig af te 
treden Voorgesteld word t tot directeur der rond 
zendingen te benoemen de heer G J van Ingen te 
Oosterbeek en de heer van Burken te benoemen tot 
commissaris m de vacature ontstaan door het over
lijden van de heer Ir J R Keuchenius 8 Begroting 
1956 1957 9 Wijziging van het algemeen huis 
houdelijk reglement (zie het hierover vermelde m 
het sept nummer) 10 60-jarig jubileum Het hoofd 
bestuur stelt vooi een feestavond op zaterdag 12 
fan 1957 en een onderlinge tentoonstell ing van 19 
t/m 21 april 1957 11 rondvraag 12 Sluiting 

Con tnbu t i ebe ta l ing Verwezen wo rd t naar de 
mededeling hierover in het Maandblad van septem 
bei Door voor 1 november uw contr ibut ie a 
ƒ 8 — over te maken aan de afdelingspenningmeester, 
bespaart u uzelf incassokosten en u verl icht het 
werk van deze functionarissen, die dit geheel be
langeloos in het belang van de vereniging verrichten 

Nieuwe leden Afd Arnhem 834 Mevr A Stute-
■*Xesthoff, Broekstraat 55, Arnhem 

Afd Oosterbeek 799 P C Schenkenburg van 
Mierop Annastraat 2 Oosterbeek 

Bedankt Afd Arnhem 682 A Timmer 645 
W Boontje 

Afd Doet inchem 917 R Meimcke, 920 Dr W 
M van der Veur 

Afd Ede 409 J van Kampen Jr , 518 Ir W 
Cool 780 A L van Grootheest 

Afd Nijmegen 1031 A van Elk 
Afd Velp 214 J W H Zeehuisen 1011 C J 

M Poulussen 
Afd Zutphen 52 M Jurnssen 631 J Eggink 

1014 Pater Fr Theoner tus Schouten 
Nummerwijziging 607 A J \ an H o o r n word t 

1031 

N E D E R L A N D S C H E PHILATELISTI 
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
Z E G E L S " t e Haar l em Secr • M W v d 
Koog, Leidsevaar tweg 129, Heemstede 

Candidaa t hd 298 J Westenberg, Kam Onnes
straat 4 Haar lem 

Overleden 599 L H Strous, Brouwerskade 41 rd 
Haarlem 
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Algemene Vergadering: Zaterdagmiddag 3 uur , 29 
september 1956, in Gebouw Cul tu ra , Jansstraat 83, 
Haar lem. 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS. Secr.: G. M. 
Minnema, Boerhaavelaan 41, Leiden. 

Vergadering op woensdag 26 september 1956, des 
avonds te 8 uur precies, in de bovenzaal van Café-
Rest. ,,De kleine B u r c h t " , Nieuwe Rijn 19, Leiden. 

Agenda: als gewoon. Verder lezing. De heer 
Annegarn u i t Den Haag hebben wij bereid gevonden 
een lezing te houden over Zwitserland; speciaal 
Pro-Juventu te en/of Bundesfeïermarken, met bezich
tiging van een gedeelte van zijn verzameling. 

Ingeschreven als l id: 35 J. W . Gerritsen, Esdoorn-
laan 132, Den Haag (oud Hd). 

Kandidaat leden: 233 J. C. J. Blankwaardt , v. 
' t Hoffstraat 52a, Leiden. 

Volgende vergadering: woensdag 24 oktober 1956. 
Beursavond en ru i lbeurs : iedere 2e vrijdagavond 

van de maand in de achterzaal van de Kleine Burch t 
van 8 tot 10 uur . 

Jeugdafd. : iedere Ie dinsdag van de maand in 
Huize , ,Over het Hoff" , Gerecht 10. 

At ten t ie : Met ingang van 1 september t reedt als 
sectiehoofd op in de plaats van de heer C. T h . 
Maas, de heer C. P . G. Driessen, Wyttenbachweg 12, 
Oegstgeest. 

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

Bijeenkomsten: Maandag 1 oktober Beursavond; 
maandag 15 oktober Ledenvergadering. Beide om 
20.00 uur in Restaurant ,,In de Gouwe P o o r t " , 
Vrijthof 50. 

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

Kandidaat leden: C. J, van Velzen, C. Di tos t raa t 
8-1, Den Helder ; C. lest. Singel 144, Den Helder . 

Ledenvergadering: De eerstvolgende ledenvergade
ring zal worden gehouden op woensdag 19 septem
ber a.s., te 19.30 uur , in café Postbrug, Konings
plein, alhier. 

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

In terna t ionale Contactdag. O p zondag 14 oktober 
e.k. zal in de gebouwen van de Technische Hoge
school te Aken een internat ionale contactdag, als
mede ruildag gehouden worden. De opening is des 
morgens om 10 uur , terwijl de ruildag zal plaats
vinden vanaf twee uur des middags. Vele Duitse 
alsmede Belgische en Nederlandse filatelisten hebben 
reeds hun medewerking aan deze dag toegezegd. He t 
bestuur van onze vereniging wekt daarom haar leden 
o'p in groten getale aan deze dag ce willen deelnemen. 
Nadere bijzonderheden zullen ter vergadering wor
den bekendgemaakt. 
Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 2 
ok tober e.k. Eerstvolgende rui lavond dinsdag 23 
oktober e.k. Beide in Ho te l Robe r t z . , Stat ionstraat 
alhier. Het bestuur wekt de leden op in groten ge
tale deZe avonden te bezoeken. 

PHILATELISTENVERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr.: M. P. Bergens, 
Edisonstraat 22, Amersfoort. 

Ledenvergadering: 4e dinsdag van iedere maand in 
café-rest. , ,Van Ouds de W a p e n r o e m " . 

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

Kandidaat leden: 591 C . J. Feuerstein, Frans Hals 
laan 26, Hi lversum; 592 C. v . Emmerik , Dammer 
weg 74, N'ederhorst den Berg. 

Bijeenkomsten: in de Openbare Leeszaal te Hi l 
versum: Ledenvergaderingen op 19 september en 17 
ok tober a.s. Ruilbeurs iedere zaterdagmiddag van 
2 tot 5 uur . 

'S-HERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME

LAARS. Secr.: Mr. H. J. Bernsen, Aarts
hertogenlaan 275, Den Bosch. 

Vergader ing: woensdag 19 september a.s. te 20 
uur in Ho te l , ,Cen t ra l " , Markt , Den Bosch. 

Nieuwe leden: zie kandidaatleden in het augustus
n u m m e r . 

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

Nieuwe leden: J. W. H . Zeehuizen, van Lennep-
laan 28, Driehuis (N .H. ) i E. J. Enschede, Hofdijk-
laan 56, Driehuis ( N . H . ) ; mevr. J. Overvl iet , Dr ink -
waterdicnst Or ion , IJmuiden. 

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 . 

AMSTERDAMSE SPORTVERENI
GING „S.HE.L.L.,, afd. Philatelie. Secr.: 
N. J. van Deijck, Badhuisweg 3, Amster
dam-N. 

Nieuwe leden: G. A. J. Klein Sprokkelhors t , Am
sterdamseweg 41, Amstelveen; A. A. Gips, Huize r -
weg 90, Bussum. 

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

Vergader ing: elke Ie woensdag van de maand, 
waarvan convocat ie w ord t toegezonden. 

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

Nieuwe leden: A. v. d. Berg, Merulas t raat 24, 
Eindhoven; A. Meijer, Violierenstraat 10, Zwolle. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND". Secr.: J. 
G. J. Knaapen, Eikendreef 61, Helmond. 

Nieuwe leden: P . de Bruin, Bergstraat 8, Bakel ; 
F. Geertshuis, Bergstraat 4, Bakel; ß . Rui tenbeek, 
Ju l i anahan 8, Elelmond. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTSTUKKEN- EN POST

STEMPELVERZAMELAARS. Secr.: W. 
H. Lutkeveld, Boterdiepstraat 39-1, Am-
sterdam-Z.. 2. Ledenadministratie: F. A. 
de Klerck, Lekstraat 68, Amsterdam-Z. 2. 

Vergader ing: zondag 14 oktober 1956 te U t r ech t . 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Strating-
plantsoen 46zw., Velsen-Noord. 

De bijeenkomsten zijn als volgt vastgesteld: sep-
temi^er maandag 24 en oktober 8 en 10, telkens des 
avonds 7.30 uur in het Wit te Kruisgebouw, Baan-
s t raa t te Beverwijk. 

VERENIGING WILTON-FIJENOORD. 
Afd. Philatelie. Secr.: A. v. d. Bosch, 
Lange Nieuwstraat 111, Schiedam. 

Nieuwe leden: 7 D. ten Have , Wilgenstraat 32-A, 
R o t t e r d a m ; 15 C. C. v. d. Klink, Wilhelminaplein 
26, Schiedam; 21 T h . v. Mierloo, Herrn. Coster-
s t raat 51-b, R o t t e r d a m ; 25 C . J. H . Pidoux, Gro te 
visserijstraat 68, R o t t e r d a m ; 30 C. Slinger, Och te r -
veldstraat 58-a, R o t t e r d a m ; 37 C. J. J. Vervest , 
Watergeusstraat 108, Ro t t e rdam; 42 L. Zentjens, 
Potgie ters t raat 61 , Vlaardingen. 

Bedankt : L. Langstraat ; J. D. Liesker; L. C. 
Riesmeijer; A. Wcnsveen, 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr.: Mevr. D. Waalkens-v. d. Goes, 
Storm V. 's-Gravesandeweg 21, Wasse
naar. 

Vergader ing: iedere 2e donderdag van de maand 
in Rest. , ,Bellevue" te Wassenaar. 

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

Huishoudeli jke vergadering: iedere laatste woensdag 
\ an de maand. 

Jeugdclub, ru i l - en koopavond: iedere 2e woens
dag van de maand. 

Beide in he t C.J .M.V.-gebouw, Burg de Raad t -
singel, Dord rech t , aanvang 19.00 u u r . 

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

Wij maken at tent op het gewijzigde adres van het 
secretariaat . 

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

G i r o : 549032 t .n .v . de penningmeester van de 
P .Z .C. „ D e Kr ing" . 

Bedankt : 167 T. P. Zwalve; 16 Mevr . P . v. d. 
Hoogen-Beck. 

Bijeenkomsten: Deze zijn in oktober op maandag 
1 en maandag 15 in het A.V.A.-gebouw, Elandstraat 
194a. Bestuursvergadering op vrijdag 26 oktober . 

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

Nieuwe leden: 218 J. Toussaint , Hof van Delft-
straat 23, Den H o o r n (post Delf t ) ; 219 G. v . d. 
Akker , Choors t raa t 41, Delft; 222 L. P. v. d. 
Akker , Appelstraat 54, Den Haag. 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S.P.A. Secr.: C. B. Maal-
man J.Ezn., Paramariboplein 23-bel., Am
sterdam-W. Tel. 82517. 

Bijeenkomsten: 26 september ledenvergadering (in 
aug .nummer abusievelijk vermeld: 27 Sept.); 10 ok
tober sociëteitsavond; 24 oktober ledenvergadering. 

STICHTING SHELL POSTZEGELVER
ENIGING PERNIS. Secr.: A. Keemink, 
Sweelinckstraat 209-b, Vlaardingen. 

Bedankt ; 81 C. P. H . Herselman. 

POSTZEGELVERENIGING „GORIN-
CHEM EN OMSTREKEN" te Gorin-

chem. Secr.: A. v. d. Vliet, Nieuwe Hoven 
48, Gorinchem. 

Nieuw l id: H . Schripsema, Voors t raa t 4, Almkerk . 

PHILATELISTENKRING „DE POST
HOORN". Secr. R. Ch. G. Spong, Tussen
weg 12-b, Nijmegen. 

Bedankt : J. A. Lelieveld (per l-9- '56). 

PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM. Afd. Philatelie. 
Secr.: J. G. Kersemeijer, Ie Jan v. d. 
Heljdenstraat 144hs, Amsterdam-O. 

Bedankt : H . Lammerinks. 

STICHTING POSTZEGELCLUB „RO-
BAVER". Secr.-penn. J. P. de Best, Hoo-
geweg 69-III, Amsterdam-O., Water
graafsmeer. Tel. 59640. 

Wij maken a t t en t op het gewijzigde adres van he t 
secretariaat. 

Bijeenkomsten: vaste da tum iedere 15e van de 
maand, behalve wanneer deze op zaterdag of zondag 
val t , dan op de eerste daaropvolgende werkdag . 

N ieuw l id: J. J. J. Verhaaff, Jan Benninghstraat 
66, Amstelveen, 

Wordt LID van een bij dit blad aangesloten vereniging! 
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MICHEL CATALOGUS 1 9 5 7 
Uitgave van Ver lag des Schwaneberger A l b u m (Eugen Ber l in) 

G . m . b . H . , München. 

Juist versehenen 
EUROPA CAT. 1957, 1588 bladz., 
ca. 19000 afb., prijs f 18,40 
DUITSLAND CAT. 1957, 3M bladz., 
bevattende het Duitslandgedeelte 
uit de Europacat., prijs . . . f 5,10 

Reeds eerder 
verschenen 

OVERZEECAT. 1956, Band I (A-K) 
832 bladz., f 19,50 

OVERZEECAT. 1956, Band II (L-Z) 
800 bladz., f 19,50 

De MICHEL CAT. is de UITVOERIGSTE cat. in de Duitse taal. De prijsnoteringen 
zijn door specialisten, overeenstemmend met de huidige marktwaarde, vastgesteld. 
Alleen bij de Michelcat. is deze volkomen neutrale prijsnotering mogelijk, daar 
de uitgeverij geen postzegelhandel uitoefent. Een tabel met vertalingen in 
de 5 voertalen wordt bij de catalogus gevoegd. Levering door: 

A U F DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
H I L V E R S U M 
Surinamelaan 31 

A M S T E R D A M 
N.Z. VoorburgwaJ 151 

Alleen-
venegenwoordigers 
voor Nederland 

Schoorlse postzegelhandel 
Damweg 2 Telefoon 365 Giro 348933 

* Wij zenden ter inzage 
boekjes van alle Europese landen. 

* Nieuwtjes geheel Europa 
tegen zeer concurrerende prijs. 

H.H. Wederverkopers 
Handelaren etc. 

HET 
JUISTE 
ADRES 

HIERVOOR IS 

indien u interesse heeft voor: 

moderne beeldseries, 

samenstellingen, 

zegels op voordelige Yvertbasis, 

nieuwtjes enz. 

vraagt dan geheel vr i jb l i jvend 

TRANS-EUROPA-POST 
ome monster-
boeken aan met 
series en zegels 

Gorontalostraat 14 Amstérdam-O per 10 en 100. 

Gebruikt - PRIMA kwaliteit 
Ned. Indië 
135/37 ƒ 4,— 
176/79 2,50 
180 0,10 
209 1,60 
217/20 3,75 
221/25 2,— 
226/27 0,50 

235/38 ƒ 0,90 
239/40 1,— 
241/45 1,45 
266/71 1,75 
314/16 0,25 
347/48 0,30 
349/50 0,25 
Lp. 15/16 3,50 

Nederland 
84/86 ƒ 0,35 
139/40 0,30 
166/68 0,90 
199/02 1,50 
208/11 0,85 
212/19 7,— 
220/23 1,05 

Betaling m. bestell, of onder remb. Orders beneden ƒ 5, 
koop gevr. Series Nederland & O. G. Aanbiedingen m. 
beantwoord . 

Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. 

225/28 ƒ 1,40 
229/31 2,— 
232-35 1,95 
244/47 6,50 
248/51 2,25 
252/55 0,60 
257/60 3,25 
261/64 2,10 

— por t i ext ra . T e 
prijs worden p .o . 

