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Hoe de eenheid van Italië zich heeft 
gemanifesteerd op de zegels van de 

OUD-ITALIAANSE STATEN 
LANDEN: 

I. Hertogdom Savoye. 
II. Graafschap Nizza. 

III. Koninkrijk Sardinië. 
IV. Lombardo-Venetiè. 
V. Hertogdom Parma. 

VI. Hertogdom Modena. 
VII. De Kerkelijke Staat. 

VIII. Groothertogdom Toskane. 
IX. Sicilië aan gene zijde. 
X. Vorstendom Lucca. 

XI. Sicilië aan deze zijde. 
XII. Eiland Sardinië, deel van het Koninkrijk Sardinië. 

XIII. Eiland Caprera. 
XIV. San Marino. 

PLAATSEN: 
1. Nizza. 
2. Turijn. 
3. Genua. 
4. Magenta. 
5. Milaan. 
6. Solferino. 
7. Venetië. 
8. Parma. 
9. Modena. 

10. Bologna. 
11. Florence. 
12. Castelfidardo. 
13. Rome. 
14. Gaëta. 
15. Napels. 
16. Messina. 
17. Palermo. 
18. De Aspromonte. 
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1. Voorwoord. 
Wanneer men een filatelistisch onderwerp behandelt, is het 

usance één van de volgende wegen te bewandelen: 
A. Men behandelt de zegels van een bepaald land. 

Vroeger, toen het aantal uitgiften nog zéér beperkt was, 
was dit de gebruikelijke methode. 

B. Men behandelt één bepaalde emissie. 
C. Men verdiept zich in één bepaald zegel. 
D. Men behandelt algemeen filatelistische verschijnselen, 

zoals drukprocédé's, tanding, gom, vervalsingen, enz. 
In het onderstaande ben ik van een ander standpunt uit

gegaan. Ik ga niet bespreken de zegels van Sardinië, of de 
papiersoorten van de eerste emissie van Lombardo-Venetië, 
of de afstempelingen van de oude Kerkelijke Staat, maar ik 
heb genomen een groot historisch gebeuren, en ik heb nage
gaan, hoe dat tot uitdrukking is gekomen op de zegels van de 
betrokken landen. 

Bij het bestuderen van zegels heeft men vaak grote steun 
aan Kohl-Briefmarkenhandbuch, maar als men bezig is met 
de Oud-Italiaanse Staten, dan laat dit handboek ons nage
noeg geheel in de steek, want het handboek gaat met Europa 
op het ogenblik niet verder dan de letter L, en nu is het wel 
heel toevallig, dat, behalve de Kerkelijke Staat, al de begin
letters van de Oud-Italiaanse ptaten in het Duits na de let
ter L in het alfabet komen. 

De gegevens voor mijn artikel heb ik geput uit vele bron
nen: catalogi, geschiedenisboeken, werken van Dr. Diena, jaar
gangen van de Echo de la Timbrologie, en ook iets uit Kohl-
Briefmarken-Handbuch. Uit al die werken heb ik hier en 
daar iets geplukt, ik heb dat alles gerangschikt en tot een ge
heel verwerkt. 

Alvorens tot de filatelie over te gaan, is het noodzakelijk, 
zoals uit de titel blijkt, een geschiedkundige en geografische 
inleiding te geven. 

II. Historisch-Geografische Inleiding 

A. De toestand in 1815. 
Eeuwenlang heeft Italië bestaan uit een aantal kleine sta

ten. Zelfs toen Napoleon I heel Italië veroverd had, liet hij 
enkele van die staten in naam bestaan, zelfs San Marino 
bleef zelfstandig. 

Na de val van Napoleon stelde in de jaren 1814/1815 het 
Wener Congres de nieuwe kaart van Europa vast, en dat be
tekende voor Italië, dat alle vorsten en vorstjes in hun staten 
en staatjes terugkeerden. 

De toestand vindt u op bijgaande kaart. 
Van noord naar zuid vindt u achtereenvolgens: 
Het Koninkrijk Sardinië, waartoe behoorden: het eiland 

Sardinië, het westelijk deel van de Po-vlakte, het Hertogdom 
Savoye, dat de bakermat was van het regerende vorstenhuis, 
en het Graafschap Nizza, met de geUjfcnamige hoofdstad, die 
tegenwoordig Nice heet. De hoofdstad was Turijn. 

Het Lombardisch-Venetiaanse Koninkrijk, dat een van de 
Oostenrijkse Kroonlanden was, Hoofdstad Milaan. 

Het Hertogdom Parma met de gelijknamige hoofdstad. Hier 
regeeerde een tak van de Bourbons. 

Het Hertogdom Modena met de gelijknamige hoofdstad. 
Hier regeerde al sedert de 13de eeuw een tak van het Oos
tenrijkse Huis. 

Het Vorstendom Lucca, dat echter in de filatelie geen rol 
heeft gespeeld, omdat het in 1847 werd ingelijfd bij Toskane. 

Het Groothertogdom Toskane. Hier regeerde Aartshertog 
Ferdinand van Oostenrijk. De hoofdstad was Florence. 

De Kerkelijke Staat, die zich uitstrekte over de hele breed
te van het schiereiland van oost tot west, die in het zuiden 
haar grenzen had dichtbij Napels, en in 't noorden zich zelfs 
uitstrekte tot aan de rivier de Po. 

Van noord naar zuid bestond ze uit 5 landen: Romagnes, 
Marken, Umbrië, Rome en de Campagna. De hoofdstad was 
Rome, en de Staat werd geregeerd door de Paus. 

De Beide Ciciliën, bestaande uit (volgens de atlas van Het-
tema): 
1) ,.Sicilië aan deze zijde". Dat was het eiland Sicilië, 
2) „Sicilië aan gene zijde". Dat was het vasteland. 

Nu wil ik de juistheid van deze namen niet ontkennen, 
maar het is toch wel heel vreemd, dat in het werk van Dr. 
Diena over de zegels van Napels en Sicilië enige brieven zijn 
aangehaald, waarin de Postadministratie van Napels schrijft 
aan de Onderkoning te Palermo, en waarin ze, sprekende 
over het vasteland, schrijft „Sicilië aan deze zijde", waaruit 

ik meen te kunnen Concluderen, dat ieder Sprak van „deze 
zijde" als hij het had over het gebied, waarin de spreker zich 
bevond, en van „gene zijde" als het ging over het andere ge
bied. 

In de „Beide Siciliën" regeerde een tak van de Bourbons. 
De hoofdstad was Napels. 

De Postadministraties waren scherp gescheiden. De valuta 
van beide landen was ook niet gelijk. Voor beide delen gold 
wel als rekeneenheid de Ducaat = 5 Tari = 10 Carlini = 
100 Grana. Verder 1 Grano = 2 Tornesi = 10 Cavalli, maar 
op het eiland heette de Grano Bajocco en de Cavallo Picollo. 
En het was niet alleen een kwestie van andere namen, maar 
er was ook een essentieel verschil, want de waardeverhou
ding tussen de Siciliaanse en de Napolitaanse Ducaat was 
ongeveer 1 : 2. 

Aan het eind van deze geografische indeling zult u mis
schien denken „wat was dat een rare toestand in Italië", 
maar laten we niet vergeten, dat het een toestand was, die al 
eeuwen lang had bestaan, waarin iedereen opgegroeid was, 
en dat het juist als een omwenteling werd beschouwd, toen 
Italië tot een eenheid kwam. 

B. De woelingen na 1815 en de politiek van 
Victor Emanuel II en Cavour. 

Toen, na de val van Napoleon, de vorsten in hun staatjes 
waren teruggekeerd, traden ze sterk reactionair op. Alle in
stellingen van de Revolutie, ook de goede, verdwenen weer. 
Adel en geestelijkheid kregen hun oude voorrechten weer 
terug. Zelfs de vrijheid van godsdienst verdween weer. 

Dat wekte tegenstand van het volk op. Bovendien was er 
in Italië een geheim genootschap, de Carbonari, dat eerst al
leen streefde naar beperking van de macht van adel en gees
telijkheid, maar dat zich later ook de eenheid van Italië tot 
doel stelde. Het ledental van die „ondergrondse" groeide aan 
tot 800.000. 

Zoals we al onder H-A gezien hebben, was de Oostenrijkse 
invloed in Italië groot. De Oostenrijkers bemoeiden zich 
steeds met de binnenlandse aangelegenheden van die kleine 
Italiaanse staten, natuurlijk met de bedoeling hun eigen 
macht op het schiereiland uit te breiden, maar als gevolg 
daarvan ontstond er een grote haat tegen de Oostenrijkers. 

Vooral na de revolutie in Frankrijk van 1848, waarbij de 
Franse Koning verjaagd werd en de Republiek werd uitge
roepen (emissie 1849 in type Ceres), ontstonden er in vele 
van de Italiaanse staten opstanden, die alle met behulp van 
Oostenrijkse en Hongaarse troepen werden onderdrukt. 

Eén daarvan, die van 184.8 in de Kerkelijke Staat, is de 
moeite waard om gememoreerd te worden, omdat die op 
Franse brieven en op Franse zegels sporen heeft nagelaten. 

In de Kerkelijke Staat ontstond een zó ernstige opstand, 
dat Paus Pius IX Rome moest verlaten, en moest vluchten 
op Napolitaans gebied in de kustvesting Gaëta, vlak bij de 
grens. In Rome werd de Republiek uitgeroepen onder leiding 
van Mazzini. Franse troepen grepen in en heroverden Rome, 
dat verdedigd werd onder leiding van de beroemde Gari
baldi, die later nog heel wat meer van zich zou laten spre
ken (zie onder IX). De macht van de Paus werd hersteld en 
de Franse troepen bleven in Rome ter bescherming van de 
Paus, en ze zijn daar gebleven tot 1870. 

Hieronder vindt u twee Franse legerbrieven uit de tijd 
van die bezetting. 

1) Brief dd. 4 mei 1854 met het stempel Corps expéditionaire 
d'Italie lere Division. Het te betalen port is aangegeven met 

een stempel. 
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2) Brief dd. 19 juni 1856 met het stempel Corps expéditionaire 
d'Italie 2e Division. Het te betalen port is in inkt op de brief 

geschreven. 

Ook dateren uit die tijd de Franse zegels met rultaf stem
peling en daarbinnen, in plaats van de nummers van de 
Franse plaatsnamen, de afkortingen CER CER I CER II. 

CER is afkorting van Corps Expéditionaire Rome. De I en 
de II geven dezelfde divisies aan van de bovenstaande brie
ven. 

Ook in Sardinië brak een opstand uit, gericht tegen de Ko
ning Karel Albert. Deze deed in 1849 afstand ten behoeve 
van zijn zoon Victor Emanuel II. 

Dit is de man, die de geschiedenis van Italië geheel zou 
wijzigen met behulp van zijn eminente Minister Cavour. Ze 
regeerden in vrijzinnige geest, en stelden zich als levensdoel: 
de eenheid van Italië, wel te Isegrijpen onder leiding van het 
Huis van Savoye. Dat hebben ze ook bereikt op een zeer be
rekenende manier. 

De eerste zet vond plaats in de Krimoorlog (18531856). 
Sardinië steunde de Engelsen en de Fransen, en tijdens de 
vredesonderhandelingen te Parijs kreeg Cavour de toezeg
ging, dat deze beide landen hem de vrije hand zouden laten 
in een toekomstige actie voor de eenheid van Italië. 

De tweede zet was, dat Cavour in 1859 met Keizer Napo
leon III de geheime overeenkomst te Plombières sloot. Dat 
plaatsje ligt ten westen van Colmar. Daar werd overeenge
komen, dat Sardinië, met behulp van de Franse troepen, ge
heel LombardoVenetië zou krijgen, en dat als wederdienst 
Sardinië aan Frankrijk zou afstaan het Hertogdom Savoye en 
het Graafschap Nizza. Direct daarna ving Cavour oorlogs
toebereidselen aan. Oostenrijk gelastte die te staken, stelde 
een ultimatum, Victor Emanuel II weigerde, en tot grote op
luchting van Cavour verklaarde Oostenrijk de oorlog aan 
Sardinië. Nu was Sardinië dus de aangevallen partij en de 
Fransen kwamen hun vrienden „te hulp". Bij Magenta en 
Solferino (zie de kaart) werden de Oostenrijkers verslagen. 
Maar de Oostenrijkers herstelden zich, Pruisen begon met de 
sabel te rammelen, en daarom vond Napoleon het raadzaam 
met de Oostenrijkse Keizer Josef I de overeenkomst van 
Villafranca (ligt in LombardoVenetië in de buurt van Ve
rona) aan te gaan. Daarbij werd bepaald, dat Oostenrijk aan 
Sardinië wèl Lombardije zou afstaan, maar niet Venetië, 
maar dat Frankrijk toch wel degelijk zowel Savoye als Nizza 
zou krijgen. Eigenlijk was dat woordbreuk van Napoleon, 
want hij had beloofd, dat de Sardijnse grenzen in ieder geval 
zouden worden doorgetrokken tot de Adriatische Zee. 