V. d. Broeke 
N . Z . Voorburgwal 316 — Amsterdam-C — Postgiro 165298. 

F R A N K E E R F I L A T E L I STI SCH 

Vervolg van onze landenaanbiedlng 

Finland en Noorwegen 
♦ongebru ik t No. volgens Yvert 1956 

Finland 

No. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Prijs 

75,— 
37,50 
12,50 
50,— 
40,— 
45,— 
10,— 
10 — 

van 310 
ook minder mooi 

prijs naar kwaliteit 

13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
13a 
15a 
16a 
17a 
21 
22 
23 
24 
25 
26 stip 
27 
46 
47 
48 

0,90 
0,35 
1.35 
0,15 
0,55 
4,50 
9,— 
3,50 
3,25 
6.— 
0,15 
0,60 
0.10 
0,18 
0,06 
0,12 
0,60 

20,— 
75,— 

6,— 
35,— 
30,— 

No. 

60* 
60 

108* 
12223* 
13435* 
13637 
15355* 
15658* 
15960 
16465 
166* 
167 
1689 
1702* 
1735* 
1768* 
1768 
179 
1802* 
1802 
1835 
1923 
195* 
195 
203 
204 
2058 
213* 
2147* 
218» 
219* 
2257* 
229* 
230* 
2349* 
2405* 
24650* 
2512* 

Prijs 

15,— 
4,50 
0,25 
0,25 
5,— 
1,05 
0,70 
2,50 
0,55 
1,05 
5,50 
0,55 
0,15 
1,20 
1,50 
1,20 
1 , — 
0,45 
1,35 
1 , — 
0,60 
0,10 
0,50 
0,20 
0,55 
0,25 
0,65 
0,15 
1,20 
0,15 
0,35 
3,15 
0,35 
0,25 
1,20 
1,10 
1,20 
1.50 

No. 

2512 
2534* 
2534 
2614* 
2614 
2657* 
2657 
268* 
26970* 
2714* 
275* 
276* 
277* 
27881* 
2826* 
287» 
287 
303* 
304» 
3058* 
30910 
311* 
3123* 
314* 
3156» 
3178» 
319* 
319 
320* 
320 
321 
322* 
323» 
3245 
32630» 
331» 
332* 
333* 

Prijs 

0,25 
0,35 ■ 
0,35 
0,90 
0,80 
0,55 
0,15 
0,15 
0,20 
0,75 
0,15 
0,12 
0,12 
0,40 
1 , — 
0,12 
0,10 
0,10 
0,30 
0,35 
0,15 
0,20 
0,25 
0,18 
0,55 
0,40 
0,18 
0,05 
0,25 
0,05 
0,05 
0,30 
0,30 
0,20 
0,85 
0,25 
0,30 
0,25 

No. 

3347* 
33840* 
341 
3423* 
3423 
344 
3458* 
3523* 
3545* 
3545 
3568* 
3568 
359» 
360» 
360 
361* 
361 
36870* 
3713* 
374* 
374 
3757* 
378* 
37981 * 
3823* 
3847* 
3889* 
3902» 
394* 
395* 
3968» 
399* 
400* 
4013* 
404* 
4057 
416* 
4179* 

UW !> 

D M 
PG 

T 

Prijs 

0,85 
0,75 
0,15 
0,70 
0,25 
0,15 
1,10 
1,40 
1,10 
0,60 
1,25 
0,60 
0,75 
0,45 
0,25 
0,45 
0,25 
0,75 
0,70 
0,35 
0.20 
1 , — 
0,40 
1 , — 
0,80 
1,80 
0,95 
1,20 
0,50 
0,50 
1,20 
0,50 
0,50 
1,20 
0,50 
1,20 
0,50 
1,40 

1ANCOL 

^ « A v 
»stz 
ELEFOO^ 

No. 

420» 

Prijs 

0,50 

Luchtpost 

1 * 
2» 
3» 
3 

25,— 
0,20 
6,— 
1 , — 

Timbre Mil. 

1 
23* 
45* 
67* 

0,10 
0,10 
0,15 
0,10 

OostCarelie 

1621* 
2227* 
28* 

1.25 
1,25 
0,30 

Noorwegen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

12,50 
9,— 
7,50 
0,55 
4,25 

25,— 
50,— 
0,55 
7,50 
9,50 

JST NAAR 

^ ^ ^ « ^ % l l>%^m w%i 

egeinaiK ^m 
|. M. GOSS 

i 15515  GIRO 135793 

No. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
20 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
34 
40 
42 
U 
45 
58 
59 
6062 
6365 
6668 
8487* 
8487 
8890 
97100 

10811 
12426 
12831 
13240 
14144 
146 
14750 

4 A I D 
961 r 
E  KRUISW 
 BANK: A 

Prijs 

3,— 
2,— 

10,— 
0,35 
9.— 
1,80 
0,30 

10,— 
5,— 
1,80 
0,35 
3,— 
0,75 

15,— 
1 , — 
0,75 
1,20 
3,90 

47,50 
1,25 
1,50 
0,12 
0,20 
0,60 

15,— 
18,50 
43,— 
4,50 
0,75 
0,90 
0,25 
1,35 
0,70 
0,90 
3,— 
0,45 
0,60 
0,50 

U i l n i L 
EG 43  H 
MSTERDA 

No. 

15153» 
15153 
154 
15558 
16063 
16467» 
18386* 
18789* 
18789 
19092* 
19598* 
199202* 
207* 
20811* 
21318» 
21318 
22025» 
22635* 
236* 
236A* 
23740* 
241» 
24243* 
24243 
24445* 
24445 
24648* 
24952* 
24952 
253» 
25456» 
25759» 
260* 
26168 
27375 
276* 
27778» 
27778 

A m ißKlJE 
lAARLEM 
MSCHE BAN 

Prijs 

13,— 
13,— 
0,35 
0,50 
0,40 
3,— 
3,— 
0,65 
0,25 
0,65 
0,45 
1,80 
0,30 
1,20 
1,25 
1 , — 
0,30 
1,80 
1 , — 
1,20 
1,25 
0,30 
0,20 
0,15 
0,30 
0,25 
0,90 
0,75 
0,35 
0,30 
0,65 
0,60 
0,25 
0,75 
0,25 
0,20 
0,30 
0,12 

!| D 
Itmr 
K N.V., 

No. 

279» 
279 
284* 
28588* 
28588 
293303* 
293303 
304* 
304 
305» 
305 
30607» 
30607 
308» 
308 
30910* 
30910 
31113* 
31719* 
32021* 
33739* 
34041 
34547* 
348 
34951* 
35254 
35557 

Prijs 

0,80 
0,12 
0,20 
6,— 
0,60 
2,75 
0,60 
0,15 
0,12 
0,18 
0,15 
0,65 
0,12 
0,18 
0,12 
0,45 
0,12 
0,90 
0.55 
0,50 
1,75 
0,10 
0,90 
0,10 
0,75 
0.75 
0.75 

Luchtpost 1 

1 
2* 
3 

0,25 
0,75 
0,06 

Dienst 

3340 

U I A 
ni#\ 
4AARLEM 

0,55 



Als verplichte bijplakzegels ten bate van het Turkse 
Rode Kruis (hier de Wassende Maan) versehenen 2 
postzegels, beide met de waarde 20 para . in zwart. 
als opdruk. De zegels zijn: 

20 Kurus , rood en blauw, sanator ium. 
100 .. licht- en donkergroen, geknakte plant . 

I J S L A N D 
De hier op 30 oktober a . s . te verschijnen Solidariteits-

zegels hierboven onder Denemarken gemeld, zullen 
bestaan uit de waarden i K 50, rood en i K 75 blauw 

ZWEDEN 
De Solidariteits-zegels welke hier op 30 oktober a .s . 

verschijnen en nader hierboven gemeld onder Dene
marken , zullen bestaan uit de waarden 25 Öre, rood en 
40 öre, blauw. 

ZWITSERLAND 
Van de Pro-Juventute postzegels 1955 zijn de volgende 

hoeveelheden verkocht: 
5 c . + 5 0. 9.681.213 

10 c . -1- 10 e. 7.527.162 
20 c . 4- 10 c . 5.414.138 
30 c . 4- 10 c. 1.494.186 
40 c . -f 10 c. T 817-263 

B U I T E N EUROPA 
CHILI 

Op 4 juli j l . verscheen een postzegel van 3 peso. 
l ichtblauw met portret van president Ramon Freire 
Oplaag 60 miljoen. Op dezelfde dag verschenen 2 post 
zegels voor de luchtpost: 

5 peso, purper, modern vliegtuig boven gestroom
lijnde trein; 

10 peso, groen, vliegtuig boven olieveld-installaties. 
Verwacht wordt een zegel van 10 peso, purper, met 

portret van F . A. P in to . 
In de luchtpostserie worden nog de volgende waarden 

verwacht : 
I peso, rood; 2 peso, b ru in ; 20 peso, blauw en 50 peso 
rood. V 

CONGO ( B e l g i s c h e - ) 
Twee van de Mozart-herdenkingszegels van België 

zullen hier verschijnen in de waarden 80 C. + 20 c. en 
4 f - + 2 f. 

ECUADOR 
Het 6e Zuid-Amerikaanse Vrouwen-Basketbal kam

pioenschap werd op een tweetal postzegels herdacht n l . : 
I s. embleem en een speelster die de bal In het 

net werpt; 
ï s , 70 vlaggen der deelnemende landen en twee spe

lende vrouwen. 
Op 24 juli j l . verscheen een postzegel ter ere van de 

Verenigde Naties en gewijd aan Simon Bolivar. 

E G Y P T E 
Het Aziatisch-Afrikaans festival dat te Cairo werd 

gehouden was op 28 juli j l . de aanleiding tot de uitgifte 
van 2 postzegels, n l . : 
10 m . groen en bruin, olijftak en kaarten van Afrika 

en Aziti, waarvoor 2 ringen waarin wereldbollen; 
35 m dofviolet en geel, wereldbol, vlammende toorts 

en duif met olijftak. 
De zegels zijn in rasterdiepdruk vervaardigd en dra

gen het Franse opschrift: Festival Asiatico-Africain, 
Le Caire |uil let 1956. 

H O N D U R A S 
Begin juU verschenen de dr ie eerste waarden van een 

nieuwe uit 19 zegels bestaande serie voor de luchtpost. 

Deze in plaatdruk vervaardigde zegels zijn: 
2 c. blauw en zwart , Don Jul io Lozano; 
4 c. purper en zwart , Dona Genoveva Gnardiolo de 

Estrada Pa lma ; 
24 c . purper en zwart, Don Jul io Lozano 

I N D O N E S I A 
Wij geven hierbij de afbeelding van de 3 typen waarin 

de in ons vorige nummer gemelde Rode Kruis-zegels 
verschenen Aangezien er een fout in de vermelding is 
ingeslopen, geven wij thans de juiste opgave: 
10 s + iq blauw en rood rood kruis in een har tvorm; 
15 s . - f i o rood, idem; 
35 B-f 15 bruin en rood. fles vooi bloedtransfusie en 

rood kru is ; 
50 s-{-i5 groen en rood, idem; 
75 s-j-25 oranje en rood, twee handen die zich naar een 

bloeddruppel ui tstrekken, en rood kruis; 
T Rp-f-25 violet en rood, idem. 

t M O Z A M B I Q U E 
l iet bezoek van de Portugose piesident aan deze 

kolonie wordt op een tweetal postzegels 111 gelijke teke
ning herdacht . Het zijn de i K. veelkleurig op geel en 
2 E . 50 veelkleurig op l ichtblauw. Zij geven een afbeel
ding van het wapen der kolonie waaromheen de ver
tegenwoordigers van 8 rassen, die het wapen vasthouden 

NIGERIA 
De 2 d. geelbruin en zwart {Vv. no. 79), verscheen 

op 23 juli )I. in ge\vij?it,'de kleur, n l . eenkleurig, staal
blauw. 

P A K I S T A N 
De 9e verjaardag van de onafhankelijkheid van dit 

land werd op 15 augustus j l . herdacht op een postzegel 
van 2 annas . rood, ster en wassende maan en kleine 
bloem 

P H I L I P P I J N E N 
Op I augustus jJ. verscheen de postzegel van 5 c. rood, 

met portret van Marcelo del Pi lar , uitgegeven in 1952 
(Yv. no . 399) met een opdruk luidende , ,WCOTP 
CONFERENCE M A N I L A " , zulks ter gelegenheid van 
het 5e jaarlijkse congres van de Wereld Bond van 
Verenigingen van onderwijzers, (WCOTP = World 
Confederation of Organizations of the Teaching Pro
fession), dat van 1 tot 8 augustus jl te Manila werd 
gehouden. Oplage 300000 stuks. 

R U A N D A - U R U N D I 
Ook hier zullen twee van de Belgische Mozart-faer-

denkingszegels verschijnen en wel in de waarden 
a f-f I f en 4 f-|-2 f. 

SALVADOR 
Hier verschenen 4 postzegels voor de gewone post en 

3 zegels voor de luchtpost , ter herdenking van het 
eeuwfeest van S t . Anna de beschermster van de koffie. 

Deze zegels vertonen alle dezelfde afbeelding van een 
inlands meisje koffiebonen plukkende. De waarden zijn: 
voor de gewone pos t : voor de luchtpost: 
3 c . geelbruin 5 c . licht oranjerood 
5 c . vermiljoen 10 c . geelgroen 

10 c . blauw 40 c . lilarose 
2 C. bloedrood 80 c . groen 

5 C, grijsgroen 

VENEZUELA 
Simon Bolivar, de bevrijder, werd ai vele malen op 

de postzegel herdacht . Het verwondert daarom niet , 
dat de herdenking van zijn 150-jarige geboortedag een 
gehele serie van 14 postzegels zal zijn gewijd. De waar
den zullen zijn: 5, 10, 20. 25, 30, 40 en 50 c. en vooi 
de luchtpost: 5 , 10, 20, 25, 40, 45 en 60 c. 

Het Amerikaanse Boeken-festiva! zal aanleiding zijn 
tot de uitgifte van 15 postzegels en wel in de waarden: 
5, 10, 20, 25, 30. 40 en 50 c. en ï r ; en voor de lucht
post: 5 . 10, 20 25 40 4') en 60 c, 

VERENIGDE S T A T E N VAN AMERIKA 
Het in ons vorige nummer op blz. 171 aangekondigde 

n op 5 augustus j l . het eerst te Lancaster, Penn . , ver
schenen zegel van 3 c. ter herdenking van , ,Wheat
l a n d " , de woning van James Buchanan, de 15e presi
dent van de V . S . , blijkt in bruine kleur te zijn. Oplage 
120 miljoen stuks. 

Het zegel van 3 c ter herdenking van de 200ste ver
jaardag van Nassau Hall te Princeton, *N.J. , het ge
bouw van de Princeton Universiteit , geert de afbeelding 
vdn dit gebouw in het jaar 1764 naar een ets uit die tijd. 
Het zegelontwerp is van Victor S. McCloskey J r . De 
gravering van de tekening geschiedde door Richard M. 
Bower en die van de omlijsting, letters en cijfers door 
S. Edmondson. - s 

De eerste verkoop geschiedt op 22 septembep-a .s. *^ 
te Princeton, New Jersey. 

VERENIGDE N A T I E S 
De 3 c. blauw en 8 c . olijfgroen, welke op 24 oktober 

a . s . zullen verschijnen ter gelegenheid van de Dag der 
V .N . en welke een afbeelding zullen geven van een 
plenaire zit t ing der afgevaardigden, zijn ontworpen 
door Kurt Plowitz. Deze amerikaan is geboortig te 
Karlsbad (Bohemen) en volgde kunststudies in zijn 
vaderland, Frankrijk en Duits land. Hij trad in 1955 
in dienst van de V . N . na eerst 10 jaren bij een New-
Yorkse publiciteitsfirma werkzaam te zijn geweest. 

VIRGINIA-EILANDEN 
De uitgifte der zegels met portret van koningin Elisa

beth I I , waarnaast een landschap o.d. is thans in aan
maak bij de firma De La Rue en zal bestaan ui t de 
volgende waarden: 
^ c. zwart en purper, Tortola-eiland; 
1 c. blauwgroen en blauw, sloep van deze eilanden; 
2 c. roodbruin en zwart , Nelthrop Red Poll s t ier ; 
3 c. blauw en olijfgroen, Road-haven; 
4 c. bruin en groen, bergtocht; 
5 c. grijs, wapen; 
8 c. oranje en b lauw, strand-scène; 

12 c. blauw en oranje, tewaterlating van een boot; 
24 c. groen en b ru in , wit te ceder; 
60 c. blauw en geelgroen, Bonito; 
9 1,20 groen en rood, Treasury-plein; 
$ 2 , 4 0 geel en bru in , pel ikaan; ^ 
$ 4,80 donkerbruin en lichtblauw, man-o 'war-vogel . 

De zegels worden in plaatdruk vervaardigd met 
zegelafmeting 3 4 , 5 x 2 7 cm voor de lage waarden en 
3 9 x 2 9 mm voor de twee hoogste waarden 

DAG van de POSTZEGEL 
Op ZATERDAG 13 OKTOBER a.s. zullen alle AM

STERDAMSE filatelisten-verenigingen (zelfstandige ver
enigingen en afdelingen) in Hotel „KRASNAPOLSKY", 
Warmoesstraat 173-199, de „DAG VAN DE POSTZEGEL" 
en de opening van het nieuwe postzegelseizoen gezamen
lijk vieren. 

De hiertoe belegde bijeenkomst vangt aan te 14.15 uur 
en zal te omstreeks 17.30 uur eindigen. 

Ly 

Vooraf is er van 13.30 uur tot 14.15 uur gelegenheid de 
kennismaking te hernieuwen en postzegels te ruilen. 

O.a. zullen lezingen worden gehouden, terwijl waar
schijnlijk een filatelistische film zal worden vertoond. 
Evenals bij vorige gelegenheden zal er na de pauze een 
filatelistisch forum zijn. 

ledere Nederlandse filatelist wordt uitgenodigd deze 
bijeenkomst bij te wonen. 

Ziehtxendingen Engelse Koloniën 
40 ä 55 et. per 100 fr. Yvert 1956 
Idem Europa, Nederland en O.R. 
50 ä 60°/° catalogus. 

POSTZEGELHANDEL 
HURKSESTRAAT 26 

H. VAN 
- HELMOND 

L I E S H O U T 
TELEFOON 3018 

P O S T Z E G E L B O E K J E S VOOR RONDZENDVERKEER 
Royaal formaat, prima houtvrlj papier. 

De prijzen bedr.-gen. 
p. t tuk f 0,18. p. 100 et. W'l^ KORTING. 

Lcverinj f ranko hu i i na s tor t ing op giro 447495 t.n.v. 
fa. '. W. RICHT BEATRIXLAAN 11 VUGHT 
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nE SPAANSE NA GEKOMEN BERICHT 

TENTOONSTEEEINGSZEGEES 
VAN 1907 

YVERT 236-241 

Deze serie zegels uitgegeven te Madrid tijdens de tentoon
stelling aldaar met de beeltenissen van Koningin Victoria en 
Koning Alphons XIII werden uitgegeven in de waarden 10, 
15, 25 centlmos en 1 en 4 peseta, lijntanding 11%. Hiervoor 
werd vergunning verleend blijkens een koninklijke bewilliging 
van 14 aug. 1907 voor gebruik „binnen" het terrein der ten
toonstelling op voorwaarde, dat naast deze zegels geldige 
Spaanse frankeerzegels al naar gelang van het verschuldigde 
port zouden worden bijgeplakt. De op de tentoonstelling aan
geboden poststukken werden door het Comité der tentoon
stelling gratis met gewone frankeerzegels gefrankeerd, daar 
deze tentoonstellingszegels geen enkele frankeerwaarde had
den. 

V Wel beschouwd zijn dit dus geen postzegels, doch fantasie-
produkten, waarvoor goedgelovige verzamelaars uit die tijd 
toch altijd 5,50 peseta, overeenkomende met een bedrag van 
± ƒ 2,50 in nederlands geld, moesten neertellen. Om voor ons 
onbegrijpelijke reden wordt deze serie in de Yvert-catalogus 
onder de hoofdnummers aangegeven en noteert de serie res
pectievelijk frs 310,— voor ongebruikte en frs 375,— voor ge
bruikte zegels. De Michel-catalogus deed dit niet en gaf slechts 
een simpele afbeelding van één zegel met de vermelding 
„werden nicht postalisch verwendet". In de nieuwste catalogus 
is een prijsnotering en uitvoerige mededeling opgenomen. 

Daar de Yvert-catalogus deze serie aangeeft, spreekt 
het bijna vanzelf, dat deze zegels geregeld en in ruime mate in 
de boekjes van de rondzendingen onzer verenigingen worden 
aangetroffen. Er zijn misschien verzamelaars die deze zegels 
om het aardige ,.plaatje" aantrekkelijk vinden, vooral omdat 
de prijs die men ervoor vraagt, in verhouding tot andere ze
gels, aan de lage kant is. 

Indien er gegadigden zijn die deze zegels toch willen kopen, 
dan moeten ze echter goed opletten, dat ze dan werkelijk de 
zegels krijgen die op deze tentoonstelling verkocht werden. De 
echte afstempeling van de tentoonstelling luidt als volgt: 
CORREOS 
EXPOSICION 
DE INDUSTRIAS 
MADRILEN 
in een dubbelringstempel, steeds met VIOLETTE inkt. De 
„echte" zegels hebben scherpe tanden en de lijntanding is 
precies 111/2. 

Hoe het met de niet op de tentoonstelling verkochte rest-
voorraden is gegaan weten wij niet, doch die zullen ongetwij
feld wel aan de man zqn gebracht. Maar er is meer gebeurd, 
n.l. met de drukplaten, die hebben ook het nodige geld in het 
laatje gebracht door hiervan herdrukken te vervaardigen. 
Ze zijn uitgevoerd in iets lichtere tinten, terwijl de tanding 
afwijkt n.l. lijntanding 11% tandingpunten stomp. Yvert meldt 
deze herdrukken eveneens (prijs, tussen haakjes, nadruk: 
fr. 15,— per stuk). 

Deze nadrukken die slechts een paar centen per stuk waard 
zijn worden in zeer ruime mate in de rondzendingen aange
troffen, maar voor „echt" geprijsd. Om de zaak nog erger te 
maken heeft men ze bovendien van een vals ZWART stempel 
voorzien. Dat zodanige Produkten geheel waardeloos en als 
vervalsing dienen te worden aangemerkt, behoeven wij nau
welijks te zeggen. De serie schijnt een geliefkoosd ruilobject 
te zijn. Wij hoorden namelijk van een gedupeerde die, in ruil 
voor goede Nederlandse zegels, enige tientallen series dezer 
waardeloze prullen van zijn buitenlandse ruilvriend in de 
plaats ontving. Men zij dus gewaarschuwd. 

Echt zegel z.g. herdruk 
met echt VIOLET met vals 
tentoonstellings- ZWART stempel 
stempel 

3. Ey. 

BIJZONDERE POSTSTEMPEL. 
Op 13 oktober a.s. zal de postzegelclub van de personeelsver

eniging „Soza" van het Ministerie van Sociale Zaken en Volks
gezondheid te 's-Gravenhage, in verband met bijzondere herden
kingen, in samenwerking met de P.T.T. een bijzonder poststempel 
gebruiken. De in het Ministerie aangenomen gevyone en aange
tekende stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber
stempel worden voorzien. 

Filatelisten die het op prijs stellen een couvert met dit post
stempel te ontvangen, kunnen zich wenden tot de heer Job de 
Vries, Archimedesstraat 38, postgironummer 81211 te 's-Graven
hage, onder toezending van een bedrag van ƒ 0,05 per couvert 
(aantekenen ƒ 0,20 extra), terwijl duidelijk in blokletters moet 
worden opgegeven aan wie de brieven geadresseerd moeten worden. 

AEEEREEI 
ZIJN WIJ DOOR P.T.T. VEPtKEERD INGELICHT? 

In 1950 meldde de Persdienst van de P.T.T. naar aanlei
ding van de in dal jaar verschijnende zgn. „Zomerzegels", 
dat het zegel van 10 c. een afbeelding gaf van het herstel 
van de Moerdijkbrug. Thans lezen wij in een opstel in het 
Philatelie Bulletin van de firma Whitfield King en Co o.m. 
het volgende van de hand van E. W. Argyle: 

Holland has one stamp that is somewhat misleading, for 
the 10 cents stamp of 1950, showing the Keizersveer Bridge 
transportation, does not depict a scene in the bridge's recon
struction, after being badly wrecked during the war, as is 
generally believed. The stamp depicts the original bridge 
being towed on March 8, 1931, from Dordrecht to Keizers
veer. By the way it should be noted that this bridge is not 
the Moerdijk Bridge. 

Wie van beiden heeft gelijk, onze P.T.T. of de heer Argyle? 

DIEFSTAL. 
Van een lid van een der bij ons Maandblad aangesloten ver
enigingen is bij een inbraak te Delft diens gehele postzegel
verzameling ontvreemd, bestaande uit een groot aantal 
eerste-dag enveloppen en losbladige vellen p.pier, merk Oli- ' 
fant, waarop elk blad 4 briefkaarten met een serie Neder
land was geplakt; kleui van deze kaarten is paars/rose. Het 
aantal vellen bedraagt + 16. Voorts verdwenen 3 boeken 
groot model, 1 klein boekje en briefordner (losbladige). 

Indien iemand inlichtingen omtrent deze zegels kan geven 
wordt verzocht de hoofdredacteur hiermede in kennis te 
stellen. 

RECTMFMCA TIES 
HERPLAATSING. 

In verband met de vele misplaatsingen en fouten in het artikel 
„Finlandia '56, door de bril van het Nederlandse Jurylid gezien", 
opgenomen in ons vorige nummer op blz. 176-177, zal dit artikel, 
op verzoek van de schrijver, in verbeterde vorm in haar geheel in 
een volgend nummer opnieuw worden geplaatst. 

DE HULPUITGIFTE 1945 VAN SURINAME. 
In het artikel van de hand van Jhr. Mr. L. H. L. de Stuers, 
opgenomen in ons Maandblad van juni 1956 is in het schema 
op blz. 114 een kleine vergissing ingeslopen, nl. in rij 2, eer
ste zegel staat K.C., hetgeen moet zijn G.C.; en in rij 3, acht
ste zegel staat G.C., hetgeen m_oet zijn K.C. 

CRYPTOGRAM. 
In het prijsraadsel opgenomen op blz. 748 van het julinum-
mer van ons blad is door de samensteller een vergissing be
gaan, welke vermoedelijk de oorzaak is, dat op heden geen 
oplossingen zijn ingekomen. 

Verzocht wordt inplaats van verticaal 4 (deze letter moet 
u op een Griekse postzegel zoeken) te lezen: 
4. Dit kunt u op een 2-cents zegel van Nederlandseh-Indië 

ontdekken. 
In verband hiermede worden oplossingen ingewacht tot 

15 oktober a.s. 
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LITERATUUR 

JAARVERSLAG VAN HET NEDERLANDSE 
POSTMUSEUM OVER 1955. 

Het is altijd met enige nieuwsgierigheid dat wij het jaar
lijkse verslag van bovengenoemd museum openslaan. Deze 
nieuwsgierigheid betreft niet in de eerste plaats de weder
waardigheden van het museum, maar meer speciaal de bij
lagen, waarvan er vrijwel altijd tenminste één in nauw ver
band staat met de filatelie. Ook het jaarverslag over 1955 
stelde ons in dit opzicht niet teleur. Integendeel, met groot 
genoegen lazen wij op de binnenzijde van het omslag: Bij
lage 4. Het ontstaan van de eerste weldadigheidspostzegels in 
Nederland vijftig jaar geleden; door Mej. E. Driessen. 

Dit was voor ons aanleiding om even de verdere inhoud 
van dit 36 bladzijden omvattende verslag te laten rusten en 
eerst te zien welke filatelistische dis Mej. Driessen ons dit
maal voorzette. Wij zeggen „ditmaal", want reeds eerder 
heeft deze conservatrice van het Postmuseum zich door een 
bijdrage op filatelistisch terrein doen kennen en daardoor 
bij ons hoge verwachtingen gewekt. Welnu, het 10-tal blad
zijden welke ditmaal de bijdrage van Mej. Driessen bevat, 
heeft ons niet in onze verwachtingen teleurgesteld en heb
ben wij aanstonds vol aandacht genoten van hetgeen zij ons 
omtrent die eerste Nederlandse weldadigheidszegels had te 
vertellen. Het kijkje achter de schermen dat ons hierin wordt 
gegeven zal zeker menigeen verwonderd doen staan over 
alles wat zich bij deze totstandkoming der uitgifte heeft af
gespeeld, en waarbij zowel de Vereniging tot bestrijding der 
tuberculose te Rotterdam als die te Amsterdam een niet on
belangrijke rol hebben gespeeld en waarbij de Amsterdamse 
vereniging ten slotte met de overwinning ging strijken, iets 
wat ook financieel voor deze vereniging niet onbelangrijk 
was. Kregen Rotterdam, Den Haag, Arnhem en Lochem te
zamen uit de extra-opbrengst der zegels een bedrag van 
zegge en schrijve ƒ 924,78, de Amsterdamse vereniging streek 
ƒ21.138,25 op. 

Het is verleidelijk om nog veel meer uit dit artikel naar 
voren te halen, maar wij zullen dit niet doen en alleen de 
lezers aanraden dit jaarverslag eens te lezen. Het is ä 75 cent 
verkrijgbaar bij het Nederlandse Postmuseum, Zeestraat 82 
te Den Haag, postgiro 162000, zodat het gemakkelijk is aan 
te schaffen. 

En als u dit artikel heeft gelezen, doet u net als wij en 
leest u ook al het overige dat in het verslag werd opgeno
men. U zult dan zeker bemerken hoe interessant alles is wat 
in en om dit museum plaats vindt. Het verslag dat door het 
museurribestuur aan de Directeur-Generaal der P.T.T. wordt 
uitgebracht is dermate belangwekkend, dat het zeker uw 
belangstelling voor het museum zal opwekken, iets wat deze 
instelling ook ten volle verdient. 

Aan dit verslag willen wij alleen ontlenen het vermelden 
van het onverwacht overlijden van het bestuurslid der stich- ' 
ting, de heer P. S. van 't Haaff, alsmede de benoeming tot 
correspondent-adviseur van de heer P.'-C. Korteweg. 

Nog willen wij de aandacht vestigen op een andere bij
lage van het verslag, nl. de woordelijk opgenomen rede, wel
ke prof. A. M. Hammacher op 15 december jl. heeft uitge
sproken bij de opening van de tentoonstelling in dit mu
seum, onder de titel „Kunstenaars ontwerpen Postzegels", 
een expositie waarvan wij in het januarinummer van dit jaar 
verslag hebben gegeven. Het is prettig deze rede nu rustig 
te kunnen lezen en overdenken, iets waartoe indertijd niet 
zozeer de gelegenheid was. 