Eerst weigerde Cavour, maar intussen gebeurde er een en 
ander: Parma, Modena, Toskane en de Romagnes hadden zich 
aangesloten bij Sardinië, toen het de Oostenrijkers zo slecht 
ging. Dus ging Sardinië toch aan de Adriatische Zee gren
zen. Dat maakte het mogelijk, dat Cavour over zijn bezwaren 
heen stapte, en bij de Vrede van Zürich werd de overeen
komst van Villafranca bevestigd. 

Wat Venetië betreft, later, na de oorlog tussen Pruisen en 
Oostenrijk in 1866, waarbij Sardinië de kant van Pruisen 
koos, en niettegenstaande Sardinië te land werd verslagen bij 

Custozza en ter zee bij het eiland Lissa, kreeg het, dank zij 
de verpletterende nederlaag, die Oostenrijk tegen Pruisen 
leed, toch nog Venetië. 

We gaan nu over tot de zegels. 

III. Wat hiervan te constateren is 
op de zegels van Sardinië. 

Op zegelbeelden van de zegels van Sardinië heeft de een
heid van Italië geen sporen nagelaten. Sardinië was het land, 
dat veroverde en niet veroverd werd, en de tijd voor gele
genheidszegels was nog niet aangebroken. 

Alle zegels van Sardinië, behalve de twee krantenzegels, 
vertonen het portret van de beroemde Victor Emanuel II. 

En toch, valt er voor ons, filatelisten, wel een en ander op 
te merken. 

1) De emissie van 18551861 valt op door het enorm aan
tal kleurvariaties. Yvert zegt: „aucune emission n'est plus 
fertile en nuances que celleci". Ook de afwerking laat nogal 
eens te wensen over. 

Dr. Diena geeft ons daarvan de verklaring. De landsgrenzen 
werden in korte tijd geweldig uitgebreid. Alle aangesloten 
landen vroegen om Sardijnse zegels (zie ook hieronder bij de 
Romagnes). Op een dergelijk debiet was de aanmaak van 
zegels te Turijn niet berekend. Men werkte onder hoge druk 
en kon geen zorg meer aan de oplagen besteden. 

2) Er zijn afstempelingen op Sardijnse zegels, afkomstig 
uit Savoye en Nizza. De eerste emissie van Sardinië dateert 
van 1 januari 1851 (men was daar voorlijker dan in ons land). 
Pas in 1860 werden die twee landen aan Frankrijk afgestaan. 
Dus moeten er zegels zijn van Sardinië met afstempelingen 
van plaatsen, die wij sedert drie generaties als volkomen 
Frans beschouwen. Men zou zelfs zeggen, dat die toch niet 
schaars kunnen zijn. Dat zijn ze echter wèl en ze vormen 
voor de Fransen een apart, gewild verzamelgebied. Men moet 
niet vergeten, dat plaatsen als Chamoix, Chambéry, Annecy, 
echte bergplaatsen waren, zonder industrie,, handel of druk 
verkeer, en de voornaamste plaats in het Graafschap Nizza, 
het tegenwoordige Nice, was toen niet de luxueuze badplaats 
van nu, maar een havenplaatsje Nizza Marittima, en het 
oude kleine haventje van Nice laat wel duidelijk zien, hoe 
gering het havenverkeer daar geweest moet zijn. 

De Sardijnse zegels met Franse afstempelingen zijn dan ook 
alle van schaars tot zeldzaam, afhankelijk van de belang
rijkheid van de plaats van afzending. Om die te ontdekken, 
moet men echter ook op de hoogte zijn van de oude Italiaanse 
namen, die die plaatsen in die tijd hadden, en die vaak meer 
of minder afweken van de tegenwoordige benamingen. 

Hieronder vindt u: 

Ä «rjT, , ^^'^'^ Al». 

yrrrrm J, " 

'Een brief, gedateerd 10 april 1819 met de Sardijnse stempels 
Nizza, en Apr 10 en de Franse marques d'entré^. CS.IB en 

„Italië par Antibes". 
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IV. Op de zegels van Parma. 

De emissie van 1852, 1854 en 1857 vertonen alle de lelie 
van de Bourbons. 

Een brief, gedateerd 29 m.aart 1833 met het Sardijnse stempel 
P. P. NIZZA rfl MARE en de Franse marques d'entrée 1 

en Italië par Antibes. AED 

Bij deze tweede brief is het porto door de afzender vooruit
betaald, hetgeen, zoals bekend is, in die tijd uitzondering was. 
Uit beide brieven blijkt, dat het grensstation Antibes was. 

40 C. Sardinië, Yvert nr. 13 
stempel Nizza 

40 C. Sardinië nr. 13 
stempel Aix les Bains 

Savoye. tn 

3) De afstempelingen op Sardijnse zegels afkomstig van 
plaatsen uit de veroverde of aangesloten gebieden. 

Deze zijn dus gebruikt vóórdat in 1862 de zegels van het 
Koninkrijk Italië verschenen. 

J^l' •■^ '  ' 

5 C. Yvert 10a 
stempel Milano 

Lombardije. 

10 C. Yvert nr. 11 
stempel Chiessi 

Toskane 

Op de emissies van 1852 en 1854 staat 
bovenaan: Stati Parm., dat is Stati Par
mensi, of de Staat Parma. Op de derde 
emissie, die van 1857, lezen we Due di 
Parma Piac. ECC, hetgeen betekent de 
Hertogdommen Parma, Piacenca en an
dere (geannexeerde) gebieden. 

Nadat op 9 juni 1859 Maria Louise 
van Bourbon, die als Regentes optrad 
voor haar elfjarig zoontje, de Hertog 
Robert I, gevlucht was als gevolg van 
de opstanden ten gunste van de aanslui
ting bij Sardinië, kwam al eind juni de 
afdelingschef van het Hoofdpostkan
toor van Turijn naar Parma, waar be
sloten werd de Hertogelijke zegels per 
31 juli 1859 uit koers te nemen, en 
per 1 augustus Sardijnse zegels in te 
voeren. Feitelijk was dat niet in de 
haak, want tot aansluiting van Parma 
bij Sardinië was nog niet definitief be
sloten. 

Intussen had de voorlopige regering 
besloten zegels uit te geven (Yvert 12
16). Dat aansluiting bij Sardinië nog 
niet had plaats gevonden, blijkt ook nog 
uit de inscriptie op deze zegels, namelijk 
STATI PERMENSI, maar de lelie van 
de Bourbons is natuurlijk verdwenen 

Men heeft deze zegels gemaakt naar 
de „timbrestaxe pour jounaux", die al 
tijdens de Hertogelijke regering waren 
verschenen, namelijk in april 1853 en 
oktober 1857. 

De datum van uitgifte van deze 
emissie van de voorlopige regering is 
jiiet bekend, de oudst bekende afstem
pelingen dateren van eind augustus 
1859. 

Merk op, dat de kleuren van deze ze
gels overeenstemmen met die van Sar
dinië. 

Naast die zegels van de voorlopige re
gering circuleerden eveneens Sardijnse 
zegels. Gemengde frankering is een 
grote rariteit. 

Per 1 januari 1860 werd Parma ge
combineerd met Modena en de Romag
nes tot de Koninklijke Provincie Emilia 
van Sardinië. 

Toen was er dus volledige annexatie, 
en werden de zegels van Sardinië alge
meen in gebruik gesteld. De zegels van 
de voorlopige regering bleven echter 
nog geldig tot 13 april 1860. Deze zegels 
hebben dus slechts een omlooptijd van 
enige maanden gehad en zijn daardoor 
zeldzaam. 

Yvert nr. 1. 

Yvert nr. 11. 

Yvert nr. 13. 

TaxeJourjMUX 
Yvert nr. 2. 

V. Op de zegels van Modena. 

20 C. Yvert nr. 12 
stempel Bologna 

Romagnes 

20 C. Yvert nr. 12 
stom stempel 

Kerkelijke Staat 

De eerste serie,, die van 1852, vertoont een adelaar met de 
Hertogelijke kroon en twee olijftakken. 

11 juni 1859 vlucht Hertog Frans V 
naar Oostenrijk. Een volksstemming, 
gehouden op 21 augustus, geeft als 
uitslag aansluiting bij Sardinië. 

Al op 15 juli kreeg Modena een 
partijtje Sardijnse zegels van Turijn 
toegezonden en de bedoeling was de 
Sardijnse zegels in te voeren, maar 
de fabrikatie te Turijn kon de grote 
aanvragen uit de nieuwe gebieden 
niet verwerken, en het gevolg was, 
dat na het buitengebruikstellen van 
de Hertogelijke zegels per 1 septem Yvert nr. 1. 
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ber, deze toch nog weer in gebruik werden genomen. 
Noodgedwongen ging men over tot een eigen provisorische 

uitgifte en WPI per 15 oktober 1859. 
Deze emissie is dus niet te beschouwen 

als een uitgifte van de staat Modena, 
maar zuiver als een nooduitgifte, bij ge
brek aan Sardijnse zegels. 

Zo op het eerste gezicht lijkt die nood-
emissie wel een beetje op die van 1852, 
maar ze is toch heel anders. 

De adelaar met de Hertogelijke Kroon 
en de olijftakken zijn vervangen door het 
Kruis van Savoye en het Collier d'An-

Yvert nr. 9. nunzidda. Dit is een ordeteken al in 1362 
ingesteld door Amadeus VI, de stam

vader van het Huis van Savoye. Slechts heel zelden werd die 
orde uitgereikt, en men zou die kunnen vergelijken met de 
beroemde Orde van de Kouseband. Helaas is in die orde van 
de Annunziada de klad gekomen, doordat, onder hoge druk 
van Duitsland en Mussolini, Koning Victor Emanuel III, die 
orde gaf aan Ribbentrop en aan Goering. 

NEDERLAND 
Redacteur J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123-a, Schiedam. 

DE KINDERZEGELS 1956. 

Dienstorder H 624bis van de P.T.T. de 4 oktober 1956 behelst 
het volgende: 

Weldadigheldspostzegels 1956. 1. Van 12 november 1956 t /m 
11 januari 1957 worden wederom Kinderpostzegels verkrijg
baar gesteld, waarvan de netto-opbrengst is bestemd voor 
steun van de arbeid t.b.v. het bescherming- en hulpbehoe
vende kind. 

2. Waarden, toeslag. 
De zegels worden uitgegeven in 5 frankeerwaarden, nl. van 

2, 5, 7, 10 en 25 cent; de verkoopprijs is vastgesteld op resp. 
5, 8, 12, 15 en 33 cent. De prijs van een serie is dus 73 cent. 

3. Afbeeldingen, kleuren. 
De zegels dragen afbeeldingen van portretten van kinde

ren, ontleend aan schilderijen uit de 16e eeuw van Neder
landse en Zuidnederlandse meesters. 

De compositie der zegels is van de hand van de heer P. 
Wetselaar te Haarlem, die ook de tekst en waarde-aandui
dingen heeft getekend. 

De zegels zijn in 2 kleuren, in koperdiepdruk, uitgevoerd. 
De hoofdkleur wordt ondersteund door een tweede daaraan 
verwante kleur. 

De voorstellingen kleuren zijn de volgende: 
de zegel van 2 cent: een jongensportret, naar een schilderij 

van 1531, geschilderd door Jan van Scorel (1495-1562); bruin
achtig grijs; 

de zegel van 5 cent: een jongensportret, naar een detail 

Maar laten we terugkeren tot de nood-emissie van 1852. 
In de omlijsting staat PROVINCIE MODONESI. Let wel: 
provincie! Provincie waarvan? Dat kan alleen maar van Sar
dinië zijn. Uit de volgende feiten: 

1) 21 augustus vindt de aansluiting bij Sardinië plaats. 
2) Het wapen van Savoye. 
3) Het Inschrift Provincie Modonesi. 
4) Dat per 1 oktober de posttarieven van Modena vervie

len, en werden vervangen door die van Sardinië, 
kan men eigenlijk niet anders concluderen, dan dat de emis
sie van 1859 geen uitgifte is van Modena, maar van Sardinië. 

Bij Paima zagen we reeds, dat Modena per 1 januari 1860 
en deel ging vormen van de grote provincie Emilia, en per 
12 januari 1860 kwamen de Sardijnse zegels in omloop. 

De Hertogelijke zegels van 1852 gingen pas tegelijk met de 
nooduitgifte van 1859 uit koers, en wel per 1 maart 1860. De 
zegels van de emissie van 1859 zijn dus slechts 2% maand 
aan de loketten verkocht, hetgeen hun zeldzaamheid ver
klaart. (Wordt vervolgd). 

van een schilderij van 1563, waarvan de schilder niet met 
zekerheid bekend is; olijf groen; 

de zegel van 7 cent: een meisjesportret, naar een schilderij 
van 1563; de schilder hiervan is niet met zekerheid bekend; 
bruinachtig purper; 

de zegel van 10 cent: een meisjesportret, naar een schil
derij van 1590; schilder onbekend; rood; 

de zegel van 25 cent: naar het portret van Eechie Pieters, 
1592, schilder onbekend; blauw. 

4. Overige bijzonderheden. 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen, grafi

sche inrichting N.V. te Haarlem. 
De beeldgrootte bedraagt 21,15 X 28,55 mm; de grootte van 

de zegels van 2 en van 10 cent is 24,15 X 31,55 mm, die van 
de andere 3 zegels 24,25 X 31,55 mm. Ze blijven voor de 
frankering geldig t /m 31 december 1957. 

5. Met de verkoop mag niet eerder dan op 12 november 
a.s. worden begonnen. 

(Verder bepalingen van interne aard). 
Persbericht nr 4420/124 dd. 5-10-1956 van de P.T.T. voegt 

hieraan nog toe: 
Grote beeldrechthoek: 21,15 bij 28,55 mm, Kamtanding 12% : 
12. Vellen van 10 X 10 zegels. Papier zonder watermerk. 
Gomming normaal. 

BUITENGEBRUIKSTELLING VAN 
VROEGERE UITGIFTEN. 
Dienstorder H 607 van de P.T.T. bevat het volgende: 

In herinnering wordt gebracht, dat met ingang van 1 janu
ari 1957 de volgende bijzondere postzegels buiten gebruik ge
steld en voor de frankering waardeloos zullen worden: 
a. de Zomerpostzegels, uitgifte 1955; frankeerwaarden 2, 5, 

7, 10 en 25 cent; 
b. de in 1955 uitgegeven Bevrijdingspostzegel; frankeer-

waarde 10 cent; 
c. de in 1955 uitgegeven bijzondere postzegels met toeslag 

t.b.v. de Nederlandse Vereniging tot Steun aan het „Ko
ningin Wilhelmina Fonds" voor de kankerbestrijding; 
frankeerwaarden 2, 5, 7, 10 en 25 cent; 

d. de Weldadigheidspostzegels (Kinderpostzegels), uitgifte 
1955; frankeerwaarden 2, 5, 7, 10 en 25 cent. 

DRUKTOEVALLIGHEDEN. 
2 cent V. Krimpen. 

Mevr. H. S. v. d. Pompe-v. Sprang te Vlissingen zond ons 
ter inzage een 2 cent, type v. Krimpen, koerserende uitgifte, 
met wit vlekje in het centrum, rechts van cijfer 2. 
Kankerbestrydingszegel. 

De heer J. P. van der Hiele te Hoofddorp toonde ons een 
10 + 5 et, Kankerbestrijding 1955, met een klein wit streepje 
links onder cijfer 5. 

Europese P.T.T.-Vereniging, 1942 
De heer R. v. d. Weijer te Meerssen (Lb) meldt ons bo

vengemeld zegel (Handel, cat. 404) waarbij de letter O van 
Europese en de letter P van P.T.T. ontbreken. Beide let
ters zijn even zichtbaar. 
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ETSING- EN PLAATNUMMERS. 
ƒ 1.— Koningin Juliana (type Harz) 

De heer F. A. van Dongen te Broekland Raalte meldt bo
vengemeld zegel der koerserende uitgifte waarbij in de rand 
plaatnummer 1 met een kruis is doorgehaald en een nieuw 
plaatnummer 5 is aangebracht, zodat de rand doet zien: 1 
(doorkruist), boogje met stip, 5. Berichtgever zou gaarne 
meer contact hebben met hen die etsing- en plaatnummers 
verzamelen. Adres Bro 45, Raalte. 

Europa-zegels 1956. 
Van de 10 cent zagen wij de etsingnummers L I en R I 

en van de 25 cent alleen etsingnummer R I. 
De velranden van beide waarden geven onderling ver

schillen te zien. 

10 cent, bij beide etsingnummers geen ponsgaten maar een 
fragment van een zwart kruis op flauwe rode lijntjes. 
Bij etsingnummer L I bevindt dit kruis zich rechts bo
ven in het vel, bij etsingnummer R I rechts onderaan. 
Perforatie (bij beide etsingnummers: boven en beneden 
1 gaatje doorlopend; rechts doorlopend; links niet door
lopend, maar bij L I op het uiterste van de rand vier 
afzonderlijke tandinggaatjes, bij R I zijn dit twee nor
male tandinggaatjes gevolgd door aaneengetande gaat
jes. 

25 cent, vierkant ponsgat onder zegel 99. Geen fragment 
van zwart kruis. Perforatie: boven en beneden 1 gaatje 
doorlopend; rechts doorlopend; links niet doorlopend, 
maar uiterst links in de rand bevinden zich 2 gaatjes. 

Wij geven hierbij ter verduidelijking de afbeeldingen 
van de zegels linkerbovenrand en rechterbenedenhoek. 

« c 25< 

-I 

Noot van de Hoofd-redacteur: 

De aanduiding door onze redacteur betreffende links, 
rechts, boven en onder is o.i. feitelijk niet juist, aangezien 
de zegels zijn gedrukt in dubbel vellen van 100 stuks, waar
bij de zegels zich in liggende houding bevinden, zodat het 
woord Nederland kopstaand is. Bovenstaande afbeelding 
dient dus een kwartslag te worden gedraaid. Wat nu boven 
is wordt dan links, wat links is wordt onder, wat onder is 
wordt rechts en -wat rechts is wordt boven. Het ponsgat be
vindt zich dan rechts van zegel 20. 

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

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

S U R I N A M E 
Dienstorder 624 van de Nederlandse P.T.T. vermeldt het 

volgende: 
Verkoop van postwaarden aan verzamelaars. Bijzondere 

Surinaamse frankeerzegels uitgegeven t.g.v. het Koninklijk 
bezoek. 1. In herinnering wordt gebracht, dat de bijzondere 
Surinaamse frankeerzegel uitgegeven ter gelegenheid van 
het Koninklijk bezoek, aan de loketten voor verzamelaars 
tot en met 31 oktober 1956 mag worden verkocht (zie do 
904-1955). 

2. Onverkochte exemplaren dienen na laatstgenoemde da
tum zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 7 dagen) op de 
gebruikelijke wijze aan de controleur te worden ingezonden. 

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

's-Gravenhage. 
Gelegenheidsstempels. 

Ter gelegenheid van het Internationale Congres inzake 
Menselijke Verhoudingen te Berg en Dal werd van 3—15 
september jl. in Hotel „Groot Berg en Dal" een tijdelijk bij-
EKjstkantoor gevestigd, waar de aangeboden poststukken wer
den voorzien van het hierboven afgebeelde speciale stempel 
in paarse kleur met ernaast een gewoon poststempel Berg en 
Dal (Gld.) 2 als datering. 

^^OM3-,5j 
^^""^'^^.^ 

A/CEOr^^ ^AQ \JP^ 

De op de speciale handelaarscouverten geplakte Europa
zegels, die op 15 september jl. zijn aangeboden, werden van 
het hierbij afgebeelde poststempel voorzien. 

Behalve de drie speciale poststempels, die in Vlaardingen 
zijn gebruikt, waren ook speciale aantekenstrookjes in ge
bruik: op 1 september een strookje met: „Vlaardingen / 44e 
Nederlandse Filatelistendag"; op 3 september: „Vlaardingen 
/ 7e Fipco Congres" en op de overige dagen: „Vlaardingen / 
Shellpost". Van elk der beide eerste strookjes zijn ongeveer 
300 stuks en van het laatste bijna 400 stuks gebruikt. 

Ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling welke door 
de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging op 6 en 7 oktober 
jl. te Utrecht werd gehouden in Tivoli aan het Lepelenburg, 
was aldaar een tijdelijk bijkantoor der P.T.T. gevestigd, waar 
gewone en aangetekende post werd voorzien van een afdruk 
van een bijzonder poststempel en ev. aantekenstrookje. Ook 
werden er door de genoemde vereniging, welke haar 50-jarig 
bestaan herdacht, voor deze gelegenheid speciale envelop
pen en briefkaarten verkrijgbaar gesteld. 

Machinestempels. 

1X7 IX T UI i 

Sedert 1 september jl. kwam 
in de stempelmachines te Amster-
dam-C.S. en Rotterdam-C.S. de 
hierbij afgebeelde „Unesco-vlag" 
m gebruik, terwijl voorts te Rot

terdam-C.S. van 17 tot en met 22 september bovendien nog 
een vlag werd gebruikt met Inschrift: Rotterdam-Detroit / 
17-22 sept. 1956. Deze laatste bedoelde te herinneren aan een 
op 14 september in het Bouwcentrum te Rotterdam geopende 
tentoonstelling, waarop bij wijze van vnendschapsbetuiging 
Detroit zichzelf presenteerde in zijn architectonische en 
stedebouwkundige aspecten. 

In aansluiting op de vermelding in het vorige nummer kan 
thans nog genoemd worden een stempelmachine van het 
Girokantoor te 's-Gravenhage met dezelfde tekst als die in 
Nr. 2 voorkomt. 
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Typenraderstempels. 
Blijkens een rectificatie is de in het augustusnummer ver

melde naam van het op 1 september geopende postagentschap 
te Kerkrade niet Bleijerheidestraat, doch Bleijerheiderstraat; 
de dagtekening en kantoomaamstempels bevatten de juiste 
naam, doch de aantekenstrookjes hadden de foutieve naam. 

191956. Hulppostkantoor Alphen (Gld.) werd poststation. 
1101956. Gevestigd: Postagentschap RotterdamCapelle 

a/d IJsselWest. 

Veldpost. 
In aansluiting op onze vermelding in het vorige nummer 

danken wij de heer J. van Anrooij te 'sGravenhage voor een 
prentbriefkaart uit Soltau (WestDuitsland) met stempel 
Veldpost 36 dd. 9.IX.1956. Merkwaardig is, dat blijkens een 
opschrift op de adreszij de deze kaarten met Duitse stadsge
zichten werden uitgegeven door een firma te Oosterbeek en 
dus kennelijlc door de cantinehouder aan de soldaten worden 
verkocht! 

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

RotterdamC2. 
AEROGRAMMEN. 

Australië. Ter gelegenheid van de Olympische Spelen te 
Melbourne verschijnt op 31 oktober a.s. een aerogram met 
zegelindruk van 10 d. Dit stuk is in hetzelfde formaat als het 
koerserende aerogram. Wij geven hierbij de afbeelding. 

A E R O C R A M M E " ^ 

P B V~XÏR~MrAI L ■?" 

' P A R A V I O N " ~ ~ ^ 

POSTSTUKKEN 
BUITENLAND. 

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

WestBerlijn. Evenals de postzegelserie is ook de serie 
poststukken voorzien van de nieuwe afbeeldingen. 

Tot dusver zag ik de 8 (pf) grijs (met zegelindruk stadhuis 
in Schöneberg) en de 10 (pf) groen (met zegelindruk Kaiser 
Wilhelm Gedächtnis Kirche). Beide kaarten zijn op licht
gekleurd karton. Daar de tekst iets gewijzigd is, wordt een 
der kaarten hierbij afgebeeld. 

Frankrijk. 
De beide koerserende kaarten van 12 fr., oranje en 18 fr., 

rood, verschenen in groter formaat. 
Yougo Slavië. 

Met de zegelindruk van 10 dinar, groen (type Yvert 604), 
verrijkte Yougo Slavië ons met een serie geïllustreerde brief
kaarten van niet minder dan 112 verschillende. De afbeelr 
dingen, die donkergroen zijn, zijn op de eerste 39 genoemde 
kaarten voorzien van Servische teksten en op de overige 73 
van Croatische. 

Het cijfer achter de naam vermeldt vanzelfsprekend het 
aantal verschillende plaatjes. 

Andrijewica (1), Bosansca Krypa (1), Bujojno (1), Drwar (1), 
Jajtsche (1), Jertschko (1), Krajewatsch (1), Kikinda (1), 
Kruschewatsch (1), Kragujewatsch (2), Kotor (1), Kowiljatscha 
(1), Maglaj (1), Ochrisko Jesero (1), Panschewo (2), Petre (1), 
Petschka Patriajarschija (1), Prisren (1), Prischtinal (1), 
Raschka (1), Sajetschar (1), Senta (1), Sombor (1), Struga (2), 
Swetosajewo (2), Titowo Yschise (1), Trawnik (1), Trebinje 
(1), Tschabjerina (1), Wischegrad (1), Wrinjatschka Banja (4), 
Banja Kowiljatschka (1). 