De bijlage van de heer Schell over de ontwikkeling van de 
golfmeettechnlek in Nederland zal de filatelist gaarne op de 
koop toenemen, tenzij hij ook op dit terrein is onderlegd. 

VAN FILATELIE EN FILATELISTEN. 
Gaarne willen wij hier melding maken van een artikeltje 

onder bovenstaande titel geschreven door de eerste secre
taris van de „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars" in het Maandblad „OLIE" voor het 
personeel der tot de Koninklijke/Shell groep behorende 
maatschappijen, en wel in het augustusnummer 1956. Bij het 
artikel zijn als illustratie de afbeeldingen opgenomen van 
enkele zegels welke afbeeldingen vertonen die verband 
houden met olie. Het artikel is bedoeld als een opwekking 
tot bezoek aan de tentoonstelling te Vlaardingen. 

Stanley Gibbons' Postage Stamp Catalogue 1957. 
Part. II. Foreign Countries, Europe and Colonies. Uit
gave van Stanley Gibbons Ltd. 391 Strand, London-
W.C. 2. Prijs: 25 s. + 1 s 7 d. porto. 

Op 2 augustus jl. verscheen een nieuwe uitgave van dit zo 
belangrijke deel der 3-delige catalogus. Deze 51ste editie is 
voornamelijk een geheel op de hoogte van deze tijd bijge
werkte vorige uitgave, waarbij alle prijzen tevens nauwkeu
rig zijn herzien. Dit was in het bijzonder nodig, omdat de 
vorige uitgave reeds 2 jaar geleden verscheen. 

Dit 2e deel omvat, zoals uit de titel blijkt, de zegels van 
de landen van Europa en hun kolonies. Uitgezonderd zijn 
echter — het betreft hier immers een Engelse uitgave — de 
zegels van de gebieden van het Engelse gemenebest, welke 
in deel I dezer uitgave zijn opgenomen. Alleen het hoofd
stuk Armenië is geheel opnieuw geschreven, terwijl dat om
trent de zegels van Azerbeidjan belangrijk werd herzien. Bij 
Duitsland werd in het bijzonder de zgn. oorlogspost en de ge
bouwenserie aandacht besteed. 

Werden vroeger geen zegels in de catalogus opgenomen 
welke een toeslag vroegen die buiten de gewone verhouding 
viel, b.v. door het alleen verkrijgbaar stellen op een toe
gangsbewijs voor een tentoonstelling o.d., thans is in deze 
uitgave der catalogus wijziging hierin gebracht en zijn deze 
postzegeluitgaven niet meer buiten het bestek van het werk 
gehouden. Zo vinden we dus thans de Nederlandse tentoon
stellingszegels 1952 (ITEP) opgenomen en geprijsd en wel 
ongebruikt 6 s. en gebruikt 7 s. 6 d. Vermoedelijk is hier 
bedoeld gebruikt met tentoonstellingsstempel. 

Nu het vorige jaar in het ook door ons besproken deel III 
dezer uitgave de zegels van de Republiek Indonesia werden 
opgenomen, is dit hoofdstuk thans in het nieuwe deel II weg
gelaten, waardoor een juistere melding is verkregen 

Wat de prijzen voor de Nederlandse zegels betreft zien 
wij een prijsstijging voor enkele nuances der 5 cent, Ie 
emissie, zowel voor gebruikte als ongebruikte zegels. Op
merkelijk is echter de prijsstijging van de 10 cent, 2e emis
sie, die voor ongebruikt met 50Vo steeg en voor gebruikt zelfs 
met ruim 230°/o (nl. van 3 s. op 10 s.). 

Dat het aantal opgenomen zegels en afbeeldingen weer 
belangrijk is toegenomen blijkt wel uit de toename van de 
omvang dezer met kleine letter gedrukte nieuwe editie, 
welke nl. van 1218 blz. steeg tot 1298 blz. 

De vorige uitgave van dit deel der catalogus was, ondanks 
2 herdrukken, sedert de laatste acht maanden geheel uitver
kocht, zodat de verwachting zeker gewettigd is, dat ook deze 
nieuwe druk een goede toekomst tegemoet gaat. N. 

MüUer Katalog Schweiz-Liechtenstein. Uitgave van 
Ernst Müller, Aeschenhof, Basel. Prijs fr. 2,25. 

Dat deze catalogus thans haar 26ste jaargang beleeft is 
zeker wel een bewijs dat zij haar vrienden onder de verza
melaars heeft gevonden. En dat is geen wonder, want in een 
bestek van 232 pagina's geeft deze in de Duitse taal gestelde 
catalogus een uitvoerige, gespecialiseerde opsomming van 
de zegels van Zwitserland, Liechtenstein en de enclave Cam-
pione. Bovendien wordt een achttal bladzijden gewijd aan 
de prijsnotering van afgestempelde blokken van 4 zegels. De 
catalogus telt thans meer dan 9425 prijsnoteringen en ver
toont omstreeks 950 afbeeldingen, geheel gedrukt op uitste
kend papier, zodat de diverse verschillen in type enz. goed 
tot hun recht komen. 

De keerdrukken van Zwitserland zijn in een afzonderlijk 
hoofdstuk opgenomen, omvattende 5 bladzijden, terwijl de 
zegels in samenhang een hoofdstuk vormen van 7 bladzij
den. Ook de zomerzegels (Bundesfeiermarken) zijn in een 
afzonderlijk hoofdstuk ondergebracht, evenals zulks het ge
val is met de Kinderzegels (Pro Juventute), Luchtpost-, 
Dienst-, Port en Telegraafzegels Ondanks de uitgebreidheid 
tengevolge van de specialisering is alles zeer overzichtelijk, 
zodat ook de niet-gespecialiseerde verzamelaar er een goede 
handleiding in vindt, terwijl bestudering van het werk wel
licht nog tot menige ontdekking in eigen zegels zal leiden. 
Wij twijfelen er niet aan of ook deze uitgave zal haar weg 
wel vinden onder de verzamelaars en misschien er toe bij
dragen dat de kring van haar gebruikers nog groter wordt, 
iets wat wij haar gaarne toewensen. 

Skandinavien Frimaerkeliatalog 1957. Uitgave van 
Aarhus Frimaerkehaislel, Bruunsgade 33, Aarhus, 
Denemarken. Prijs 3 Kr. + porto. 

Als een getrouwe gids verschijnt bovengenoemde catalo
gus ieder jaar omstreeks augustus, als een uittreksel uit de 
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AFA Europa Katalog, om uitsluitend van voorlTthting te die
nen omtrent de zegels der Skandinavische landen, waartoe 
ook worden gerekend Finland, Aunus, Deens West-Indië, 
Groenland, IJsland, Kareliën, Noordingermanland, Slees-
wijk, Thule en Oost Kareliën. 

Evenals vorige jaren bevat ook deze uitgave niet alleen 
de zegels dezer gebieden, maar geeft zij ook de prijzen der 
eerste-dag enveloppen met speciale afstempeling, alsmede 
die van zegels in samenhang (reclame), type- en watermerk
verschillen, enz. 

Dat het werk geheel is bijgewerkt blijkt wel uit de opna
me daarin van de eerst sedert kort verschenen zegels van 
Finland, nl. de tentoonstellingszegel en de sportzegel. 

Voor hen die de zegels van de Skandinavische gebieden 
verzamelen is dit een handige catalogus, omvattende 107 
bladzijden 2 kolomsdruk, dat in een niet al te uitgebreide 
vorm toch voor de meest verzamelaars meer dan voldoende 
zal zijn om als gids te dienen, en bij de hand te hebben. 

The Commonwealth Catalogue of Queen Elizabeth 
Stamps 1957. Published by The Commonwealth Stamp 
Coy, 7 Leather Lane, Liverpool, England. 

Een keurig gebonden en op fraai illustratiepapier gedrukt 
boekje van 74 bladzijden is de 3de uitgave van bovenge
noemde catalogus. Zoals uit de titel reeds blijkt behandelt 
zij alle gedurende de regering van koningin Elisabeth II tot 
op heden uitgegeven post- en portzegels van de landen van 
het Engelse gemenebest. Maar er is meer dan dat, want ook 
vinden we alle afwijkingen, zoals retouches, drukfoutjes e.d. 
er in opgenomen, terwijl van vele zegels de oplagecijfers 
worden gemeld. 

In een tweede hoofdstuk worden de zgn. postzegelboekjes 
behandeld, een artikel waarnaar de vraag steeds groter 
wordt in de verzameldwereld. Ook worden in dit hoofdstuk 
de plaat- en cilindernummers van de zegels van diverse ge
bieden met prijzen gemeld. 

Een bijzonder deel i,s wel het 3e deel, dat een soort filate-
listisch woordenboek is. Onder de titel „Hints to Q. E. II 
collectors" worden diverse vaktermen, ook wat de druk be
treft, in het kort besproken en wordt op deze wijze aan veel 
vragen tegemoet gekomen. 

Hoewel ons de prijs van dit aardige werkje niet werd ge
noemd, lazen wij elders, dat deze 4 sh. bedraagt, hetgeen 
waarlijk geen geld is voor zulk een keurige uitgave. N. 

Zo verzamelt u postzegels, door P. Siglega, met me
dewerking van de Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland. 

In de Kanariereeks verscheen dit boekje als nr. 254 bij 
Maandblad Succes te Den Haag en Antwerpen. 

De medewerking van voornoemde Stichting betekent niet, 
dat dit werkje alleen of zelfs in de eerste plaats voor jonge 
verzamelaars bestemd of geschikt is. Een zekere mate van 

A. Heraldiek. 
Het gebruik van wapenschilden. 

f ><>*ww«»<i>»A« Het voeren van een heraldisch wapen 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 door vorsten en edelen kan teruggebracht 
U ^ ^ ^ ^ ^ H - I worden tot het einde van de Xlle eeuw. 

■De oudste voorbeelden daarvan kennen wij 
als zegelafdrukken en op grafstenen. Sinds 
het begin van de XlIIe eeuw droegen ede
len en ridders hun wapen op het over-
kleed geborduurd (zie Monaco 1942, 2 c -H 
3 c), op de borstkuras gedamasceerd, bene
vens op hun standaard; op de wimpel van 
de lans en ook als versiering op het wa
penschild 

De vormen der heraldische schilden zijn voortgekomen uit 

filatelistische belangstelling zal de lezer reeds moeten bs-
zitten. In het bekende miniatuurformaat van deze serie heeft 
de schrijver kans gezien op 64 bladzijden — waarvan er nog 
twee voor titelpagina en inhoudsopgave afgaan — een over
zicht te geven over alles wat de rechtgeaarde postzegelver
zamelaar aan het hart gaat en al zal deze er niet veel nieuvvs 
in vinden, voor de meer beginnende onder de lezers van dit 
blad is deze beknopte samenvatting stellig van veel waarde. 
Vooral ook als propagandamateriaal, om de beginnende ver
zamelaar wegwijs te maken in de wereld der filatelie, is het 
zeker zeer bruikbaar, ook al omdat de lage prijs (het is voor 
ƒ 0,45 in de handel) voor geen vereniging een beletsel be
hoeft te zijn er enkele van in voorraad te hebben. Een zo 
goedkope uitgave als deze is zeker verantwoord. d. B. K. 

Catalogus Republik Indonesia. Uitgave van de druk
kerij „Zonnebloem" te Amsterdam. 

Nadat het vorige jaar een eerste oplage van bovengenoemd 
werkje was verschenen, komt thans een veel uitgebreider 
boekwerkje van de pers, gedrukt op goed papier en over het 
algemeen met goede cliché-afdrukken. Niet alleen zijn alle 
uitgiften vanaf 1949 (cijfer- en tempelserie) opgenomen, maar 
ook de uitgiften van 1945 tot 1949, welke zowel op Java als 
op Sumatra verschenen zijn en door het „Sukarno-regieme" 
werden uitgegeven. De uitgever heeft zich beperkt tot de 
machinale-overdrukken, alsmede enkele van de meest voor
komende handstempeltjes. Deze kleine catalogus is o.i. een 
goede handleiding voor hen, die de zegels van dit interes
sante gebied verzamelen. Ook de in de U.S.A. gedrukte 
,,plaatjes" zijn in het werkje opgenomen, maar in een noot 
is daaromtrent duidelijk aangegeven, dat slechts een ge
deelte van deze zegels „later" als geldig voor fränkering 
werd ^rkend. 

Al met al een werkje waaraan veel zorg is besteed en dat 
wij gaarne in handen zien van iedere verzamelaar van de 
zegels van dit gebied. Dat de prijs iets hoger is geworden, 
nl. ƒ 1,10, is voor deze 53 bladzijden druks met vele afbeel
dingen, onder de huidige omstandigheden zeker niet te ver
wonderen en is het o.i. dan ook niet te duur. A. J. H. 

Island. Helvaker-Ganzsachen-Postal Stationery. 
Uitgave S. Ringström, Box 24, Trelleborg, Suède. 

Onder dit polyglotte hoofd verscheen op 15 juni jl. in het 
Zweeds in 200 exemplaren een catalogus van de poststuk
ken van IJsland. Ik gebruikte het woord catalogus, maar het 
is beter van een handboek te spreken, want alles wat op dit 
gebied bekend is, is in de tekst verwerkt: oplagen, formaat, 
typen, drukker, jaren van uitgifte, tandingen enz. 

In de rij van boeken die de laatste jaren over de poststuk
ken van de verschillende landen verscheen, is dit werkje 
een welkome aanwinst. Onmisbaar voor alle specialisten en 
filatelistische bibliotheken! Dr. E. A M. S. 

de oorspronkelijke vormen van de wapenschilden. Deze 
dienden om het lichaam tegen zwaardslagen, lansstoten en 
pijlen te beveiligen. Tijdens de Middeleeuwen werden houten 
wapenschilden gebruikt, die overtrokken waren met ge
olied linnen, perkament of pelswerk. Het heraldische wapen 
werd in uitgesneden metalen platen daarop aangebracht. De 
metalen schilden zijn van later datum '). Voor de geharnaste 
ridders met hun zware helmen (die tijdens de strijd of in het 
tournooi gesloten werden gedragen) gold de afbeelding van 
het heraldische wapen op het schild als kenteken. De schil
den, die in de Xlle en in het begin van de XlIIe eeuw wer
den gebruikt, waren driehoekig van vorm. De hoogte was 
ongeveer % manslengte (± 1,20 m), de breedte aan de bo
venkant gemeten ± 0,60 m. Later werd de hoogte terugge
bracht tot ± % m. Tussen 1250 en 1350 werd de driehoekige 

HERALDIEK EN SYMBOLIEK 
OP POSTZEGELS 

door M. J. van Heerdt-Kolff. 
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vorm van het schild gewnjzigd in een bijna gelijkzijdige. 
Uit de XlVe eeuw dateren de halfronde schilden met rechte 
zijkanten; aan deze vorm zijn de heraldische schilden ont
leend, evenals aan die met een toegespitste punt. 

De vormen der wapen en heraldische schilden. 
Einde 1300 gebruikten de ridders op de tournooien ren of 

steekschilden. Deze maten ongeveer Vs manslengte. Zij had
den dezelfde vorm als het halfronde schild, maar bezaten aan 
de rechterzijde een driekwart cirkelvormige insnijding, waar
in de lans kon worden gelegd. De rechterhand, die de lans 
hanteerde, werd daartoe beschermd ^). Na de XVe eeuw ont
stonden een groot aantal schildvormen. Het decoratieve ele
ment gaat meer overheersen. Hiertoe behoren het cartouche 
schild, het Italiaanse schild, het Rococoschild, enz. Deze 
schildvormen zijn echter weinig geschikt om er stijlvolle 
wapenfiguren op aan te brengen. De vrouwen vo'erden een 
ruitvormig schild, soms omgeven door een geknoopt liefdes
koord •■'). 