Arandelovae (2), Bakar (1), Bar (1), Baska (1), Bjalo
var (1), Bied (2), Bohinj (1), Brela Kodmarkarkarske (1), 
Budra (2), Buje (1), Cavtat (1), Celje (1), Crikvenica (2), 
Daruvar (1), Dobrua (1), Gohnik (1), Hvar (2), Jelsa (1), 
Jahorina (1), KarlovacOzalj (1), Kiseljak (1), Koprivnica 
(1), Kopar (2), Korula (1), Kotor (1), Kumrovec (1), Lipik 
(1), Lopud (1), Lovran (1), Makarska (2), Mali Losinj 
(1), Malinska (1), Niska Banja (2), Novi Vinodol (1), Novo
mesto (1), Osijek (1), Pazim (1), Petrovac na moru (1), Plit
vicka jezera (1), Porec (1), Portoroz (1), Postojinska jama (2), 
Pula arena (1), Rab (2), Rovinj (2), Sisak (2), Skofja loka (1), 
Slav. Pozega (1), Split (4), Supetar (1), Topolsica (1), TopusRo 
(1), Trogir (1), Ulcinj (3), Varazdin (1), Vis (1). 

XVI'^.M OLYMPIAD M E L B O U R N E 1956 ^ 

LET OP DE MEDEDELING 
VAN DE RAAD VAN BEHEER 

op blz. 217 

Wordt LID van een bij dit blad aangesloten vereniging! 
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NMEVWE iJMTGtFTEIV 
Diverse postzegels werden ons ter reproduktie at 

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

E U R O P A 
B E L G I Ë 

Evenals m de andere landen van de Europese Gemeen 
schap voor Kolen en S t a i l verschenen ook hier op 
15 septeiiit)er ]1 de zgt Europese zegels in gelijke 
afbeelding ils door die I nden vereen gekomen De 
zegels zijn hiei in de \̂ aarden " tr groen en 4 fr violet 
De ^ a v e r i n g voor deze zegel*; werd hier verzorgd door 
L Janbscna ti- Mechelen en de druk geschiedde in de 
zegeldrukkeni tldaar m vellen 30 zegels 

Op 29 september 
*'* "* "' *''*^^^*ä*ä^Be^ jj verscheen een 

postzegel van " fr 
b l iuw ter gele 
genheid van de 

ingebruikneming 
van de f,eélectri 
Eiceerde spoorlijn 
Brussel Lu \em 
burg Dit zegel 
geeft en reliöf-
kaart van België 
te zien die dooi 

(,en t l liis t r tm word doorkruisd Aan de linker 
kant IS een deel afgebeeld van het s tadhuis te Brussel 
en aan de rechterkant de Gustave Adolphe brug te 
Luxemburg Het ontwerp voor di t zegel is van de hand 
v m de spoorwegb^ambte De Graeve en de gravering is 
van de hand v in L Jinsocns te Mechelen De plaat 
druk geschiedde in de zegeldrukkerij te Mcch len in 
veilen van 30 zegels 

Enkele zegels der m koers zijndi ui tgi t t t met portret 
van koning Leopold I I I schijnen sedert enige tijd m een 
gewijzigde tanding te zijn verschenen nl 11 '/̂  (»emeld 
worden i l zodanig de i ,ao fr en 5 fr 

B U L G A R I J E 
Aan de Olympische Spelen werd hier een serie van 6 

po-ït/egels gewijd welke wij hierbij afbeelden Deze 
zegels zijn in groot forma-it nl 34 X 43 mm of omge
keerd ZIJ zijn vervaardigd in astprdiepdruk met 

tanding n Ut wairdcn zijn 
4 st b l i uw brugturnen 

12 st lOacrood discuswerpen 
16 at geelbi iin polsstokhoogspnngen. 
44 t donkergroen voe tb 11 
80 st bruin korfbal 
I Lvv roodviolct boksen 

Voorts verschenen " post
zegels beide in de waarde 
44 st en met gehjke afbeel 
ding van een roos en een 
bloeiende tabaksplant ils 
mede een tabriek de kleuren 
zijn resp rood en groen 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

Wij geven thans de afbeelding van de beide m ons 
vorige nummer op blz 190 reeds gemelde postzegels 
resp uitgegeven op 29 augustus en i september ]1 ter 
gelegenheid van de 77ste Dui t se kathol iekendag en de 
Politionele tentoonstelling te Es-.en. 

De op 15 september jl alhiei verschenen Europese 
zegels in het kader van de Gemeenschap voor Kolen 
en Staal /ijn in twee waarden nl 10 (pf) ^roen en 40 
(pf) blauw De verzorging dezer zegels naar het ontwerp 
Gonzague was toevertrouwd aan bchulz Het speciale 
stempel dat te Bonn werd gebezigd vermeldt o a 
Der ersten Ciiropamarke 

W O N M ^ R sviAtK H 

Op I oktober jl Verschenen de jaarlijkse weldadig 
hei(^zegels, welke onder de titel "Helfer der Mensch 
h e i t " worden uitgegeven Dit jaar zijn de zegels 
gewijd aan het pasgeboren kind en zijn 

7 + 3 (pf) roodbruin en zwart verloskundige met 
zuigeling 

1 0 + 5 (pi) groen en zwart Ignaz Phil ipp Semmel-
weis medicus die zeer bekend is geworden 
in de gynaecologie (geb i 8 i 8 overl 1865) 
door zijn ontdekkingen op het gebied 
der kraamvrouwenkoorts (februs puerpe 
ralis) 

20 + 10 (pt) oranjerood en /wai t moeder bij kind 
in wieg 

40 + 10 (pf) blauw en zwart kinderzuster met kin
deren 

De zegels werden ontworpen door Bert J ager te 
Freiburg en de mschriften werden verzorgd door 
Günther Engelbert te Hamburg De 2 kleuren raster 
diepdruk werd verzorgd in d Staatsdrukkerij te 
Berlijn; zegelafmetmg 32 8 X 27 5 mm op papier 
zonder watermerk m vellen van 50 zegels 
Oplagen respect 3 800 000 6 000 000 5 500 000, 
en 3 000 000 stuks Verkoop tot 31 maar t 1957 en 
frankeergeldigheid tot 31 december 1958 

Democrat i sche Republiek 

Ui 

o p I september jl verschenen 2 postzegels ter gelegen 
heid van de Najaarsbeurs 1956 te Leipzig De zegels 
werden ontworpen door Wolfgang Hoepfner te Leipzig 
De ra=;terdiepdruk werd uitgevoerd op papier met 
watermerk DDR en posthoorn De waarden zijn 
10 (pf) roen handwerk nt Plauen 
20 rood zeiljacht 
beide betrekking hebbende op export-artikelen 

Op 8 september jl volgde een postzegel van 2^ , 
80 (pf), rood dus met een toeslag van 400% ' ' 1 p g 
toeslag komt ten goede van de bouw van het natj^^j^i^ 
gedenkteken voor Buchenwald Ravensbrj^^,j^ ^^ 
Sachsenhausen Het legeX vertooni de afbeelding van 
het gedenkteken voor Buchenwald Het zegelontwerp 
is van Peter Paul Weiss te Berlijn De rastcrdiepdruk 
werd uitgevoerd op papier met watermerk DDR en 
posthoorn Zegelafmeting 54 x 32 mm D< oplage van 
dit zegel ib klem 

Op 28 septembei jl verschenen 2 pobtzegels tei ge
legenheid van de Olympische Spelen te Melbourne 
Het zijn 
20 (pf) loodbruin toorts ringen en lauwertak 
35 blauwgrijs antieke voorstellmg van een speer

werper en olymptche ringen 
In oktober zullen nog zegels volgen ter herdenking 

van het 500 jarig bestaan van de Gnefswald universiteit 
en ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel terwijl 
in november een serie zegels woidt verwacht ten bate 
van de herbouw van de Berhjnse Dierentuin 

B e r l i n 

In verband met de 
Industrie tentoonstelling 
welke van 15 tot 30 
september jl te Berlijn 
werd gehouden ver 
scheen op eerstgenoemde 
da tum een postzegel van 
25 (pf) roodbruin met 
afbeelding van de radio 
masten van de zender 
Berlin-Nikolassee 
De componist Paul Lmcke 
werd op een postzegel 
van 30 (pf) rood herdacht 
Dit zegel vertoont zijn 
portret voor een papier 
met notenbalken waarop 
één regel notenschrift 
Het zegelontwerp is van 
Leon Schnell te Berlijn 

, De plaatdruk werd uitge
voerd op papier met 
watermerk D B en kruis 

De 7 (pf) met afbeel 
ding van het radio
station te Berlijn d ie in 
rasterdiepdruk werd ver 
vaa rd igd werd op 5 
oktober jl uitgegeven m 
boekdruk De verkoop 
van eerstgenoemd zegel 
eindigt op 30 november 
a s 

In ons vorige nummer staat gemeld dat h t t zegel 
van 20 + 10 (pf) voor de watersnoodslachtoffers rood 
van kleur is Dit zegel is echter oh>fgeeI 

D E N E M A R K E N 

Wij geven hierbij de af 
beelding van het m ons 
vorige nummer op blz 
189 gerne Ide en op 12 
september jl verschenen 
zegel van 30 (ore) rood 
uitgegeven ter herdenking 
van de 50ste verjaardag 
van de eerste vlucht van 
Chistian Hansen Elle 
hammer Het zegel werd ontworpen door Viggo Bang 
en de gravering geschiedde door Bent Jacobson Gedrukt 
m plaatdruk in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 
26 X 24 m m en t andmg iz^/^ 

F I N L A N D 

Op 25 september jl verscheen de gebruikelijke jaar-
hjkse serie ten bate van de t b c bestrijding Het zijn 
d i tmaal 
10 M + 2 M ioodbruin Boheemse ekster 
20 M -i- 3 M groen uil 
30 M -f 5 M blauw zwaan 

Van de Finlandia tentoonstellingszegels werd een 
aantal van 372 146 stuks verkocht waarvan er 171 146 
op eerste dag enveloppen werden afgestempeld 

Op I augustus j] onderging in de koerserendc serie 
leeuwentype een tweetal zegels een wij/iging nl 
20 M rood I p V roodpurper 
30 M blauw thans in kleiner tormaat 

Op 2 oktober zou een postzegel volgen ter herdenking 
van het 350 jarig bestaan van de stad Wasa Het zou een 
zegel zijn van 30 M met afbeelding van het s tadhuis . 

FRANKRIJK 

De m ons vorige nummer op blz 190 aangekondigde 
zegels met afbeeldingen van zgn technische wtrken 
verschenen op 6 oktober jl in eerste verkoop 1 esp 
te Donzere Chamonix en Straatsburg Op 8 oktober 
volgde de verkoop op de overige postkantoren. 
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o p 20 oktober a s verschijnt het eerst te Montdidiei 
het eveneens reeds aangekondigde zegel ter herdenking 
van A A Paimentier Op 2 oktober volgt de verkoop 
op de overige kantoren 

De jaarlijkse Rode Kruiszegels verschijnen ook dit 
jaar weer in december in 2 waarden Zij zullen afbeel 
dmgen geven van schilderijen welke eigendom zijn van 
het Louvre te Parijs en wel , ,Het kind met de fluit ' 
van Le Nain en ,Gilles' van Watteau De eerste ver 
koop heeft plaats op 8 december te Epinal ter gelegen
heid van een Rode Kruis tentoonstelling aldaar Deze 
zegels zullen bovendien ook verknjgbaar worden gesteld 
m zgn carnet«; {postzegelboekjes) met blokken van 
4 zegels 

Met de bekende vooraf stempel mg worden verw.ichi 
de waarden 30 f en 45 f in bet haan type J r 

H O N G A R I J E 
Ter gelegenheid van de Dag 
van de Mijnwerker verscheen 
op 2 september jl een post 
zegel van i Ft zwartblauw 
met afbeelding van een mijn 
werker, die zijn lamp opheft 
Het zegel werd uitgevoerd 
in rasterdiepdruk op papier 
met watermerk , ,sterren' 
Zegelafmeting 25,8 x 36,8 
mm en tanding 12^4 X 12 
Op 25 september jl verscheen 
een serie van 8 postzegels in 
groot formaat (44 x 44 mm) 

ter gelegenheid van de Oljnnpische Spelen te Melbourne 
De zegel ontwerpen zijn alle van ( Vertel terwijl de 
druk geschiedde in tweekleurige rasterdiepdruk De 
zt(,els /i)n 

/ ^ : 

20 t geelbruin en blauw kanoer 
30 f geelbruin en lichtgroen, ruiter 
40 I geelbruin en bruinrose, schermers 
60 f geelbruin en l ichtblauwgroen, hordenloopsters. 
I Ft geelbruin en rood, voetballers 
1 50 Ft geelbruin en lila, gewichtheffer 
2 Ft geelbruin en groen, brugturnster 
3 Ft geelbruin en roodviolet, korfbal 

Voor deze zegels verscheen een officiële cerstedag 
enveloppe met afbeelding van een zuil , waarop een 
schaal met brandende Olympische \ lam en er onder de 
5 ringen en lauwertakken alsmede het jaartal 1956. 

Ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel zullen 
2 postzegels verschijnen met portret ten van Liszt en 
Chopin, zulks ter i l lustratie van de HongaarsPoolse 
vriendschap 

IERLAND 
De beide zegels, welke op 16 oktober verschijnen ter 

herdenking van John Barry (zie het ju lmummer 1956 
op blz 144) lullen zijn 
3 d l ichtpaars. 
I S 3 d blauw 

ITALIË 
De hier op 15 september jl verschenen zgn Europese 

zegels zijn in de waarden 25 en 60 L 
Amedeo, graat van 
Avogadro (1776
1856) hoogleraar te 
Turijn werd ter ge
legenheid van zijn 
loo jange sterfdag op 
een postzegel van 25 
L violetgrgs, her
dacht Het zegel geeft 
naast het portret van 
deze geleerde, de 

tekst van de ,,Wet van A v o g a d r o " , welke vertaald 
luidt ,,Grehjke hoeveelheden gas onder de zelfde om
standigheden van temparatuur en druk bevatten 
hetzelfde aantal molecu len" . 

MALTA 
ïn de koerseiende sene zegels verscheen op 11 oktobei 

jl de zegel van 5 / met portret van koningin 
Elisabeth II waarnaast het monument van G M 
Perellos 

POLEN 
Op 14 september jl werd de Maand van de Pools

Russische vriendschap op een tweetal postzegels onder 
de aandacht gebracht De in rasterdiepdruk uitgevoerde 
zegels zijn resp ontworpen door Slawa Gospodarek en 
door S. Malecki De zegelafmettn^ bedraagt 40 X 32 
m m , tanding 12 Het zijn 
40 gr ro." en bruin , een paai Poolse en een paai 

Ru.bische dansers 
60 gr goudgeel en rood opengeslagen boek waai van 

de linkerbladzijde de Poolse vlag en de rech
terbladzijde de Russische vlag vertoont over 
welke vlaggen twee tandradeien zijn aange 
bracht als symbool van de economische samen
werking dezer landen 

ü p 17 September verschenen 2 postzegels in gelijke 
tekening ter herdenking van de onderwijzeres Ludwika 
Wawrzynska die ten ko^te van eigen leven dr ie kinderen 
uit een brandend gebouw redde Ook deze zegels werden 
in rasterdiepdruk vervaardigd Zegelafmeting 26 X 31,5 
m m , tanding 12% Deze zegels zijn 
40 gr. roodbruin portret en 3 kinderen 
60 gr blauw, idem 

R O E M E N I Ë 
De wel zeer bekende Rus 
hische schrijver Maxim Gorjky 
(feitelijk Alexej Maximowitsj 
geb 1868 — overl 1936) 
werd op een postzegel van 
55 b bruin , mei diens por
tret , herdacht Het zegel 
ontwerp is van S Zaïnea en 
de druk geschiedde in raster
diepdruk met zegelmaat 2 7 ^ 
X 38 mm tanding 14 

:̂*^*A«^**iÄ**'.A# ^ De eerste luchtvaartpogingen, 
welke 50 jaar geleden door 

de Roemeense pionier Traian Virai werden ondernomen, 
werden nu herdacht op een postzegel van 55 b olijf en 
s%)ia 

Het eeuwfeest van de geboorte van de beeldhouwer 
I Georgesco werd eveneens op een postzegel van 55 b 
herdacht Dit zegel in l i labrum en blauwgroen geeft 
een portret van de kunstenaar te zien naast 2 van zijn 
werken 

Op I augustus ]1 verscheen een serie van 4 postzegels, 
welke de aandacht vestigen op schadelijke insecten, nl : 
10 b violet en geel, koolwitje 
55 b , violetbruin en geel, Coloradokever. 
I L . 75 olijf en roodbruin, spr inkhaan. 
I L . 75 ohjf en l i labruin idem 

R U S L A N D 
De sportspelen welke tussen de landen van de Sovjet

Unie van 5 tot 16 augustus jl werden gehouden te 
Moscou, waren aanleiding tot de uitgifte van een serie 
zegels met sportafbeeldingen nl , 
10 k karmijn estafetteloop 
25 k . roodbruin basketbal . 
25 k bruin , lichtblauw en groen, zwemmen. 
25 k l ichtblauw roeien 
40 k geeloranje en b r u m , medaille der spelen. 
40 k. turkooisgroen, zeilen. 
40 k turkoois, duiken 
40 k bruin en groen, voetbal . 
40 k rood en groen, stadion en rode vlag. 
40 k groen en bruin , schermen. 
40 k. kastanjebruin, tennis 
60 k violet , meisjesgymnastiek. 
I R roodbruin, korfbal 

Op 5 augustus verscheen ter gelegenheid van het 3e 
wereldkampioenschap parachutespringen een veel
kleurig zegel van 40 k met afbeelding van een juist 
gelande parachutespringer 

De , ,Dag van de bouwvakarbeiders" werd op 12 
augustus j] op een postzegel van 40 k herdacht met 
afbeelding van een huis m aanbouw. 

De beroemde Engelse dichtei Robei t Butns , die 60 
jaar geleden overleed (i759i796) weid hier op een 
postzegel met zijn portret herdacht 

S A N M A R I N O 
WIJ geven hierbij de af
beelding van het zegel 
dat op 27 augustus jl 
werd uitgegeven ter ge
legenheid van de 8ste 
Internationale Filatel is
tische Beurs (dus geen 
tentoonstelling zoals m 
ons vorige nummer op 
blz 190 werd gemeld) , 
welke in die maand te 
Riccione werd gehouden. 

S A A R 
Ten bate van de wederopbouw van het Winterberg

monument zou einde dezer maand een serie van 3 
postzegels met toeslag verschijnen met afbeelding van 
het monument De waarden zouden zijn 5 f + 2 f. 
12 f + 3 f en 15 1 l 5 f 

De weldadigheidszegels zullen dit jaar weer uit 3 
waarden bestaan met afbeeldingen naar schilderijen n l . 

5 f + 3 f De mooie Ferroniére door Leonardo da 
Vmci. 

10 1 f 5 t Saskia, door Rembrandt 
15 f + 7 f Vrouw aan het spinet dooi Joachim von 

Flons 

S P A N J E 
Wij geven hierbij de afbeeldmg van het op 3 augustu<5 

verschenen zegel gewijd aan het handelstentoon
stellingsschip ,Ciudad de Toledo' gemeld 111 ons 
vorige nummer op blz 190 Dit zegel van Ï pts , blauw, 
werd in rasterdiepdruk vervaardigd in de staatsdruk
kerij, met zegelafmeting"'40,9 X 24 66 mm (beeldmaat 
37 9 X 21,66 mm) en tanding 13 Oplage 4 miljoen 
stuks Het schip zal de volgende havens bezoeken 
Bilbao Lissabon, Tanger, Casablanca, Las Palmas, 
Tenerife, Rio de Janeiro, Santos Montevideo Buenos 
Aires, Bahia , Recife, La Guaira, BaranquiUa, Car
tagena de Indias , Colon, Vera Cruz, Tampico, Nieuw 
Orleans, Havanna Santiago de Cuba Cmdad TruiiUo 
en Porto Rico 

m'X > ■ ESPANA 

# y 

i 

•^ 

ä 

Het 75 j ang bestaan van het nieuwe Kloostei van 
Montserrat (bij Barcelona), hetwelk een belangrijk 
pelgrimsoord is, werd op een drietal postzegÄs 
herdacht Het zijn 15 c geelbruin beeld, 60 c sepia, 
klooster in de bergen 80 c groen als 15 c . Ook di t 
zegel werd in rasterdiepdruk vervaardigd in voornoemde 
drukkerij met zegelafroeting 24,66 X 40,9 mm 
{beeldmaat 2i ,66*x 37,9 mm) en tanding 13 

T U R K I J E 
Ter gelegenheid van de 25ste Beurs van Izmi ver

scheen op 20 augustus jl een miniatuurvellet je (gc
denkblokje) met de afbeelding van 2 ongetande zegels 
Deze zijn 
50 (kurus) rood, overzicht van de cemenLfabriek te 

Izmir . 
50 , , donkerblauw, overzicht over de haven van 

AlsancakIzmir. 

■̂̂ .̂ ^̂ («̂  svv^.*?.'^^ 

Bovendien verschenen 2 postzegels voor dit zelfde 
feit. ZIJ geven een zinnebeeldige ^ e e l d i n g betrekking 
hebbende op de Beurs (tandwiel op rail) 

De waarden en kleuren zijn voor de gewonr post 
25 (kurus) brum en voor de luchtpost 43 (kurus) groen. 

Zowel velletje als zegels werden m rasterdiepdruk \ e r 
vaardigd in de drukkerij Guzel S a n a t h r Matbaasi te 
Ankara De afmetingen van het velletje zijn 102 X 41 
m m en van de afzonderlijke zegels 27 x 41 m m , tan* 
ding iz 
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ICALKIilAN TURICIYi 
iXft ij^ï^'Pa'«**'^^-^ 

Op lo septembei 
jl. verscheen een 
postzegel van 
25 (kurus) veel
kleurig, ter ge-
gelegenheid van 
het 25ste Con
gres tegen het 
alcoholisme De 
afbeelding geeft 
2 handen te zien 
die de stop op 
een fles drukken 

waarin een giftige slang haar kop opsteekt. Ook dit 
zegel werd in rasterdiepdruk vervaardigd. Dit geschied
de in vellen van 100 zegels in de drukkerij Klisecilik ve 
Matbaacilik T.A.S. {Sabik Alaeddin Kiral) te Istan-
boul, met zegelafmeting 24 x 29 mm, tanding 1 0 ^ . 

De zegels worden ook in zgn. keerdruk-paartjes ver
vaardigd on uitgegeven 

VATIGAAN 
Op 31 juli 1. verschenen 2 postzegels gewijd aan 

St Ignatius Loyola, stichter en eerste hoofd van de 
Orde van Jezus. De zegrls geven een afbeelding van deze 
hei ige, kn elende voô  paus Paul III , zulks naar een 
childerij in de sacri-ti van de Kerk van Jezus te Rome. 

Het zegelontwerp is van Casimira Dabrowska en de 
gravering is van de hand van prof. M. Canfarini. De 
druk geschiedde op papier met watermerk sleutels in de 
staatsdrukkerij te Rome, in een oplage van 300.000 
stuks. Tanding 14. De waarden zijn: 
35 I. roodbruin. 
60 I. donker grrjsgroen. 

YOUGO SLAVIË 
Op 10 september jl. verscheen een serie van 9 post

zegels met afbeeldingen ontleend aan de fauna van dit 
land. De zegels werden gedrukt bij Courvoisier in Zwit
serland en zijn in rasterdiepdruk vervaardigd. Het zijn: 

10 D. groen, olijfbruin en donkerbruin 
zeepaardje (Hippocampus antiquoi urn) 

opl. 2.600.000 
15 D. ultramarijn, gnjs, roseiiia en zwart, 

papiernautilus (Argonauta argo) opl. 2.600.000 
20 D. blauw, violet, karmijn, oker bruinkarmijn, 

kreeft (Palnurus vulgaris) opl. 2.500.000 
25 D. blauwviolet, donkergroen, karmijn, bruinoranje 

Zeepnns (Coris julis) opJ. 500 000 
30 D. turkoois, kastanjebruin, geelbruin, grijsviolet 

zeebaars (Serranus scriba) opl. 800.000 
35 D. blauwgroen, bruinoranje, geel, karmijn 

gestreepte poon {Mullus surmuletus] 
opï' 350.000 

50 D. zwartkarmijn, jranjegeel, lila 
schorpioenvis (Scorpaenascrofa) opl. 150.000 

70 D. grijsgroen, gnjsviolet, grijslila, oranjegeel 
lipvis (Labrus bimaculatus) op. 150.000 

100 D. ultramarijn, grifsgroen, citroengeel, karmijn
bruin 
zonnevis (Zeus pungio) opl. 120.000 

AUc zegels /ijn in horizontaal tormaat 26 x 36 mm 
(beeldmaat 23 x 33 mm), uitgezonderd de lo D . die 
in verticaal formaat is. De zegeiontwerpen zijn van 
Mate Zlamalik te Belgrado. De zo d t/m 35 d. werden 
gedrukt in vellen van 100 zegels, de overige waarden 
in vellen van 25 zegels Tandinpr II3^. 

ZWITSERLAND 
Het Internationaal Bureau voor de Arbeid te Geneve 

krijgt nieuwe dienstzegels, welke dus alleen door dit 
bureau voor frankering kunnen worden gebruikt. 
Desalniettemin zullen deze zegels zowel ongebruikt 
als afgestempeld bij de posterijen van Zwitserland 
verkrijgbaar zijn. Deze zegels zullen op 22 oktober a.s. 
verschijnen. De thans nog bij dit bureau in gebruik 
zijnde zegels kunnen tot 20 april 1957 voor frankering 
dienen. De nieuwe zegels zijn in de waarden 5, 10, 20, 
40, 60 c, en 2 fr. en zijn alle éénkleurig. De 5, 10 en 
40 c. geven twee mijnwerkers te zien en de 20 en 60 c. 
en 2 £r, een sjmibolische voorstelling {aardbol, fabrieks-
pijp en vliegwiel). De afbeelding der mijnwerkers is 
ontleend aan het voetstuk van het Alb. Thomas-monu

ment te Geut, waarop deze beelden in reliöf zijn aange
bracht. Het ontwerp voor deze zegels is van Hans 
Thoni te Bern, en de gravering werd verzorgd door Karl 
Albrecht Bickel Jr. te Walenstadtberg. De rotatiedruk 
werd verzorgd door de drukkerij der posterijen te Bern 
op papier zonder vezels, in vellen van 50 zegels. 
De kleuren zijn: 
5 c. grijs 40 c. blauw. 
10 c. groen 60 c. bruin. 
20 c. rood 2 fr. purper. 