De kleuren: Er bestaan drie soorten heraldische kleuren: 
emails of tinkturen genoemd. Zij zijn: 1. metalen, 2. kleuren, 
3. pelswerk. De zes oorspronkelijke tinkturen zijn de metalen 
goud en zilver, de kleuren keel (rood en vermiljoen), azuur 
(blauw, kobalt of ultramarijn), sabel (zwart, lampe of ivoor
zwart), sinopel (groen, emerald of Parijsgroen). In latere tijd 
werden voor mensen en dierenfiguren meestal de natuur
lijke kleuren gebruikt, bijv. voor wildemannen als schild
houders, voor een mensengelaat of voor handen, de vlees
kleur '). Sommige dierenfiguren werden in de vroege Middel
eeuwen steeds in dezelfde kleuren weergegeven, bijv. de 
leeuw in goud of rood, de adelaar in zwart of rood, de vis in 
azuur of zilver. Sterk sprekende kleuren, die duidelijk op 
een afstand te zien waren, werden zoveel mogelijk in de he
raldiek benut. Metaal (als kleur) mag niet op metaal, en 
kleur op kleur mag niet gebruikt worden. Tot het pelswerk 
behoort het hermelijn. De vachtjes van deze dieren werden 
gebruikt als voering voor de koningsmantels. Het hermelijn 
wordt weergegeven als zwarte figuren op witte of zilveren 
grond (zie Frankrijk uitgifte 1941, 1942, 1943 en 1951, resp. de 
wapens van Rennes, Nantes, Bretagne en Limousin). Het te
genhermelijn bestaat uit witte of zilveren figuren op zwarte 
grond. 

M 

Een ander pelswerk is het „vair", „tegenvair" of „paalvair", 
waarvan de kleuren altijd blauw en zilver zijn. Pelswerk 
wordt niet als kleur beschouwd, dus mag kleur op pelswerk 
of metaal op pelswerk aangebracht worden. Ook wordt als 
ornamentwerk m de heraldiek damasceerwerk gebruikt. Om
dat het afbeelden van wapens in kleuren (in oorkonden, in 
genealogische werken, enz.) zo kostbaar is. worden sinds de 
XVIIe eeuw de tincturen op afbeeldingen vervangen door 
arceringen in zwart op wit. Al naar het verloop van de ar
cering duidt deze een heraldische kleur aan, bijv. wordt goud 
gepunkteerd aangegeven op wit, zilver blijft wit, rood wordt 
verticaal gearceerd, blauw horizontaal gearceerd, zwart is 
gekruiste arcering in verticale en horizontale richting of 
zwart; groen: schuine arcering van boven rechts naar onder 
links, enz. enz. 

De schildindeling. 
In de heraldische taal gebruikt men om rechts en links op 

het schild aan te geven de Latijnse woorden: „dextra" voor 
rechts en „sinistra" voor links. De rechtse en linkse zijde van 
een schild worden genoemd naar de positie, die de denkbeel
dige drager van het schild inneemt. Wat voor de beschouwer 
rechts en links zijn, zijn voor de drager links en rechts. De 
oppervlakte van een heraldisch schild wordt door lijnen ver
deeld in velden; wanneer er een kwadraatsverdeling plaats 
heeft, spreekt men van kwartieren. Het aantal kwartieren 
kan van 4—20 bedragen. De verdeling in vier kwartieren of 
velden, de zgn. kwartillering komt het meest voor. 

Het hierbij afgebeelde schild 
is in 9 kwartieren verdeeld, 
nl.: 
1, 4 en 7 vormen: rechterpaal; 
2, 5 en 8 „ : paal; 
3, 6 en 9 vormen: linkerpaal; 
1, 2 en 3 

4, 5 en 6 

7, 8 en 9 

hoofdbalk 
of 't hoofd; 
balk of 
faat; 
onderbalk 
of voet. 

A—B is: rechterflank. 
D—C is: linkerflank. 

De kwartieren hebben een eigen naam, nl.: 
1. rechterhoofd of rechterkanton; 2. middenhoofd; 3. lin

kerhoofd of linkerkanton; 4. en 6. rechter en linkerflank; 5. 
hart; 7. rechterpunt; 8. punt of voet; 9. linkerpunt. 

Wanneer een wapen volgens de heraldische naamgeving 
wordt beschreven, hetgeen blasoeneren heet, worden de voor
naamste velden van het schild het eerst genoemd: nl. het 
hart (5), vervolgens de kwartieren boven en rechts, de rand 
volgend. 

Hier volgt de benaming volgens de indeling der schilden, 
(zie de afbeelding). 

CD B ^ 0 
1 2 3 4

8 

W ^ W 
10 11 

1. gedeeld; 
2 doorsneden; 
3. geschuind van boven, rechts, naar onder links; 
4. idem van boven links naar onder rechts; 
5. dubbel gedeeld; 
6. dubbel doorsneden; 
7. dubbel rechts geschuind; 
8. dubbel links geschuind; 
9. gekwartiUeerd; .^ 

10. schuin gekwartiUeerd; 
11. gegeerd. 

Het gedeelde schild (afb. 4 no. 1) is veelal het symbool voor 
de vereniging van twee geslachten; het wapen van de man 
bevindt zich rechts, dat van de vrouw links. 

Herautstukken. 
Het aanbrengen van figuren op een wapenschild heet in de 

heraldische naamgeving „het schild beladen met figuren". 
Er bestaan twee soorten van figuren, nl. heraldische stukken, 
heraut of heroldstukken genoemd en heraldische beelden 
of gewone figuren aan het planten, dieren of delfstoffenrijk 
ontleend. Tot de herautstukken behoren die geometrische fi
guren, die hun begrenzing hebben binnen de rand van het 
schild; de gewone figuren staan vrij van de schildrand. 

A. Voorbeelden van herautstukken ontstaan door verti
cale indeling. De schilden op afb. 4 nos. 1—4 zijn gespleten 
of gepaald. De blasoenering is de volgende: 1. gespleten van 
zwart en zilver; 2: op blauw een zilveren paal; 3. in zilver 
een zwarte paal; 4: driemaal gespleten van rood en goud. 

B. Voorbeelden van herautstukken ontstaan door horizon
tale indeling. De schilden 5—8 zijn gedeeld of gefaast. De 
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blasoenering is de volgende; 5: gedeeld van zilver en rood; 
6: in zilver een rode balk; 7: groen met zilveren punt; 8: een 
blauw hoofd op goud. 

C. Voorbeelden van herautstukken ontstaan door indeling, 
uitsluitend door horizontale en verticale rechte lijnen samen
gesteld. De blasoenering is de volgende: 

9: gekwartilleerd van goud en blauw; 10: gespleten en half
gedeeld van zilver, blauw en goud; 11: geschaakt in negen 
velden, zwart en zilver; 12 gekwartilleerd; goud met in blauw 
en zilver gespleten tweede kwartier en in zilver en blauw 
gespleten derde kwartier. 

D. Voorbeelden van overige herautstukken. De blasoene
ring is de volgende: 13: schuin gevierendeeld van blauw en 
zilver; 14: geschuind en half links geschuind van zilver, rood 
en goud. 15: bekleed schild van zwart en zilver. 16: faas
wijs gegolfd, rood en zilver. 

Heraldische bijtekens of breuken. 
Het oorspronkelijke wapen mag tijdens het leven van de 

vader alleen gevoerd worden door de oudste zoon; jongere 
zoons en takken van een geslacht moeten dit op duidelijke 
wijze aangeven. De veranderingen, die daartoe aangebracht 
worden, heten bijtekens of breuken. Zij kunnen bestaan uit: 

1. wijziging van de kleuren. Deze worden verwisseld of 
door andere vervangen. In het oorspronkelijke wapen kan 
bijv. een rode leeuw op gouden grond voor een zijtak van 
het geslacht vervangen worden door een gouden leeuw op 
rode grond; 2. door verandering in de stand van het stuk, 
bijv. door in plaats van een klimmende leeuw, een staande 
leeuw aan te brengen, terwijl de kleuren dezelfde blijven; 
3. door vermeerdering van het aantal stukken, bijv. als de 
hoofdstam drie lelies voert, zullen er vijf door de zijtak ge
voerd worden; 4. weglatinj of verplaatsing van de stukken; 
5. verdeling van het schild. Als voorbeeld van een toegevoegd 
stuk noemen wij de barensteel in de vorm van een afhan
gende balk met drie tot negen verticaal afhangende verkorte 
palen. 

In de wapens van vorstelijke personen breekt altijd de 
barensteel; van niet vorstelijke personen voert alleen de 
oudste zoon de barensteel. De barensteel zweeft gewoonlijk 
in het schildhoofd, een weinig boven het hart of aan de bo
venrand van het schild rakend. Als teken van onechte ge
boorte werd de bastaardbalk gevoerd. 

Heraldische beelden. 
Het aantal beelden, dat in de heraldiek wordt toegepast, 

vertoont een grote verscheidenheid. De heraldische beelden 
liggen geheel vrij van de schildrand of raken hem gedeelte
lijk, in tegenstelling met de herautstukken, die steeds de 
schildrand raken. Het ontwerpen en toepassen van de «he
raldische beelden stelt hoge eisen aan de tekenaar, aan zijn 
kunde tot stileren en aan zijn vaardigheid en fantasie. Hoe
wel de kunstenaar de wetten der heraldiek geen geweld mag 
aandoen, is er bij menig wapen meer gefantaseerd dan ver
antwoord was. Tijdens de Gothiek werden de heraldische 
beelden niet naturalistisch voorgesteld. Het afbeelden van 
natuurlijke dieren en mensenfiguren kwam in de meeste 
gevallen pas in zwang tijdens de Renaissance. Als hoofdregels 
voor de plaatsing der heraldische beelden gelden de vol
gende: 
1. de figuur behoort zoveel mogelijk het gehele veld te vul

len en in juiste verhouding tot de achtergrond te staa'i; 
2. de figuur kan een onderdeel van een voorstelling zijn. 

bijv. een lichaamsdeel of gedeelte daarvan; 
3. de figuur kan in smenstelling met andere figuren en met 

herautstukken weergegeven worden; 
4. het beeld moet een vlakversiering zijn, nl. een vlakke 

figuur in omtrek, door een vlakke kleur ingevuld. Het 
aanbrengen van schaduw dient vermeden te worden; 

5. het heraldische beeld moet weergegeven worden in de 
stijl van het wapen en van de omgeving waarin of waar
op het aangebracht is. 

A. Het kruis. 
Van de heraldische beelden die veelvuldig voorkomen noe

men wij het kruis 
Het Latijnse of lijdenskruis is het embleem van het Chris

tendom, zijnde het symbool van Christus' lijden en dood aan 

het kruis. Dit kruis heeft drie verkorte armen, de vierde 
(onderste) arm is verlengd. De kruisridders voerden dit kruis 
op hun schilden als teken van de taak, die zij op zich namen, 
nl. de strijd tegen de heidenen en de verspreiding van het 
Christendom. 

Alle vormen van kruisen te beschrijven is niet mogelijk, 
er bestaan er ± 300! Wij zullen alleen de meest voorkomende 
vormen noemen. 

Men onderscheidt kruisen als herautstukken, waarvan de 
armen dus hun beëindiging vinden in de schildrand en krui
sen als heraldische beelden, waarvan de armen verkort of 
vervormd zijn. 

Het Latijnse kruis als herautstuk treffen 
wij o.a. aan op het zegel van Estland, wel
dadigheid 1939, de 50 + 50, terwijl wij het
zelfde kruis als heraldisch beeld aantreffen 
o.a. op het zegel van Brazilië, 1924, 200 r. 
eenwfeest van de fedeiatie der Braziliaanse 
staten (hier niet afgebeeld). 

Andere kruisen als herautstukken vindt 
men o.a. afgebeeld op de zegels van Toscane, 
Italië, Napels, enz. enz. 
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Kruisen als heraldische iaeelden komen o.m. op de volgen

de postzegels voor: 
het Griekse kruis op postzegels van Zwitserland; 
het patriarchale kruis, ook wel Lorrainekruis genaamd, 

met 2 of 3 horizontale armen, die naar onderen langer wor
den, op postzegels van België (weldadigheidszegels) en Hon
garije; 

het Keltische kruis op postzegels van Ierland; 
het herkruist kruis, zoals het kruis van Cong op post

zegels van Ierland; 
het hakenkruis o.a. op dienstzegels 1934 van Duitsland, enz. 
Eenzelfde kruis in verschillende tinkturen kan ook naar de 

nationaliteit benoemd worden; bijv. een Grieks kruis is wit 
op azuur, een Engels kruis of St. George kruis is wit op rood, 
een Duits kruis is zwart op zilver. De armen van het Franse 
kruis eindigen in leliën inplaats van in klaverbladen. 

f̂ en merkwaardig voorwerp in kruisvorm, waarvan de ar
men in kronen eindigen, komt voor op de eerste uitgifte van 
Mongolië (1924). Dit stelt een zgn. „Vad'jra" of donderscepter 
van de Indra voor, die door de lama's van de noordelijke 
Boeddhistische secten tijdens het ritueel van hun diensten ge
bruikt wordt ^). 

B. De menselijke figuur. 
De menselijke figuur of delen daarvan vindt ook haar toe

passing als heraldisch beeld (de menselijke figuur als schild
houder zal ik later behandelen). Mannen, vrouwen, koningen, 
ridders, jonkvrouwen, wildemannen, heiligen, monniken. Mo
ren enz., komen in verschillende standen voor. De figuur in 
haar geheel afgebeeld, wordt meestal „de face" geplaatst. Als 
gedeelten van een menselijke figuur treft men op wapen
schilden o.m. aan: een borstbeeld, een hoofd (of meer hoof
den), een hart, een afgerukt been, drie afgesneden zilveren 
knieën, een doodshoofd met gekruiste beenderen, een oog. 
een hand, een arm, enz. 
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C. Dieren. 
Dieren komen veel voor in de heraldiek. Zi,i worden in be

weging of in rust afgebeeld. Een leeuw wordt bijv. veelal 
„klimmend" (op de achterste poten lopend), met opengesper
de muil en opgeheven klauwen weergegeven. De standen der 
viervoetige dieren omschrijft men als volgt: klimmend, lo
pend, stappend, springend, hardlopend, neerspringend, 
zwemmend, liggend en staand. Verder kunnen zij gekroond, 
geklauwd, getongd, gehalsband, aanziend, afgewend, omgc-
wend of verminkt zijn. Meestal worden de viervoeters weer
gegeven van terzijde gezien en naar rechts gewend, tenzij 
naar links gewend is voorgeschreven. (Afbeeldingen op ze
gels van Finland, lynx en hermelijn). 

D. De Leeuw. 
Van de viervoeters komt de leeuw het meest voor als he

raldisch beeld. De leeuw noemt men de koning der dieren, 
hij is het zinnebeeld van moed, kracht en waardigheid. 
Eigenaardig is, dat vooral de Noord-Europese staten de leeuw 
in hun wapen hebben. De voorstellingen van de leeuw lopen 
zeer uiteen. De oudste weergaven van de leeuw op de wapen
schilden tonen ons het dier met een spitse kop, een open
gesperde muil, geen tong, noch tanden. De heupen waren zeer 
smal, de borst wat breder. De normale houding was klim
mend; de leeuw stond rechtop, gereed voor de aanval. De 
staart was naar boven gericht, het uiteinde bestond uit een 
bos haar, die in de richting van de rug omgebogen was. Soms 
werd op het midden van de staart nog een haarkwast aange
bracht, soms is de staart gespleten. De oudste leeuwen wer
den geheel behaard weergegeven, later veranderde dit in een 
plaatselijke beharing van manen, staart, buik en poten. 