Zegelafmeting 29 X 24 mm of omgekeerd en beeld
maat 26 X 21 mm of ongekeerd. ^ 

Een tweetal postzegels zijn gewijd aan de nieuw ge
vormde provincies Chaco en Misiones, nl . : 
I p . purperrood, katoenplantage, katoenbloem en 

katoenoogsters (provincie Chaco). 
I p . 50 donkergroen, maté-bladen (wilde hulst welke 

de thee vervangt,) kan en theezeef (prov. Misiones). 
Op 16 september volgde een zegel van 2 p, 40 ter her

denking van de iste verjaardag van de omverwerping 
van het Péron-regime. 

Ter gelegenheid van de tiiatelistische tentoon
stelling, welke van 12 tot 21 oktober te Buenos Aires 
werd gehouden in verband met het eeuwfeest van de 
Argentijnse postzegel, verscheen een miniatuur velletje 
met de drie bovengenoemde eeuwfeest degels, ad 7 p . 20. 

^ AUSTRALIË 
Op 36 septembei jl. verscheen een postzegel van 

3̂ /2 d. ter herdenking van het eeuwfeest van ,,res
ponsible government" in Nieuw-Zuid-Wales, Victoria 
en Tasmanie, waarvan de parlementen onder dat be
stuur resp. op 22 mei. 21 november en 2 december 1856 
werden geopend. 

Het zegel, dat m het zelfde tonuaat is als het 
vroegere ŝ /g d. zegel postkoets-eeuwfeest, geeft een 
afbeelding van het portret van koningin Victoria en 
koningin Elisabeth TI waartussen de wapens der pe-
aoemde drie staten. 

In ons aprilnummer hebben wij op blz. 76 mededeling 
gedaan betreffende de zegels welke hier zullen worden 
uitgegeven ter gelegenheid van de Olympische Spelen 
te Melbourne. Nadat deze opgave was verstrekt is er 
echter een wijziging in de posttarieven gekomen en is 
dientengevolge ook een wijziging gebracht m de voor
genomen uitgifte; de 3^4 d zal niet verschijnen, maar 
daarvoor in de plaats treedt een 4 p. in de reeds aange
kondigde tekening van de 3 ^ d. Wij geven hierbij de 
afbeeldingen van de zegels, welke op 31 oktober a.s. 
verschijnen. Het zijn : 
4 d. karmijn, wapen van Melbourne. 
7% d. blauw, hand met brandende Olympische toorts. 
1 s. bruin, blauw, groen en geel, gezicht op Collins-

street te Melbourne. 
2 s. lichtblauw, geel, grijsviolet en rose, gezicht op 

Melbourne van de overzijde der rivier Yarra. 
De twee laagste waarden zijn vervaardigd in veJlen 

van 120 zegels en de hoogste waarden in vellen van 
80 zegels. 

Van de vervaardiging van zgn postzegelboekjes met 
deze zegels is intussen afgezien. 

V 

Tegelijk met bovengenoemde zegels krijgt ook de 
Meteorologische Wereld Organisatie haar eigen dienst
zegels , welke in dezelfde waarden zullen zijn als boven
genoemde, terwijl ook de kleuren dezelfde zullen zijn. 
De 5, 10 en 40 c. geven een afbeelding van zon, ster, 
regenwolk en sneeuw; de 20, 60 c. en 2 fr. vertonen een 
windroos en windsterkte-meter en werden ontworpen 
door Donald Brun te Bazel, terwijl de letters werden 
verzorgd door Hans Hartmann te Bern. De gravering 
geschiedde ook voor deze zegels door Bickel voornoemd. 
Druk en uitvoering als voor eerstgenoemde zegels. ^ 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

De ,,Dag van het Kind" was ook dit jaar weer de 
aanleiding tot de uitgifte van 2 postzegels< Het zijn: 
35 P' + 15 P' blauw, jongen op slede. 

140 p. -I- 15 p. bruin, idem. 
Deze zegels werden zowel getand als ongetand ver

kocht. 
Op 24 augustus jl . verschenen 2 postzegels ter herden

king van de 38-jarige onafhankelijkheid van dit land. 
Deze zegei<ï zijn: 

35 P- groen, onafhankelijkheids-gedenkteken. 
140 p . blauw, Mohamed Nadir Shah. 

Op dezelfde dag verschenen nog twee postzegels ter 
gelegenheid van de Internationale Handetebeurs, beide 
zegels in gelijke waarde en met dezelfde afbeelding van 
het beursgebouw. Het zijn: 50 p. bruin en 50 p . blauw 

ALGIERS 
In de zgn. wapenserie verschijnt een postzegel van 

I fr. groen en rood, met afbeelding van het wapen 
van BÖne. 

ARGENTINIË 
Op 28 juli verscheen een postzegel ter herdenkini,' 

van het 75-jarig bestaan van de Bank te Buenos Aires. ^ 
nl een 2 p. grij'ï en bruin, met afbeelding van munten 
uit 1881. 

Op 21 augustus jl. werd het eeuwfeest van de postzege. 
van dit land herdacht met de uitgifte van 3 postzegels 
ia de waarden 40 c. blauw en groen] 2 p . 40 purper en 
donkerbruin; beide met afbeelding van de i real. M. C, 
van Cornentes; 4,40 blauwgroen, portret van gouver
neur Pujol. De twee eerstgenoemde zegels zijn in 
plaatdruk en iaatstgenoemd zegel in rasterdiepdruk ^ 
vervaardigd. Oplage 2 miljoen series. 

BRAZILIË 
Dank zij de berichten van de heer K. Filet kunnen 

wij weer de volgende nieuwe uitgaven berichten. 

^H!S2ËlA' 
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Op 7 eptembet j i , verscheen een postzegel van 
Cr i 2,50, blauw, ter gelegenheid van he t eerste eeuw
feest van de stad Franca in de s taat Sao Paulo , ongeveer 
400 km ten noorden van de stad van deze naam. De 
voornaamste bronnen zijn aldaar landbouw, veeteelt 
en de daarmede gepaard gaande industr ieën. 

De zegels zijn gedrukt in vellen van 50 zegels ( lo hor. 
en 5 vert . ) met zegelafmeting 29 X 41^4 Dim op papier 
met watermerk Brasil-ster-Correio. Oplage 3 miljoen 
s tuks . Tanding i i ? 4 - Het zegel geeft de afbeelding 
van de kerk met plein. 

Op 8 september d . a . v . verschenen 2 postzegels ter 
herdenking van het feit da t 50 jaar geleden de broeders 
Maritanen in het noorden van het land aankwamen. 
Deze zegels zijn: 
Cr i 2,50 indigo, voor de gewone post en 
t^r S 3.30 roodpaars voor de luchtpost . 

Het eerste dezer zegels vertoont een opengeslagen 
boek. dat links vermeldt , ,Cinquentenario da chebada 
dos irmaos Maristas ao norte do p a i s " en rechts een 
landkaar t . Het tweede zegel draagt in de rand het
zelfde opschrift als die op het boek in het eerst genoemde 
zegel, terwijl daaraan is toegevoegd: , , J . B . Marcelino 
C h a m p a g n a t " . Dit zegel vertoont het portret van deze 
geestelijke. Zie hieromtrent het vermelde op blz . 163 
van jaargang 1954 van ons Maandblad. Deze zegels 
werden gedrukt in vellen van 50 zegels (resp. 5 hor , en 
10 ver t . en omgekeerd). Papier , tanding en oplage 
als bij het Franca-berdenkmgszegel. 

De heer Fi let maakt ei op a t t en t , dat de j ^ . , gemeld 
in ons julinummer op blz. 149, niet op 25-4-1956 is 
verschenen. maaj op 5-8-1954. Op eerstegenoemde 
da tum verscheen de Cr $ 2. Het 2 c . zegel is in Brazilië 
zeer moeilijk verkrijgbaar. 

De postzegel, gewijd aan liet eeuwfeest van de Brand
weer, gemeld in ons jul inummer op blz . 166, is nadien 
ook verschenen op bruingeel gekleurd papier . De Santos 
Dumont-herdenkingsserie zal vermoedelijk op 15 
oktober verschijnen. Als waarden worden genoemd 
Cr $ 3 , 3,30, 4, 6.50 en 11.50, in een oplage van 10 
miljoen series, alsmede in een miniatuurvel le t je met 
oplage van ^ miljoen stuks. sj 

CHILI 
De reeds in ons vorige nummer gemelde serie post

zegels voor de luchtpost werd op 26 juli j l . aangevuld 
met de waarden i en 50 P Zij bestaat dus thans uit de 
volgende zegels: 

1 P . donkerbruinkarmijn, dubbels taar t ig vl iegtuig. 
2 P . bru in , helicopter en b rug . 
5 P . violet , vliegtuig en t rein. 

10 P . blauwgroen, vliegtuig en olietoren. 
20 P . violetblauw, vliegtuig en rotsen. V 
50 P . lichtrood, vliegtuig en top van gebouw. 

CHINA 
Aa. de jeugd werd een 4-tal postzegels gewijd, alle 

in de waarde van 8 fen. De afbeeldingen zijn resp. 
voetballende jongens, s tudenten aan het werk, meisje 
als ha venarbeidster jongen en meisje in boot . 

COLUMBIA 
De aan de provincies gewijde serie postzegels werd 

voortgezet op 31 juli j l . me t : 
5 c . olijf en roodbruin, vee (prov. Cordoba). 
2 p vee, trekkende door een rivier (Meta). 

C U B A 
ü p 13 ]uti j l . verscheen een postzegel van 8 c. voor 

de luchtpost ter herdenking van de inwijding van het 
verenigingsgebouw van de ,,Club Filatel ico de la 
Republica de C u b a " . Het is een opdruk op het lucht
postzegel van 24 c , maar in gewijzigde kleur, oranje 
en de tekst: Inauguracion Edificio Club Filatelico de la 
Republica de Cuba — 13 de Ju l io — 8 c . " 

Op 6 juli j l . verscheen een postzegel voor de luchtpost 
van 12 c . blauw, met portret van de componist Huber t 
de Blank. Zegelafmeting 22 X 28 mm tanding I2^^ , 
oplage 600.000 s tuks . 

Op 8 september j l . volgden 2 postzegels ter ere van 
Onze Lieve Vrouw der Weldadigheid van de Cobre. 
H e t zijn: 
4 c . blauw en geei, beeld van de maagd bij de Nipe-baai . 
en voor de luchtpost: 
8 c . groen en rood, verblijf van Cobre. De zegels ver
schenen tevens in een rainiatuurvelletje in ongetande 
s taa t . 

E G Y P T E 
WIJ geven hierbij de afbeelding van de op 25 juli j l . 

uitgegeven 3 zegels ter gelegenheid van de He pan-
arabische padvinders-jamboree (zie het jul inummer 
blz. 149) alsmede van de 2 zegels uitgegeven ter gelegen
heid van het Aziatisch-Afrikaans festival (zie het 
vorice nummer blz. 195). 

De nat ionai isat ie van het buez-kanaai werd op een 
verticaal postzegel van 10 m. herdacht met de afbeelding 
van een koopvaardljschip tegen een achtergrond gevende 
een tracé van het kanaal . Het inschrift l u id t : Nat ionai i 
satie van het Suezkanaal , vrije doorvaart gegarandeerd. 

De eerste oplage van di t zegel was spoedig ui tver
kocht , voornamelijk naar Amerika en was in Egypte 
vrijwel niet verkrijgbaar. Een tweede oplage werd daar
om aangemaakt. D'' kleuren van het zegel zijn geel 
'n blauw. 

Medio deze maand zou een postzegel van zo m. 
verschijnen met afbeelding van koningin Nefertiti, ter 
gelegenheid van de Internat ionale Museum-week welke 
doo <\p V.N. i= creorganiseerd. 

E Q U A T O R I A A L AFRIKA (Frans ) 
In het type , .koff ie" van de 9 fr. van Nieuw-

Caledonié verschijnt op 22 oktober a . s . eer zegel van 
10 fr. violet . 

Ter herdenking van de arbeid, welke de Maltezer 
orde deed op het gebied van de lepra-bestrijding, 
waartoe o .a . behoorde de oprichting van een 2-tal 
verplegingsinrichtingen, resp. te Tchibanga en Mayum-
ba , zal een postzegel van 15 fr. verschijnen. 