De kleur van de wapenleeuw is meestal goud of rood, zel
den blauw. Nagels en tanden zijn anders gekleurd; is de 
leeuw goud of zilver, dan zijn de nagels rood of blauw, of 
tegenovergesteld: is de leeuw rood of blauw gekleurd, dan 
zijn de nagels van goud of zilver. 

De wapens (bijl, zwaard, enz.) van het dier moeten altijd 
van de kleur van het veld verschillen. Op de oude wapens 
staat de lichaams-as van de leeuw loodrecht en valt samen 
met die van het schild. 

Sinds de XVe eeuw wordt de stand meer voorovergebogen. 
In ons land komt de leeuw als wapenbeeld het eerst voor 

op de wapens van de Hertogen van Brabant en de Graven 
van Holland en Vlaanderen, sinds de Xlle eeuw. (Zie verder 
hierover bij Nederland). 

De leeuw van het koninkrijk België is ontleend aan die van 
het wapen van Brabant. De leeuw in het Bulgaarse wapen 
is afkomstig van het geslacht Saksen-Coburg, de eerste Bul
gaarse Koning Ferdinand stamde uit voornoemd geslacht. De 
Noorse leeuw draagt een strijdbijl, de Finse een scimitar of 
kromzwaard. De leeuw in het Letse wapen kijkt naar rechts 
inplaats van naar links. De klimmende leeuw in het Spaanse 
wapen (veld rechts boven) is afkomstig van het geslacht Leon 
(d.i. leeuw) waaruit het Spaanse koningshuis stamt. Op het 
Britse wapen zien wij op de velden 1 en 4 drie gaande gou
den luipaarden op rood, die sinds Richard I (Leeuwenhart) 

in dat wapen zijn opgenomen; op veld 2 zien wij de klim
mende rode leeuw op zilver, die als zinnebeeld voor Schot
land gold sinds Alexander II (1214—1249). De leeuw geldt 
ook als zinnebeeld voor het voormalige „British Empire" (het 
Britse Keizerrijk) en komt als zodanig voor op de Engelse 
zegels van 1924 (British Empire Exhibition) en op de over
winningszegels van 1919 van N. Zeeland. Betreffende de Tos-
caanse leeuw als schildhouder van het wapen van Bourbon, 
zie men bij Toscane. De Zweedse leeuw fungeert als schild-
houder op de 5 Ore waarden van uitgifte 1920—'24 en op 
de 5 en 10 Ore waarden der uitgiften 1923—'26 van voor
noemd land. 

Paraguay is de enige Z.-Amerikaanse staat, die de leeuw 
al zinnebeeld op zijn postzegels weergeeft, nl. een leeuw met 
vrijheidsmuts. Andere zinnebeeldige (geen heraldische leeu
wen), zijn die van Abessynië, zijnde „de leeuw van de stam 
van Judah" en de leeuw van Perzië, die altijd wordt afge
beeld met een stralende zon als zinnebeeld van .,de Orde 
van de leeuw en de zon" "). 

Als zinnebeeld van „herrijzend Nederland" is de Neder
landse leeuw, die de Duitse draak doodt, afgebeeld op een 
speciaal zegel, dat in juli 1945 werd uitgegeven. 

Heraldiek door J. Godcfroy, blz. 18. 
„ 21. 
„ 35. 

Vgl. Heraldiek door J. Godefroy. blz. 6. 
Vgl. Die Post, Jrg. 1935, blz. 82. 
The heraldic Lion in Stamp Design. Stanley Gibbons' 

Monthly Journal. Jrg. 1931 Vol. IV, blz. 202. 
(wordt vervolgd) 

Te koop 
gevraagd 

V E R Z A M E L I N G E N , 
PARTIJEN, M A S S A G O E D 

en K I L O W A A R 
betaling contant en hoogste prijzen. 

Vraagt gratis geheel nieuw bijgewerkte 
mliooplijst massawaar. 

Yvert 1957 verschijnt deze maand Franl<rijl< f 3.25 
Europa f 11.90 
Overzee f 15.80 

3 delen samen f 30.95 + porto. 

POSTZEGELHANDEL G. v.d. EIJNDE 
PETRISTRAAT 8 UTRECHT (OOG IN AL) — TEL 31082 — GIRO 498261 

Te koop gevraagd: 
Vei zamclint;en J 
Paitijcn > po 

Speciaal interesse voor oude 
van de gehele wereld. 

AANBIEDING 
NEDERLAND. 

tzcscls 

zegels 

1951 Zomer (postfr.) ƒ 1,20 
1951 Kind 
1952 Zomer 
1952 Kind 
1953 Rede Kr. 
1953 Kmd 
1954 Zomer 
1954 Kind 
1955 Zomer 
1955 Kankerbestr. 
1955 Kind 

„ 1,15 
„ 1,10 
„ 1,— 
„ 1,20 
„ 1,20 
„ 1,20 
„ 1,10 
„ 1,20 
„ 1,20 
., 1,— 

ALBUMS. 
Ncdeiiand (O.G.) (excels. 

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

Groot insteekboek 
26 X 32 cin 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 

Alsv. 20 bladen 
Insteekboekjes ƒ 0,75; 

ƒ 1,50, f 2,—; f 3,25 
ƒ 6,75 

Schaubek Europa 
, Overzee 

Wereld 

.f 6,50 
„ 8,50 
„ 14,— 
„ 15,— 
., 22,50 

„ 10,— 
„ 1 8 , -

ƒ 0,95; 
f 3,60; 

„ 15,— 
„ 20,25 
„ 18,— 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 43140 - G! ro 425549 
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POSTZEGELHANDEL 

■ 

W.H. EECEN 
KAPELSTRAAT 15 - BUSSUM 
TELEFOON 6288 - GIRO 451627 

ZICHTZENDINCEN 
1 van nagenoeg alle gew. landen. 
1 BILLIJKE PRIIZEN 

1957 Europa Michel catalogus ƒ 18,40 
1957 Duitsland Michel catalogus ƒ 5,10 

Yvert en Tellier 1957. 
Deel I Frankrijk en Franse kol. ƒ 3,25 
Deel II Europa 
Deel Til Overzee 

Nederland 
No . 1 

2 
3 
12 
29 
45 
49 
Oympiade 
A.N.V.V. 
Reddingsw. 

ƒ 5,75 O 
5,— O 

25,— O 
20,— O 
15,— O 
15,— O 
5,— O 
9,— " 

10,— » 
5,50 * 

90,— * 
104/105 22,50 O 
121/131 43,50 » 

O = gebruikt, * = ongebruikt; 
'̂ * = ongebruikt met gom. 

ƒ 11,90 
ƒ 15,80 

Compleet ƒ 30,95 
Nederlands Indië 
N o . 1 ƒ 2 0 , - O 

30 9,— O 
1/7 brandkast 

- 5 0 , - » 
Nederlandse Antillen 

82/88 brandkast 
5 , - * 

Jub . 1923 60,— » 
200/205 3,50 » 
Vliegp. 26/40 43,— • 
Juliana Vlg. P. 

9,— " 
Help-Help . 10,50 » 

Wij hebben grote voorraad Ned.-Kot. en 
Europa, Verzamelingen en engros partijen 
fegen contant geld te koop gevraagd. 

Suriname 
15 ƒ 
23 
24 
30 
39 
57 
197/199 
Bank Note 

Stadion 
Vliegp. 1/7 
Vliegp. 18 
Vliegp. 24/26 

2 5 , — O 
7,— -
8,— -• 

18,— «• 
9,— » 

25,— * 
13,50 » 

48,— «■ 
6,— * 
3,50 < 

220,— '" 

22,— 

Bezoek 
onze zaak! 

P O S T Z E G E L H A N D E L JAC. E N G E L K A M P 
Spuis t raat 301  AmsterdamC.  Giro 312696  Telefoon 30998 

MOOIE EIV ZELDZAME POSTZEGELS 
VOOR DE PHILATELIST 

H. R. HARMER kondigt belangrijke 
nieuwe seizoenveilingen te Londen aan 

Alle ernstige Philatelisten kunnen deel nemen aan de H. R. Harmerveilin
gen te Londen. INDIEN U WENST TE KOPEN en nog niet in onze post
lijst is opgenomen zal een twaalf maands abonnement voor slechts 30/— u 
onze veilingcatalogi van de room der verzamelingen in de wereld brengen 
met alle lijsten der opbrengstprijzen. INDIEN U WENST TE VERKOPEN 
dan zullen de Harmer veilingen u de hoogste opbrengst geven. Schrijf van
daag nog om de bijzonderheden van de Harmer Dienst voor Verkopers. 

VEILINGPROGRAMMA 
10 en 11 sept. Seizoenopenings veiling — Uitgezocht Britse 

Gemenebest en buitenland. GrootBrittannië is buitenge
woon en er zijn grote afdelingen van de Caymans, Goud
kust, Montserrat enz., en een mooie rij Buitenland in het 
algemeen. 

Catalogus (5 platen) 2/— 
17 en 18 sept. Mooie veiling koninkrijk — waarbij een 28 ban

den verzameling George V en George VI uitgiften. 
24 en 25 sept. en 1 en 2 okt. Belangrijke veiling van een waar

devolle wereld verzameling, alle verschillende zegels, in 50 
„Yvert" albums (18401950). Hierbü vele zeldzame onge
tande zegels. 

Catalogus (8 platen) 2/— 
8 en 9 okt. „Gehele wereld"veiling sterk vertegenwoordigd in 

Falklands, Frankrijk en kol., Duitse staten, GROOT
BRITTANNIË, Grenada, Nieuw Zuid Wales, U.S.A. enz. 

15, 16 en 17 okt. Een waardevolle verzameling van het BRITSE 

GEMENEBEST in het bijzonder sterk vertegenwoordigd 
in ongebruikte blokken. 

Geïllustreerde catalogus 2/— 
22 en 23 okt. De gouden medailleverzameling van de klassieke 

uitgiften van MEXICO, samengebracht door wijlen Mar
kies Guy de Fayolle. 

Catalogus (8 platen) 2/— 
5 en 6 nov. Het voornaamste deel van de verzamelingen CHINA, 

Buitenlandse kantoren en Hong Kong, samengebracht door 
wijlen A. Diercking Esq. te Shanghai. 

Geïllustreerde catalogus 2/— 
12 en 13 nov. Mooie BRITSE GEMENEBEST. 
19 en 20 nov. „Gehele wereld"veiling. 
26 en 27 nov. Landen in het buitenland, waarbij waardevolle ver

zamelingen Duitse staten en Zwitserland. 
Catalogi met vele illustraties van bovengenoemde veilingen 
1/— per stuk, uitgezonderd die waarbij anders vermeld. 

AND AT 
NEW YORK 

R. H A R M E R LTD. 
In te rna t iona l Stamp Auctioneers 

41, NEW BOND STREET 
LONDON, W.I. 

AND AT 
S Y D N E Y 



Wilt U kopen? 
Onze a.s. 215e postzegelveiling, die dinsdag 9 oktober a.s. zal plaats

vinden, biedt een schitterende gelegenheid datgene aan te schaffen, waar

naar u al lang zoekt: 

Nederland en O.R. met eerste emissie, vele rariteiten (o.a. 2V2 Gl. Java-

hoog, kopstaand, Bezit Buiten, enz.), Cura^ao-engros, Euiopa . Overzee 

(o.a. Eng. Kol. Silver Jub . , Silver Wedding) en een waardevolle afdeling 

verzamelingen per land! Deze werkelijk belangrijke veiling bevat voor 

elck wat wils. Veilingcatalogi op aanvraag. 

N. B. Kijkavond ? oktober van TQ 70 — 22 30 ten kantore.' 

Wilt U verkopen* 
Voor onze 216e Postzegelveiling kunt - u liu reeds inzenden. Wacht u 

s.v.p. niet to t het laatste moment. De opbouw van een serieuze veiling 

vereist heel veel tijd. Onze 37-jarige ervaring als veilïnghoudster is een 

garantie voor goede lesultaten. Wi) sparen kosten, noch moeite, noch 

tijd, om onze veilingen tot een succes te maken 

LATEN VEILEN IS VOORDELIGER DAN U D E N K T ! 

Vraagt onze gunstige veilingcondities eens aan. 2ij worden u zonder 

enige verplichting toegezonden. Desgewenst renteloos voorschot. Dis

cretie verzekerd. 

J. K. RIETDIJK n.v. - DEN H A A G - LANGE POTEN 15 A 

Speciale Mixture aanbieding 
rechtstreeks uit Canada! 

V betaalt soms hoge prijzen voor buitenlandse zegels 
per kilo onafgeweekt. Wij hebben echter de hand ' 
kunnen leggen op een enorme Mixture-partij buiten
land, allen afgeweekte zegels. Bevattende o.a. zegels 
van Afrika, Azië, Br. Kolonies, Latijns Amerika, groot 
formaat zegels etc. 1000-1500 verschillende soorten. 
Per lot van ruim 10.000 (tienduizend) zegels, porto-
vrij geleverd aan uw adres, voor de lage prijs van 
ƒ 26,60. 
Bet£iling kan geschieden per internationale postwissel 
of op onze bank, The Mercantile Bank of Canada, 
Vancouver B.C. 

Stamp Import & Export J. J. ANGEL 
P.O. Box 41, Yale, B.C. Canada. 

Te koop 
gevraagd 

Voor belangrijke objecten, 
bezichcigmg ter plaatse. 
Geen collectie te groot, 
altijd prompte be*^a'ing. 

KILO'S NEDERLAND 

MASSAGOED 
Neder'and en Kolon en, alsmede buitenland 

SERIES NEDERLAND 
gebruikt en ongebruikt, in het bijzonder vanat 

1949 doch ook oortogsuitgaven 

VERZAMELINGEN EN PARTIJEN 
vooral overzee 

Uitvoerige offertes aan. 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE WIT 
Aibrecht Durerstraat A — Amsterdam-Z. — Teleloon 713489 

XIEIJWE SEIZOEX 
VEILINGEX 

19 SEPT. G R O O T BRITTANNIË (nos. 1510—11, tijden: 11 v.m. en 2 n.m.) . ' b a a r 
bij een waardevolle verzameling onaangebroken aangeboden, Contro le-
merken, Buitenslands gebruikt; zeldzame lijn-gravures met 1840 Postmaster 
stempels en mooie ongebruikte blokken van de 1841 en volgende uitgiften; 
Vlakdrukken met zeldzame proeven, ongetande variëteiten, 3 d. „wi t t e 
s t ippen" ongebruikt, 1884 5 d. „s t reep" , 1902-04 I .R. OFFICIAL 5/- cii 
andere zeldzaamheden. Catalogus 1/-. 

26 SEPT. BUITENLAND (nos. 1512—13, tijden: 11 v.m., 2 n .m.) ; Brazilië, China, 
Portugese koloniën, alsmede Bulgarije, Israël, Korea, Roemenië en Sicilië, 
waarbij vele zeldzaamheden. Catalogus 1/-. 

3 O K T . FALKLAND EILANDEN, alsmede BRITS WEST INDIË met een ui tzon
derlijke verzameling van St. Vincent (nos. 1514-15, tijden; 11 v.m., 2 n.m.) . 
Catalogus 2/6. 

6 OKT. ALGEMENE VEILING te B O U R N E M O U T H (nos. 1516-18, tijden- 10 30 
v.m., 11 v.m., 2 n.m.). Een gehele wereld verzameling, Brits Gemenebest, 
Koning George VI en Koningin Eisabeth II. Onaangebroken verzamelingen 
waarbij 8.014 Brits gemenebest £ 35 0 en 21.975 Buitenland £ 200. Waarde
volle afdelingen van Kaap de Goede Hoop , Groot Brittanië en Zuid-West-
Afrika. Catalogus 1/-. 

10 OKT. POST GESCHIEDENIS VEILING 189-191 (nos. 1519-21, tijden: 11 v.m., 
11.50 v.m., 2 n.m.). Waarbij een Philatelistische Bibliotheek, V E L D T O C H T 
ENVELOPPEN, Frans-Duitse Oorlog (met sterk gespecialiseerde Ballon 
Montés) en Boeren Oorlog, P .O.W. enveloppen van Bermuda. ZEE POST, 
P. & O. Post Boot Afstempelingen, P IONIER L U C H T P O S T ENVELOP
P E N . Aden to t Zanzibar met sterke afdelingen van Groo t Bri t tannië, Hong 
Kong, en Verdrags Havens Afstempelingen en Nieuw Zeeland. 
Catalogus 2/6. 

Opbrengst prijzen (2/6 per stuk) zijn verkrijgbaar ongeveer vier weken na de veiling 

ROBSOJV LOUVE LTn 
50 PALL MALL, LONDEN s.w. 1. 

Telegramadres: „Stamps, London" 

Wanneer ingegaan wordt op deze advertentie meld dan s.v.p. dat u deze zag in 
het „NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE" . 

Speciale 
aanbieding! 

PROEVEN 
NED. INDIË 1902 

Serie ongetand 
% ets. in 8 kleuren f225,— 

Ned. Indië 
'1942 20 et. roodlila (277) ƒ 12,50 

60 et. blauw (2S3D) „ 1,25 
» 80 et. rood (284D) „ 1,75 

1931 Luthtpost Java-Austr . (13) „ 6,50 
luch tpos t Tk gid. (16) „ 9,50 

Suriname 
'1898 10/15 et. grijs (30) „ 22,50 
^909 5 et. doorstoken (58) „ 1,25 
*■ 5 et. getand (59) „ 2,50 
*1931 4 et. bauw (76) „ 1,20 
* 7'/ï et, geel (84) „ 2,75 
^1923 Jubileumserie cpl. (10410) „ 65,— 
(Orders beneden ƒ 10,— porto extra) 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON N.V. 
Passage 25-27 — Den Haag — Giro 4262 — Tel. 11.24,^ 

Te kaop yevraêêgd: 
verzamelingen, groot of klein, zomede 
partijen postzegels, der gehele wereld. 
Eveneens verzamelingen Nederland en 
O. G. en engros-partijen Weldadigheids-
zegels. 

H. KOOPMA]\ 
N. Z. Voorburgwal 314 - Amsterdam 

Postgiro 5134.27 
Telefoon 33473 

(rt' . 



KLEINE ANNONCES 
Te koop : Pos th VAN RIEBEECK 
ƒ 1,10, ZOMER '52 ƒ 1,10, KANKER-
BESTR. '55 ƒ 0,95, 3 series samen \ o o r 
ƒ 2,85, per 10 ƒ 27,50. Betaling voor
ui t , boven ƒ 10,— franco. H . Buizert, 
Nobelstraat 55, Rot te idam. 

Te koop : MAANDBLAD PHILATELIE, 
jrg. '48 nrs. 2 t/m 12, '49 nis . 1 t 'm 6 
en 9 t/m 12, '50 nrs. 1 en 3, '51 nrs. 
6 t /m 12 en jrg. '52, '53, '54, '55 en 
'56 to t heden. Meidoornstraat 2. Die
penveen (Ov.). 

Koopje, V E R G R O O T G L A Z E N , LOE
PEN, diam. 6, lang 14 cm ä i 2,50, 
per dozijn ƒ 18,— franco rcmbouis . 
N'iet naar genoegen, geld terug p .o. Post
bus 205, Arnhem. 

Par t . biedt aan. SURINAME ongebr. 
ƒ 300,-, cat. prijs gebr. J 300,— , Cu
rasao ongebr. ƒ 200,—, gebr. ƒ 150,— ; 
Ned. telegram-, internering-, postzegels 
t/m 1924 gebr. ƒ 400,—, luchtpostenve
loppen HoU. Indie ƒ 100,—, prijzen 
n.o. t .k . Boeken: postzegelkunde ƒ 12,50, 
Leidraad Ned. ƒ 10,—, Handboek Cur. 
Sur. f 7,50, Vos-Ned.-Indie ƒ 5,—. 
Brieven onder N o . P 755 Boom-Ruyg-
rok N . V . , Haar lem. 

VERZAMELAARS! eng. 100 aardige 
nummers van Ned. & O.G. in aantal 
schappelijk te koop aangeboden, wegens 
geldgebrek. Voor serieuze gegadigden 
hjst beschikbaar. C. J. v. Wet te , Ko
ningskade 12, Den Haag. 

Gezocht . Alle uit vliegtuig UITGE
W O R P E N pamfletten of boekjes; ver
ongelukte brieven, noodpost , brieven of 
kaarten met veldpoststempels Koop of 
ruil tegen postzegels, enz. K Viehoff, 
Singe 130, Den Helder. 

ZIEKEN VRAGEN POSTZEGELS. Bi. 
onder no P 759 aan Boom-Ruygrok 
N.V, . Haar lem. 

SPANJE B U R G E R O O R L O G . Veizame-
laar zo<' t contact met dito verzamelaars. 
Tevens materiaal gezocht uit deze pe
riode, liefst op de brief. Ook l i teratuur 
op dit gebied. Brieven onder no. P 760 
aan Boom-Ruygrok N . V . , Haarlem 

ISRAËL Plaatfoutcn en onget., misdiuk-
ken, proeven, enz. te koop geviaagd. 
Brieven onder no P 761 aan Boom-
Ruygrok N .V . , Haarlem. 

Gevraagd, collecties ISRAËL, PALESTI
NA. Aanbiedingen met piijs en om
schrijving aan Har tog Okkcr & Co, 
Rapenburg 991, Amsterdam C , Tel . 
K2-63937. 

Zichtzendingcn ENGELSE K O L O N I Ë N . 
L'aizenden zegels voor meer dan 95Vo 
uitgeprijsd tegen ' / s e de Yveitfr . en 
nog lager. B. de Blieck, Busken H u e t -
straat 5-11, Amsterdam, tel. 128815. 

De vereniging van Postzegelverzamelaars 
Ti lburg, kan voor haar rondzendverkeei 
nog boekjes met goede zegels gebruiken. 
De administrateur- W. van Euwe, Insu-
lindeplein 5, Ti lburg. 

Te koop geviaagd voor luil met buiten
land Nederland KERKEN I N O O R 
LOGSTIJD en ZOMERZEGELS 1950 per 
100 St. Brieven met prijsopgave onder 
no. P 764 aan Boom-Ruygrok N V , 
Haarlem 

Te koop gevraagd MALTA, M O N T E 
N E G R O en P O R T E N van O.G. Brieven 
aan H . J. v. Dongen, Rhenen. 

Zichtzendingcn ENGELSE K O L O N I Ë N . 
Duizi-ndcn zegels \ oo i meer dan 95''/o 
uitgeprijsd tegen ^/s c. de Yvertfr. en 
nog lager B de Blieck, Busken Hue t -
straat 5-11, Amsterdam. Tel. 128815 

Wilt u een zichtzending van N E D . en 
O.R. tegen scherpe prijzen? Vraag dit 
dan even aan bij C. Bol, Yerseke, Zon
der verplichting uwerzijds Veel tevre
den afnemers 

Voor POSTZEGELS MET FIRMAPER
FORATIES geef ik f 0,30 per 100 st. 
W. J. Pieterse, luhanalaan 248, Bilt-
hoven. 

Schriftelijke cm sus ESPERANTO. 
Vraagt giatis piospeclus ' Esperanto-
school, Hengelo, Abelcnstiaat 54. 

1'ostzegelhandelaai kan nog enkele ver
enigingen met interessante R O N D -
ZENDBOEKJES beleveren. Aanvragen 
met condities onder no. P 747, Booni-
Ruygrok N V . , Haarlem. 

VERTEGENWOORDIGERS van U.S.A. 
FIRMA zoekt voor zijn relatie te koop 
verzamelingen Europa of Wereld, als
mede engros-partijen Nederland en Ko
lomen. Uitvoerige offerte onder no. 
P 751 aan Boom-Ruygrok, Haai lem. 

Wie kan mij helpen aan de nummers 
van 15 sept. 1945 t/m 15 juni 1948 van 
het Ned. Maandblad ,,Philatelie"^ 
Gaarne aanbiedingen met prijs aan: L 
Schippers, Koninginnenlaan 7, 's-Her-
togenbosch. 

Te koop gevraagd N E D E R L A N D O N 
GEBRUIKT Nos. 1 t/m 45, 79, 80, 104, 
105. Aanbiedingen per stuk of in één 
koop aan Minnebruiker, Savornin Loh-
manlaan 88b, Rot te rdam. 

PHILATELISTISCHE LITERATUUR te 
koop gevraagd — geen oude katalogus-
sen — aanbiedingen met prijsopgaaf aan 
J. G. Millaard, Hoveniersweg 18, Tiel. 

Door constante bedlegerigheid niet tot 
zelf-speuren in staat, vraag ik: Wie 
heelt LEDIGE I N H O U D EXCELSIOR 
ALBUM Eng , ler l . . It . , Polen of ge
deelten daarvan te koop. A B Mcl-
chers, Rivierenlaan 16, A'dam, Telefoon 
722448 (lid Holl.) 

SCHAARS PALESTINA gebr. luxe ex. 
No . 6-7 (50 pi en £ 1) ƒ 17,50. No . 
26-27 (idem met 3 balken / 20,—). 
Alle 4 samen ƒ 35,—. Te koop gevr. 
Rembrandt series pf-gebr. alsmede losse 
waarden gebr. Gaarne aanb. P. Koop
manschap, Huizerstraatweg 10, Naarden 
Giro 555957, tel. 9465. 

Te koop aangeb. verzameling N . O . G . m 
pracht album (Cat. waarde ƒ 1593,—), 
en 2 stockboeken met groot aantal dou
bletten N .O .G . , w.o. postfrisse (vrij 
hoge cat. waarde). Alles voor ƒ 525,—. 
Geen handelaar, thuis ter inzage, Evert-
senstraat 61, Amersfoort. 

Wij geven voor MASSAWAAR BUI
T E N L A N D ƒ 1,25 p . 1000 (uitgez. 
Belg.-Eng.-Duitsl .-Frankr.) . Voor deze 
f 1,— p . 1000. Groot formaat plaatjes
zegels 50 c p . 100. A. de Man, Gen , 
V. d. Heydenstraat 20, Doidrecht . 

WIJ BETALEN 50 et per 100 stuks voor 
Indonesische of Ned. Indische zegels af
geweekt, mogen ook gemengd zijn. OOK 
Jap. bezetting A. A. M. de Giaaff, 
Hoogstraat 182a, Schiedam, Tel. 68407, 
Giro 428605. 

Uw grote of kleine collectie NEDER
LAND en/of B U I T E N L A N D kun t u 
voor een goede prijs verkopen aan: j . 
D. Muis, Platanenweg 12, Amsterdam, 
tel. 50959. 

Tot 

op 

mijn 

IS 

grote 
R. 

droefheid deel ik u mede, 
C. SOMBOGAART 

Kruissttaat 4 
Haarlem 

augustus j.1. IS overleden 

dat mijn 

J. W. Sombogaart—v 
Geuzcnstraat 88-11 
Amsterdam. 

echtgenoot 

. d. Burg, 

Offerte van Nederland verzame
ling no 7/8. Puntstempels 19/27; 
33/43, 1807, 1842/88, ook Kleur-
rondstempeis op nrs 34 t/m 43. 
Verz. bevat ± 2000 verschillen
de exemplaren, in prima kwali
teit en puntstempels duidelijk 
leesbaar, plaatsstempels duidelijk 
leesbaar, w. o. zeldzame ex. \ o l -
gens nr aanwezig. Puntstempels: 
1867/71, 487 - 8 - 9/12 - 13/18 -
33 aantal stuks 125 - 50 - 10 -
7 - 6 0 verschillend. Alle type 
Koning Willem III. 1842/88 no 
1 9 - 2 0 - 2 1 - 22 - 23 - 24 - 25 
- 26. Aantal stuks 230 - 10 -
110 - 60 - 85 - 162 - 6 - 125 
No 27 - 28 - 29 - 225 - 5 - 6. 
2000 gulden priis voor de ± 
2000 verschillende prima exem
plaren Puntst nrs 34 - 35 - 36 
37/43 Type H M Wilhelmina 
1891/94, aantal 20 - 190 - 20 300 
stuks Kleinrond-stempels, totaal 
651 stuks, no 34 - 35 - 36 - 37 
- 38 - 39 - 40 - 41, stuks 69 -
31 I stp. 46 - 156 - 66 - 80 -
98 - 26, aantal no 42 - 43, aan
tal no 68 - 11 Prijs op aanvraag 
voor een of meerdere nummers. 

C. J. H . R O O T U E B 
Philateltst-Expert 

Laan van Mcerdervoort 273A 
's-Gravenhage 

Tel 392142 — Postgiro 444540 

Zojuist verschenen: 

Catalogus 
..REPUBLIK 
INDONESIA' 
1957 

Tweede editie 

waarin opgenomen de zegels van de Republik Indo
nesia, de z.g. Djocja-Rege ring 1945-1950, alsmede de 
z.g. „Weense druk". 

De perfect verzorgde Cata
logus bevat 750 nummers. 

Verkrijgbaar 
bij de postzegel handel. 

Prijs f 1,10 

U/tgevery „ Z O N N E B L O E M 

Amsterdam 

MAAK DE H O O G S T E PRIJS VOOR UW MASSAWAAR BUITENLAND. 
Wij geven voor massawaar buitenland J 1,40 (dat is ± S 0,35) per 1000 ge
mengd en afgeweekt, met uitzondering van België, Frankrijk, Engeland en 
Duitsland. Voor deze landen betalen wij ƒ 1,15 per 1000 (dat is ± S 0.30). 
Groot formaat zegels ongeacht welke soort, ƒ 0,60 per 100 stuks. Offerte 
gevraagd van Ie Kilowaar van Nederland, 2e Complete weldadigheid- en 
gelegenheidseries van Nederland. Aangeboden een collectie Latijns Amerika 
984 verschillende ƒ 28,— (17 coli, in stock). 

Stamp Import & Export , J. J. ANGEL, 
P .O. Box 41, Yale, B.C. Canada. 

ISRAEL 
Voor oudere uitgiften met en zonder 
tabs, gebruikt of postfris 

Vraagt 
onze 
nieuwe 
prijslijst. 

P O S T Z E G E L H A N DEL H A R T O G O K K E R & C O. 
Rapenburg 991 - Amsterdam-C - Telefoon K 20-63937 

UCcpij oocr 

dient steeds 

in ons bezit 

advert&nti&ó 

vóói de Ie van de maand 

te zijn. 



Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12 - AMSTERDAM Telefoon 50959 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betaling. 

MAANDELIJKSE GOEDKOPE A A N B I E D I N G : X IS ongebruikt 
Kederl. Bevrijdingsserie x ƒ 

„ Tralieserie x ,, 
rolt . kind. 1929 

gebr. „ 
Ned. Indie 351/358 en 371 x „ 
Curafao Kind 1948 x 

,, V! p. Krijgsgev. x 
„ Pr Bernhard gebr. 

Suriname R Kruis 5 w. 
gebr. 

,, Steunfonds x 
,, Steunfonds gebr. 

Indonesia 26/28 x 
29/33 X 

„ Soekarno cpl. x 
„ Soekarna 20R 

gebr. 
„ Soekarno 50R 

gebr. 