De in ons augustusnummer gemelde sportzegels van 
Frankrijk (zie blz. 164) werden voor d i t gebied over
drukt met de waarden: 

8 F . CFA op 30 F . opdruk rood. 
9 F . CFA op 40 F . opdruk zwart . 

15 F . CFA op 50 F . opdruk zwart. 
20 F . CFA op 75 F . opdruk rood. 

G U A T A M A L A 
Op 27 juli j l . verschenen de twee eerste waarden 

van een serie van 10 s tuks , ter herdenking van de 
jongstleden aldaar plaats gehad hebbende revolut ie . 
Deze voorlopers zijn: 
^ c. paarsrood, dolk en achild. 
I c. groen, kaart van het land met verkeerswegen 

en met opschrift ,,2.000 KM verkeersweg" . 

H O N D U R A S 
De loe verjaardag van het Handvest der Ver. Naties 

werd een jaar n a ' ^ i t feit hier op een serie van 9 post
zegels herdacht , bestaande uit de 3-regelige opdruk 
in zwart , ,ONU / X ANIVERSARIO / 1945-1955", 
welke op de volgende zegels werd aangebracht : 
luchtpost 1954: 15 o . , 30 c , I , 2 en 5 L (Yvert 

luchtp . 202/206). 
dienstzegcls 1954: i . 2, 3 en 5 c. (Yv 31-34). 

J A P A N 
Op I oktober j l . verschenen weer 2 aan Nationaal 

Parken gewijde postzegels. Di tmaal betreft zulks het 
Saika i -Park , De zegels zijn; 

5 yen, roodbruin, Oseraki met vuurtoren 
ro ven, donkerblauw op blauw, Tsukumo Shuna 

(landschap der vele ei landen). 
De 5 yen werd vervaardigd naar een totografische 

opname van Koyo Okada en de ï o yen naar een schil
derij van Masura Kimura . Beide zegels verschenen 
ook m een miniatuurvellet je ad 20 ven. 

KAMEROEN 
Ook hier verschijnt op 22 oktober a . s . een postzegel 

in het type , ,koffie" van de 9 fr van Nieuw Caledonié 
en wel een zegel van 15 fr., oranje en kersrood. 

KOREA (Zuid) 
De koerserende luchtpostserie werd op 20 juli j l . 

uitgebreid met de volgende waarden: 
70 won, geelgroen. 

i i o won, b ru in . 
205 won, purperrood. 

Op 15 augustus j l . werd het teit da t Sygnman Rhee 
voor de derde maal tot president werd verkozen op een 
tweetal postzegels herdacht met diens por t re t . 
De waarden zijn: 20 won, bruin en 55 won, b lauw. 

MADAGASKAR 
Ook hiei op 23 oktober a . s . een zegel in het type 

, .koffie" van de 9 fr. van Nieuw Caledonié. De waarde 
is hier 20 fr. donkerbruin on geelbruin. 

MAROKKO 
Aan de serie met portret van Mohammed V, gemeld in 

ons jul inummer op blz . 150, werden nog 2 waarden 
toegevoegd, zodat de serie thans bestaat u i t : 
5 fr. blauw en zwartblauw. 

10 fr. geelbruin en violetbruin. 
15 fr. groen en wijnrood. 
30 fr. groen. 
50 fr. rood. 

MEXICO 
De in ons vorige nummer op b lz . 717 gedane mede

deling betreffende de uitgifte ter gelegenheid van 
het eeuwfeest der Mexicaanse postzegel blijkt niet 
geheel juist te zijn geweest. Wij geven daarom een 
verbeterde opgave. 

Voor de gewone post : 
5 c. geelbruin en groen, Olin (de beweging). 

10 c. grijs en blauwzwart , Tohtli (vogel). 
30 c, rood en zwart . Xochitl (bloem). 
50 c. turkoois en vermiljoen, Centli (maïs). 
I P . emerald en zwart, Mazatl (her t ) . 
5 P olijfgeel en zwart Tehcutli (mannenkop) . 
en voo rde luchtpost 

5 c . zwart, archeolo
gisch Mexico. 
10 c . melkblauw ko
loniaal Mexico. 
50 c. sepia heroïsch 
Mexico. 
I P . violetgrijs, revo
lutionair Mexico. 
1 P 20 wijnrood, volks 
Mexico 

Alle zegels zijn in gelijk horizontaal lorraaat . De 6 
waarden voor de gewone post verschenen in een ongetand 
miniatuurvellet je en de 7 zegels voor de luchtpost in 
een getand miniatuurvelletje, ieder velletje ad 15 P . 

Ter gelegenheid van de filatelistische tentoon
stel l ing, welke voor deze gelegenheid werd gehouden, 
verscheen een postzegel van 30 c. bruin en blauw
groen, met afbeelding van zegel no. i van Mexico, 
de medio real van 1856 m een groot kader geplaats t . 
Het eeuwfeest van de grondwet van 1857 werd reeds nu 
op een postzegel in klein formaat herdacht . Het is 
de 70 c. grijsblauw, met portret van Francisco Zarco, 

Op 4 september j l . zou een postzegel van 50 c . voor 
de luchtpost zijn verschenen ter gelegenheid van het 
Ve internationale geologisch congres. 

N E P A L 
Een drietal postzegels, waarvan 2 in klein en i in 

groot formaat, verscheen op 3 juli j l . n . l . : 
4 p . groen, boeren en tractors. ' 
8 p . violet , welkomstpoort . ; 

24 p . rood. plein voor het koninklijk paleis . 

P A N A M A 
Zoals reeds door ons aangekondigd, werd het 6e Inter

nat ionaal steden-congres, dat van 14 tot 16 augustus 
te Panama werd gehouden, op postzegels herdacht . 

Hiertoe zijn verschenen voor de gewone pos t : 
3 c. groen, wapen van de stad Panama 

en voor de luchtpost: 
25 G. rood, ruine van het oude s tadhuis van P a n a m a . 
50 c. zwart, huidig stadhuis van Panama. 

P H I L I P P I J N E N 
Op 30 augustus j l . verschenen 2 postzegels ter her

denking van het 50-jarig bestaan van de Rode Kruis-
dienst in di t gebied. De zegels geven een afbeelding 
van een Rode-kruiszuster met 2 kinderen, welke slacht
offer zijn van een aardbeving. Een ingestort gebouw 
staat op de achtergrond. De waarden zijn: 

5 c. wijnrood en rood. 
20 c. bruin en rood. 

T U N I S 
Op 30 juli j l . verschenen de volgende zegels: 

5 fr. donkerblauw, portret van de Bey. ^ 
12 fr. sepia, vrouw met duif. 
18 fr. grijs, idem, 
20 fr. donkergroen, portret van de Bey. 

VERENIGDE S T A T E N VAN AMERIKA 
Op 3 september j l . verscheen een postzegel van 5 c . 

b lauw, in het bekende verticaal formaat, ter gelegen
heid van Labor D a y . De eerste dag van verkoop had 
plaats te Caroden, New Jersey. Druk in vellen van 
50 zegel-. Voorlopige oplage 120 miljoen s tuks . 

Het zegel geeft de afbeelding van een muurversiering 
door L . M . Winter , in het hoofdgebouw van de-AFLCIO 
t eWash ing tonD.C ,waa rb i j een man , vrouw en kind zijn 
afgebeeld, terwijl een schild vermeldt , ,Labor is Mfe, 
C a r l y l e " . 

Op 24 septembei verscheen een postzegel van 3 c. ter 
herdenking van de 50ste verjaardag van het Nationaal 
Monument te Devils Tower, Wyoming. Ook deze zegels 
werden in verticaal formaat in vellen van 50 zegels 
vervaardigd. Het zegel geeft een afbeelding van het 
monument naar een foto. De eerste dag van verkoop 
had plaats te Devils Tower. 
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IMPRESSIES vANDE„SHELLPOSr' 
Voor de beoordeling der inzendingen op deze tentoonstel

ling waren twee jury's aangezocht, nl. één voor „Klassieke 
filatelie" en één voor „Beeldfilatelie". Die voor klassieke fi
latelie was gevormd uit de heren S. Keiser, J. H. Broekman, 
Drs. A. M. A. v. d. Willigen en J. Eijgenraam. De heer Jhr. 
G. A. de Bosch Kemper moest helaas wegens ziekte verstek 
laten gaan. Beide jury's werden op 31 aug. des v.m. 9 uur 
door de secretaris van het Tentoonstellingscomite, de heer 
Keemink, geïnstalleerd. De wijze waarop de inzendingen 
moesten worden beoordeeld werd geheel aan het inzicht van 
de jury overgelaten, in geen geval wenste men deze aan enige 
voorwaarde te binden. Voor eventueel toe te kennen bekro
ningen ontving de jury het volgende schema: 7 ereprijzen, 
4 gouden, 7 grote en 6 kleine verguld zilveren, 17 grote en 20 
kleine zilveren, 25 grote en 25 kleine bronzen medailles. Hier
van werden in eerste instantie voor de „Beeldfilatelie" aan
gevraagd 2 ereprijzen, 1 grote en 2 kleine verguld zilveren 
medailles. 

Reeds enkele uren vóór de opening der tentoonstelling kon 
de jury met haar vermoeiende taak aanvangen, waardoor al
thans een groot deel van haar rondgang langs de stands in 
een rustige sfeer kon plaats vinden. Bij de beoordeling der 
inzendingen waren algemene indruk, filatelistisch inzicht, 
filatelistische waarde o.m. factoren van doorslaggevende be
tekenis. Eén albumblad met vele zeldzaamheden betekende in 
feite niet veel. Indien uit de overige bladen naar voren kwam, 
dat filatelistisch inzicht geheel ontbrak. Een op het oog ge
heel volledige collectie van een land, tentoongesteld op ver
geelde, vlekkerige albumbladen, boekte reeds bij de eerste 
indruis: een ruime achterstand, ondanks de vele zeldzame ze
gels die op de bladen aanwezig waren. 

Een ieder die deze in een bijzonder fraaie omgeving ge
houden tentoonstelling heeft bezocht, zal niet alleen onder 
de indruk zijn gekomen van de prachtige gelegenheid, de 
bij uitstek zowel bij dag als bij avond lichte zaal, doch niet 
het minst van het door de filatelisten geëxposeerde materiaal 
op deze tentoonstelling. Zonder de niet genoemde inzenders 
te kort te doen geven wij in vogelvlucht enige indrukken 
weer. 
Klasse I. Sectie 1. 

Eofilatelistische brieven, kad. 71-75. S. v. d. Brink. Vele 
interessante brieven. Overigens een inzending die nog 
geen voorbeeld van een chronologisch geheel genoemd 
mag worden. 
Een zeer bijzondere inzending „buiten mededinging" 
kad. 100-105 Mr W. S. Wolff de Beer. Twee eeuwen post
stempels in Z.Holland. Prachtige brieven en afstempe
lingen op emissie 1852. Voor ter zake ingewijde verzame
laars werkelijk een genot om te zien. 

Nederland. Hier zal wel het meest de aandacht hebben ge
trokken kad. 85-94 S. Chouffour uitg. 1852-1872. Platen, 
drukken, tandingen. Het met zorg bijeengebrachte mate
riaal verried knap filatelistisch werk. 
kad. 95-97 N. J. Verhoeven emissie 1876, gespecialiseerd, 
getuigde van ijverig speurwerk (% et 14 X 14 gebruikt, 
aanwezig met alle tot nu toe beleende kantoren). 
Afstempelingen, kad. 106-111, Veldposten e.a. K. Tocila 
kad. 112-115 Puntstempels P. G. Melsert 
belangrijke inzendingen, die volle aandacht verdienden. 
Proeven en ontwerpen 1852 alsmede beschreven plaat-
reconstructies em. 1852 (buiten mededinging) van de heer 
J. Poulie, zéér vermeldenswaard. 
kad. 66-70. Het Nederlands Postmuseum. De voorgeschie
denis van de eerste Nederlandse postzegel, geïllustreerd 
met tal van unika (oudste proef Mercuriuskop, schets van 
Dr. A. Vrolijk, emissie 1852, etc). 
Nederl. Indië, uitg. 1864, zéér bijzonder, o.m. pioeven in 
drie kleuren op velletjes, proefvellen, plaatreconstructies 
door A. J. Warren. 
Alles bijeen een inzending van hoog gehalte. Jammer, 
dat de stands wat achteraf in de hoek bij het tijdelijke 
postkantoor stonden. 
Hiermede zijn wij wat inzendingen van ons eigen land 

^ betreft uitgepraat. Nä uitg. 1872 was er geen enkele in
zending. Ons eigen land kwam dus wel héél pover voor 
de dag. 

Ned. Indië, Suriname, Curagao, kad. 125-134 J. Poulie. De 
Overzeese Gebiedsdelen waren hier op uitstekende wijze 
vertegenwoordigd, zowel bij de post- als portzegels (ty
pen, tandingen, gebruikt en ongebruikt). Een veeleisend 
verzamelaar zou misschien gezocht kunnen hebben naar 
hele brieven met de vroegste emissies van Suriname en 
Curasao. 

Jap. Bezetting. (140-149) C. Ricardo. Een inzending die onge
twijfeld voor kenners van dit gebied volop aandacht 
vroeg. 