0,85 
5,75 

1,35 
1,40 
3,25 

19,50 
59,50 

19.50 
4,15 
4,95 
0,55 
0,75 

35,— 

0,75 

Indonesia Uno : 
69/78 

ƒ 
„ Volksstemm. 

X of gebr. 
,, 17 Aug. X of gebr 
„ Herd . Gevall. 

X of gebr. 
„ Jamboree gebr. 
„ Blinden gebr. 

Por tz . 4/13 X 
Liechtenstein 82/85 x 

108/110 X 
„ 114/116 X 

141/152 gebr. 
VI.p. 1/6 gebr. 

Egypte Postcongres 1934 
gebr. 

Blocs 1 en 2 
1,50 Fostgiro 494802 

0,90 
1,35 

0,40 
0,40 

0,40 
0,85 
0,65 
0,85 
4,75 
8>— 
9,— 
6.— 

14,50 

60,— 
65,— 

Giro 'k 3658 

Waarom aarzelf U nog • • • | 
een zichtzending 
aan te vragen? 

Een proefzending kost U niets!!! 

Onze 
speciahteit 

IS ; 

NEDERLAND 
en O. G. 

ENGELSE KOL 
EUROPA 

(courante landen) 

want wij betalen daarvoor ook de re tour -por to . 
Denkt u, dat wij u met zulk een voorstel zouden 
benaderen (de voorbereiding en uitvoering daarvan 
kost immers geld) als wij er niet van overtuigd 
waren u iets aantrekkelijks te kunnen bieden^ 

Slechts één vooi waarde moet aanwezig zijn. Het 
te besteden budget meet om praktische redenen 
fzowel voor u als voor ons) minimaal ƒ 10,— per 
zending bedragen. 

U bepaalt zelf of u 1X per week, I X per maand 
of 1X per * maanden een zending wilt ontvangen. 
Een rijke sortering van eenvoudige zowel als kost
bare zegels ligt op u te wachten 
NEEMT U EEN PROEF W A N T DEZE ZEGT 
MEER DAN D U IZEN D W O O R D E N . 
(Opgeven a.u.b. volledige verzamelgebied en of u 
beginnend, gevorderd of \ergevorderd bent). 

Postzegelhandel van Duyn & Verhage 
ROTTERDAM - Berkelselaan 92 B - Telefoon K 1800/48209 

Z e e r g o e d k o p e a a n b i e d i n g N E D E R L . E N D I Ë 

IVervolg van mei- en juni-aan 

1 Aankopen boven ƒ 10,— zijn 
zegels in 

*1941 No 

» ♦ 

* o " 

« 
* 
* 
# o 

1 * 
1 * 1 * 
1 * 
1 * 
1 "̂  1 * 
t ° 
1 » „ 

* o 
■f 

1 ° 
* o 

* »194445' 
»194546 

1 0 

»1947 No 
1 »

1 * 

* 0 

* 
0 

•1948 , 

» 
* 
0 

» 0 

* 0 

* 
1 0 

1 * 1 * 
1 >^ 

1 * 
1 ° " 
1 * 

met lO"/« kort ing 
prima staat. » is ongestempeld 

. 274 10 et. ƒ 
275 15 et 
276 17'/« et 
277 20 et. 
277 20 et. 
278 25 et. 
279 30 et. 
280 35 et. „ 
281 40 et. „ 
281 40 et. 
282D 50 et 
283 of 283D 60 et. „ 
283C 60 et. 
284 80 et. 
284C 80 et 
285C 1 Gld. 
285D 1 Gld. 
285D 1 Gld. 
286C 2 Gld. 
288 10 Gld 
288 10 Gld. 
289 25 Gld. 
289 25 Gld 
Zeer licht gestemp. 
290-291 N . Z . H . , 
290-291 
294 3 ' / ! + l'/2 et. , 

No . 298-303 cpl. 
,, 304-316 cpl. 
„ 314-316 

60 ct.-2V! gld. , 
322-330 
322a 
in strook van 3 , 
323a 
in blok van 9 „ 
331-332 2-5 Gld. „ 
328, 330 en 331 , 
330a 80 et. 
vert wm. , 
330a 80 et. 
vert wm , 
333 Pehta 
334-336 dansers „ 
337-344 
15 ct.-l Gld. 
341 en 343 
45 en 80 et. 
345 10 Gld. 
345 10 Gld. 
346 25 Gld. 
346 25 Gld. 
344A 1 Gld. 
get. I2V2-I2 , 
344A 1 Gld. 
12VJ-12 
347-348 cpl. 
349-350 cpl. „ 
351-358 
15 ct .-l Gld. 
359 2 ' /! Gld. 
359 2Vï Gld. 
360 10 Gld. 

0.24 
1,40 
0,70 

15,— 
18,50 
15,— 

1,25 
47,50 

4,50 
3 , — 
4,50 
1,50 
6,50 
1,75 
6,50 
2,65 
5 , — 
3,50 

20,— 
17,50 
10,— 

130,— 
55,— 

0,60 
0,35 
1,15 
0,75 
2,50 

0,25 
1,75 

3,50 

4 , — 
7,50 
0,75 

4,50 

4,50 
0,15 
0,22 

1,90 

0,40 
8 , — 
4 , — 

24,— 
21,— 

0,90 

1 , — 
0,30 
0,40 

1,50 
2 , — 
1,50 
8 , — 

Dieding). 

en franco toezending. 
. " IS gestempeld 

"1948 No 

* 0 

• * 4 

» " 
* 

» 
»1949 , 
>t 

* * * ♦ *' 

• 
« 
* 0 " 
0 " 

»1928 „ 

* 
» 
» 4 

* ** 0 " 
♦ " 
0 *' 
»1931 ]', 

* 
* 
» 0 
♦ 

* " 0 " 

»1874 , 

» 0 " 
♦ 

0 " 
+ 
0 
0 
»1882 ! 
0 

* 
» 0 " 
» o f ° ," 

' 

. 360 10 Gld. ƒ 
361 25 Gld. 
361 25 Gld. 
351a-357a cpl. 
358A 1 Gld. 
351b-357b cpl. 
353bf 25 et. 
zonder 1 ,, 
355bf 45 et 
blok van 9 foutdr. 
in ' t midden 
356bf 50 et. 
zonder 1 ,, 
362-370 l-12'/s et. „ 
362B 1 Sen 
364B 2'/ï Sen 
367B 5 Sen 
368B Tk Sen 
371 1 Gld. 
372-373 U.T.U. „ 
374-383 15 S-1 R. „ 
384-388 2-25 R. , 
384-387 
388 25 Rupiah 
Luehtpostzegels 
10 op 12'/2 et. 
2 20 op 25 et. 
4 75 op 80 et. 
5 IV! op 2' /! Gld. „ 
1-5 
6-10, 10-15 et. „ 
9-10 
11-12 
11-12 
13 
14 30 et. 
15 4'/2 Gld. 
16 7V2 Gld. 
14-16 epl. 
17 50 op ƒ 1,50 „ 
18 30 et. 
17-18 
Portzegels 
I 5 et pr. ex. „ 
Idem bovenrand 

slecht gecentreerd ,, 
Idem rechts tanding 
afgesneden ,, 
2 10 et. 
2 10 et 
3 15 et. 
3 15 et. 
4A 20 et. 
4A 20 et. 
4C 20 et. 
7A 10 et. type III , 
7A 10 et. type II , 
8C 15 et type I , 
8C 15 et type II , 
80 15 et. type II , 
8C 15 et. type III , 
9A 20 et. type III . 
12B 50 et type II ,. 

Alle 

2,80 
19,— 
17,50 
0,90 
1 , — 
1,40 

17,50 

21,— 

16,— 
0,45 
0,20 
0,12 
0,65 
0,28 
0,45 
0,45 
1,50 

11,50 
0,80 
1,25 

0,40 
0,75 
0,80 
3,90 
7,25 

11,50 
0,50 
2,25 
0,25 
7 — 
4,75 
7,50 

11,— 
4 , — 
4,50 
0,60 
1 , — 

115,— 

85,— 

30,— 
35,— 
31,50 

7,50 
6,50 

15,— 
3,50 
2,75 
1,25 
2,50 

12,50 
6 , — 
6 , — 
5,75 

25,— 
0,45 

1882 No 
4 

* * * * °1892 ','. 
»1913 „ 

* * * j 
•ï * 

* » »1941 ", 
»1946 „ 

* •1946 " 

* 

»1911 „ 

» * of ° ,1 
'̂  0 

* ^ j 
0 

' o f ° r. 
• o f ° „ 

'> '■ of ° ;; 
"= , j 

° 
■^ofo . 
* o f ° „ 

* '!■ , J 

•i 

* 0 " 
't 

° 
* of 0 „ 
0 
0 

*  ^ > " 0 * 
♦ '* 
0 '* 
♦ 

* 
\n\ „ 

Hend 

Laan 

. 12B 50 et type III 
12B 50 et. type IV 
13B 75 et. type I 
13B 75 et. type II 
13B 75 et. type III 
13B 75 et. type IV 
18 20 et. type II 
2328 
3133 
34 37'/i et. 
35 40 et. 
38 1 Gld. " 
39 1 Gld. bl. 
40 20 op 371/« et. 
4148 cpl. 
4951 3 St. 
4952 cpl. 
5366 cpl. 
Idem 5365 
in paren met witte 
tussenstrook en 
gekleurde lijn cpl 
Dicnstzegels 
1 10 et. 
2 12"/ä ct. 
3 15 ct. 
4 20 ct. 
4 20 ct. 
5 25 ct. 
5 25 ct. 
6 50 ct. 
7 2'/ Gld. 
9 '/= ct. 
1011 cn 14 
12 2"3 ct. 
12 2"/j ct. 
15 5 ct. 
16 7'/! ct. 
18 12'/! ct. 
17 en 19 
19a 15 ct. 
21 20 ct. 
21 20 ct. 
22 22'/! ct. 
22 22'/! ct. 
23 25 ct. 
24 30 ct. 
25 50 ct. 
26 1 Gld. 
26 1 Gld. 
27 2'/! Gld. 
27 2'/! Gld. 
7h 2'/! Gld. 
bandst. 
19af 15 et 
Kopstaand 
Biandkastzegels 
17 15 ct.7i/ä Gld. 

ƒ 0,40 
, 5,50 
, 0,30 
, 0,40 
, 0,35 
, 0,95 
. 8,— 
, 0,50 
, 0,55 
. 5,25 
, 0,25 
, 1,90 
, 0,30 
, 0,35 
. 4,— 
, 2,— 
, 9,50 
, 3,90 

, 12,50 

, 0,30 
, 0,75 
, 1,50 
, 0,75 
, 0,50 
, 2,90 
, 3,25 
, 0,70 
, 10,50 

„ 0,10 
, 0,15 
. 0,90 
, 1,10 
, 0,25 
, 1,25 
, 1,10 
, 0,35 
■ 7,— 
, 0,40 
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Japanse Bezetting v. Ned.I 
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5 6, 811 St. 
' N o . 110 Malakka 170 ct. 

of ° 1114 cpl. schaars 
° l 4 Java cpl. 

No. 512 Java 3 ' / ! Sen1 R. 
° „ 512 Java 3 ' / ! Sen1 R. 

,, 111 Grote Oost cpl. 
Republiek Indonesië V.S. 
•■1949 No. 12 gest 0,20 

1950 R.I.S. No. 12 20 Sen 
— ,, 1517 

» — „ 19 80 Sen 
» — „ 20 1 Rupiah 
° — „ 22 3 „ 
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»17 Sep. P.T.T . 1575 S. 
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' V o o r het Kind 6 st. 
»No. 8188 Meiapi 
» „ 80 Moederdag 
^Doden Herdenking 

3 St. cpl. 
'Voor de Blinden 4 st. 
»lamboree 5 st. 
' Bandoeng Cofer. 4 st. 
»17 Aug. 10 I vrijheid 4 st. 
■^Stemming 4 st. 
»13 Baiar Postzegels 
■411 2'/i Scn1 Rup. cpl. 
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°1954 No. 19 3 Rup. 
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° , 21 10 Rup. schaars 
° „ 22 25 Rup 
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DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Wij beginnen het nieuwe seizoen met een 

Hoogst belangrijke extlusieve veiling 
te houden van 22 tot 29 september a.s., waar in op praktisch elk gebied zeer veel 
hoogwaardig mater iaal in prima kwaliteit en in een omvang zoals wel zelden ter 
tafel komt, ten verkoop wordt gebracht. 

Totaal circa 2750 kavels, waaronder verdeeld over 2 restantendagen — 22 en 29 
september a.s. — circa 1000 kavels verzamelingen, landencollecties, stockboeken 
etc. (w.o. honderden waardevolle objecten), ruim 500 kavels Nederland en Over
zeese Gewesten (w o vele zegels der eerste emissie in luxe kwaliteit, vele hoog
waardige zegels en series, interessante engroskavels etc.) en ruim 1200 kavels 
Europa en Overzee (waarin talrijke landen met vele zeldzame series en num
mers vertegenwoordigd, zoals Duitsland en Oudduitse Staten, Engelse Koloniën, 
Frankri jk en Kolonien, Zuid-Amerikaanse landen, zeer belangrijk ook Noorse 
Staten en diverse andere Europa- landen) . Met name komt o.a. ook zeer veel 
uitzonderlijk mater iaal Luchtpost ten verkoop. 

Ook voor U een unieke gelegenheid om Uw verzameling met materiaal , waa rnaa r 
U reeds jarenlang uitziet, aan te vullen. 

H Rokin 58 
Ij Amsterdam-C 

Tel. 30261-42380 

Catalogus der veiling 
Voor serieuze gegadigden, met wie 
WIJ nog niet m relatie mochten staan, 
houden wij te onzen kantore nog een 
beperkt aantal exemplaren van de 
uitvoerige geïllustreerde catalogus ter 
beschikking 

Supplement-catalogus 
£r bestaat nog gelegenheid voor op
name in de supplement-catalogus (ver
koop op de zeer belangrijke RESTAN-
TENDAC — 29 september a.s.) tot 
22 september a.s betere objecten toe 
te voegen 

ZELDZAME 
AANBIEDING 

Emissie 1852 

o. a. meer dan 200 complete 

brieven met zegels No. 1-2-3 

Alle platen en kleuren (ook paren). 

• 
Emissie 1864 

diverse briefomslagen met zegels No 4-5-6 

Pracht en luxe-kwaliteit 

V r a a g t g r a t i s p r i j s l i j s t 

G E U Z E N D A M ' s 
P O S T Z E G E L H A N D E L C V . 

Torenstraat 89 - Den Haag 

Z I C H T 2 E N D l N G E N V A N FA. H. O V E R D U I N EEN TRADITIE 

Een nieuw seizoen 
een nieuwe voorraad, welke 

UITGEBREIDER 
IS D A N OOIT 
Dus begin het nieuwe seizoen GOED, door bij 
ons een zichtzending aan te vragen (s.v.p. op
geven beginnend, gevorderd of vergevorderd en 
gebr. en/of ongebruikt.) 

Onze collectie boekjes bevat zowel ZEER MOOI 
EUROPA als OVERZEE speciaal: ENG. en K O L , 
SKANDINAVIË, U.S.A en Z. AMERIKA 

Ook de boekjes van NED. & O.R. zijn ZEER 
BELANGRIJK, zowel gebruikt als ongebruikt. 

Met onze zichtzendingen kan zowel de beginnende 
als de gevorderde verzamelaar zijn collectie op
bouwen 

Fa. H. OVERDUIN 
BARTOLOTTILAAN 32, SOEST-ZUID 

SPECIALISTEN IN 
ZICHTZENDINGEN 

Z I C H TZ E N D I N G E N VAN FA. H. O V E R D U I N EEN TRADITIE 
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