Klasse II. Europese landen. 
Sectie 1. Hier alles België wat de klok sloeg. Luxem
burg was niet vertegenwoordigd. Wanneer krijgen wij 
gecombineerde „BENELUX" inzendigen? 
kad. 153-156 België, W. O. Udenberg, een prima inzen
ding, veel oude emissies, 
kad. 163-167 A. Bruynes, zéér aantrekkelijk. De overige 
inzendingen in deze klasse waren een aandachtige be
studering volkomen waard. 

Secüe 2. 
(168-171) Liechtenstein. H. Rorije, goed verzorgd, echter 
nog zonder z.g. „voorlopers". 
(172-175) Fiume, J. Poulie. Een gebied dat in de twintiger 
jaren veler aandacht trok. 

Sectie 3. 
(176-180) Bulgarije van dezelfde inzender; oudere uitg. 
op brieven, vele zeldzaamheden, een belangrijke inzen
ding. 
<181-185) Albanië met geselecteerde bladen, kwam uitste
kend voor de dag. 
(186-190). Turkije, eerste emissie gespecialiseerd. R. M. 
Feenstra. Een verzamelaar die met dit lastige gebied 
weg weet. Een collectie die representatief mag heten. 
(191-197) Oud Servië. Mevr. M. J. Matzen-Fleddérus, Een 
zéér bijzondere verzameling, bekend van vorige tentoon
stellingen, kennelijk met zorg en grote liefde voor de 
filatelie bijeengebracht. Indien wij deze enige exposante 
niet onze warme dank betuigden voor de moeite deze uit
stekende collectie in te zenden, zouden wij wel zéér on
hoffelijk zijn. 

Sectie 4. 
(198-202) Yougoslavië. H. P. v. Lente, uitstekend gespe
cialiseerd. 
(203-209) Rusland vanaf 1928 (210-216) Letland. J. Poulie, 
gedegen inzendingen, bekend van vroegere tentoonstel
lingen. 

Sectie 5. 
(220-223) Hongarije. R. Siegmund. Ruimschoots vermel
denswaard materiaal. Opzet van de verzameling voor 
verbetering vatbaar. Tijdgebrek? 
(228-237) Frankrijk. F. J. de Gauw. En hoe! Werkelijk 
schitterend. Zelden zal men een zó in de finesses uitge
werkte specialisering, zowel van zegels als afstempelin
gen, hier te lande op een tentoonstelling hebben aan
schouwd. Met waarlijk architectonische kennis opgezet. 
De kwalificatie „MET FELICITATIES VAN DE JURY" 
was m.i. ten volle verdiend. Proficiat. 
(238-247) Frankrijk, W. O. Udenberg. Eveneens een uit
zonderlijke collectie met bijzonder zeldzaam materiaal, 
keurig opgezet en beschreven. Frankrijk was dus wel op 
een bijzondere wijze op deze tentoonstelling vertegen
woordigd. 
(248-257) Hongarije. I. Vooren. Aantrekkelijke verzame
ling, keurig verzorgd met zéér duidelijke beschrijving. 

Sectie 6. 
(258-262). Engeland. D. O. Kirchner. Een werkelijk re
presentatieve collectie van dit land, een groot genoegen 
om aandachtig te bekijken. 
(263-268). Gegraveerde zegels van Engeland. A. Prins. Een 
collectie die volledige aandacht waard was. 

Sectie 7. 
(269-273). Zwitserland. B. Posthuma. Vermeldenswaard. 
Vele zeldzame kantonale zegels. Een nauwkeuriger uit
werking van de hierop volgende emissies zou het peil 
van deze verzameling aanzienlij'ic kunnen opvoeren. 
(274-278) Spanje. G. H. v. d. Mey. Een inzending op voor-
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
RAAD VAN BEHEER. 
De Raad van Beheer besloot in haar 
laatste vergadering de KLEINE AD
VERTENTIES evenals in vroeger ja
ren, uitsluitend te bestemmen voor 
leden van aangesloten verenigingen. — 
Alleen kleine advertenties met vermel
ding van naam en adres niet onder 
letter. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr : P. J M. Boel, Bosboom Tous-
samtlaan 63, Hilversum Tel. K 2950— 
2612 

IN MEMORIAM 

Op weg naar huis is 31 augustus j 1 op het 
station te Ut iech i plotsehng overleden de 
heer 

P. H Q BOUMAN 

Sinds 1914 hd van de Nederlandsche Ver-
ecniging, was hij gedurende 38 jaren sectie-
hootd voor 's Gravenhage 
Voor zijn verdienstehjk werk voor de ver
eniging weid hij in 1944 tot erehd benoemd 
De Nederlandsche Vereeniging \erl iest in 
de overledene een trouw en toegewijd hd 

Af delmgssecretartaten: 
ALKMAAR J P Lienesch, Kennemersingel 2, 

Alkmaar Tel 3957. 
ALMELO A H Jansen, Bornerbroeksestraat 28-B, 

Almelo 
ALPHEN a/d R I J N J C Meyer, Zaalbergsti aat 

52, Alphen a/d Rijn 
AMSTERDAM Ed Verff, Maasstraat 20-11. Am-

sterdam-2 Tel 721378 
APELDOORN B ten Hoopen , Jachtlaan 134. 

Apeldoorn 
ARNHEM J F. W. Uylenberg. Iz Evertslaan 

19 I, Arnhem Tel 22450 
BODEGRAVEN M T r o u w , Pnnsensti aat 37, 

Bodegraven Tel 2126 
BOSKOOP C Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop 

Tel 3043 
CASTRICUM W M Hendrikse, Kon Wilhel-

minalaan 26, Castricum 
C O E V O R D E N H Gei rits Hol thone D 8, Grams-

bergen 
CURACAO J Everts, de RouMlleweg 69, Wil

lemstad 
DEVENTER C Pohlmann. Schoolstraat 22, 

De\ enter 
D O R D R E C H T P Kraaije\eld Singel 190, D o r 

drecht Tel 4858 
GOOI- EN LEMLAND P J M Boel, Bosboom 

Toussaintlaan 63 Hilversum Tel 2612 
's GRAVENHAGE P A F Bloys van Treslong 

Pnns Sadeesti aat 22-A, Den Haag 
HAARLEM ] H Geeiling Cesar Francklaan 13, 

Heemnede Tel Haai lern 38759 
KROMMENIE S N Lut t ik , Oranjestraat 3, Wor-

mervecr Tel 81169 van 7 30—17 30 uur 
LEIDEN Dr K A Andnesse, Temminckstraat 2, 

Leiden 
LOCHEM I H Boom, Villapaik L 96, Baichem 
MONSTER ] M Neu voort , Molenweg 44, 

Monster 
NIJMEGEN B A O n t r o p , Zebrast iaat 3, Nij

megen Tel 26441 van 8 30-12 30 en van 14 30-17 00. 
T W E N T E J Velleman, Nieuwstraat 5, Hengelo, 

Tel 2681 
U T R E C H T Ir M van der Voort , Willem Ba-

rent2straat 47 Utrecht 
VLAARDINGFN P J Slangen, Merellaan 45, 

Vlaaidmgen 
VOORBURG Ir T Sipkes Hoekwaterstraat 82. 

Voorburg 
V O O R S C H O T E N J C Nell, Narcisstr 10-bov . 

Voorschoten Tel 2248 van 9—5 
WEST-FRIESLAND G ] Stap, Tweeboomlaan 

151, Hoorn 

Vergaderingen 
ALKMAAR eerste dinsdag m hotel Ceres 
ALMELO tweede dondeidag in hotel Verboom 
ALPHEN a/d RIJN tweede maandag m hotel 

Centraal 
AMSTERDAM afwisselend tweede maandag en 

tweede vrijdag in het American hotel 
APELDOORN na bekendmaking n Huize Haiitink, 

Loolaan 25 
ARNHEM op een maandagavond in hotel Bellevue, 

Sonsbeek 

BODEGRAVEN eerste dinsdag in café Gez Vink, 
Kerkstiaat 118 

BOSKOOP eerste maandag in hotel Neuf 
CASTRICUM tweede dinsdag in Wilhelminalaan 4 
C O E V O R D F N dei de dinsdag in het kan toor van 

de Nederlandsche Heide Maatschappij 
DEVENTER derde woensdag in hotel Lccuwenbrug 
D O R D R E C H T derde woensdag in Ameni-an, tijde

lijk ten huize van een der leden 
G O O I " EN EEMLAND laatste dinsdag beurtelings 

te Bussum in hotel Vlietlaan en te Hilversum in 
hotel Santbergen 

*s-GRAVENHAGE dei de dinsdag, lokaliteit wordt 
per convocatie bekend gemaakt 

HAARLEM tweede dinsdag in hotel van Aken, 
Baan hoek Houtplein 

KROMMENIE derde dinsdag in huis te Zaanen, 
Zaanweg te Wormerveer 

LEIDEN na bekendmaking 
LOCHEM derde maandag i/i hotel Meenden nk 

een enkele maal te Borculo 
MONSTER dinsdagavond om de 14 dagen in het 

Gebouw voor Chr Belangen, Rijnweg 39 
NIJMEGEN eerste zaterdag in cafë-restaurant-tea-

room Pa>s Bas, Bataviercnweg 
T W E N T E na bekendmaking 
U T R E C H T 3de woensdag in hotel Noord-Biabant . 
VLAARDINGLN tweede dinsdag in het R K Ver 

Gebouw, Markgraaflaan 42 
V O O R B U R G eerste dinsdag en derde donderdag 

in de rechter-voorfoyer van Theater Foi urn, 
Herenstraat , om 17 30 uur 

V O O R S C H O T E N tweede maandag in het Wapen 
van Voorschoten 

WEST-FRIESLAND tweede woensdag in hotel de 
Valk, Kaïsmarkt 

Tenzij anders aangegeven, is ' t aanvangsuur der ver
gaderingen 20 uur De meeste afdelingen \e igaderen 
met in de zomermaanden 

Nieuwe leden Alle aanmeldingen in het septcmber-
nummei 
Aanmeldingen. 405 B de Boer, Lathmerst raat 15, 
Dc-\ enter. 283 W H Brust, Dieselstraat 13-A, Schie
dam, 517 J Dankers, Devcnterstraat 335, Apel
doorn , 333 A Dekker, D'orpsstraat K 140, Twisk 
( N . H ) , 440 J T A Friesen, Oldcnzaalsestiaat 347, 
Hengelo (O ) , 421 H K J Joeger, Oude Goedstraat 
7, Deventer , 852 P Jonge jan Valkenburger laan 73, 
Boskoop (oud l id). 543 G Karman, Zwarte Kijker-
weg 54, Apeldoorn, 861 H van Klink, Insulinde-
singel 1, Vlaardmgcn, 716 Th \ a n der Kro^t , H y a -
cinthst iaat 38, Voorschoten, 901 M Kuilman, Mag-
nohastraat 1 A, Vlaardingen, 335 C H R 
Landouw, Johannes de Breukstraat 32 Haarlem* 
509 R \ a n de Mei, N o 154, Schais terbiug (Fr ) , 
673 C H Mcijennk, Bloemstraat 26, De\ enter , 902 
M J W Ot to , Valkcnburgeilaan 66, Boskoop, 255 
D Penning, Buig Pruissingel 10, Vlaardingtn 789 
P van der Poel, Kiimkade 71, Voorschoten, 987 H 
Posno, Hoge Hondstraat 71, Deventer" 455 Jhr J 
Roel] , Varvinksmgel 146 Enschede, 653 Ir D L 
C Schouten, Reestraat 36, Nijmegen 1003 H M 
\ a n Tr ie t , Biezen 114, Boskoop, 326 Mr F Vissei, 
Oianjesinge! 25, Nijmegen, 472 C Vlieg, Vondel
straat 64, Alkmaai , 1018 H Want , Heerenweg 13, 
Bakkum 1173 H Warbout , van Beethovcnsmgel 
81 B, Vlaardingen, 470 Ir D van de Water , Oude 
Loosdrechtseweg 90, Hilversum (oud lid), 549 C 
W J van Winsen Raadhuisdam 8 Waimond 
Aanmeldingen per 1 l - '57 . 678 T H ten Hulscher, 
Joh Sinthenstiaat 9 Deventei , 693 H G Regter-
schot Bieistiaat 49, Deventer 
Overschrijving lidmaatschap 397 W G P Horts ing, 
op 397 Me\ i T J Hortsmg-van Ingen, Prinses 
Beatrixlaan 8 Ouderkerk a/d Amstel 
Overledtn "487 ] Bot terop, 196 P H Q Bouman, 
401 P J V u \ k 
Afgevoerd 1086 N Bijhouwer 
Bedankt per ult imo 1956 1500 W L M Aits- 648 
J Dekker, 892 P Dijkstra 1163 K E König, 308 
A L J de Pauw, 710 Ch F Stcmmerik 

POSTZEGELVERENIGING 
„BREDA" Secr Mevr C G H Bo-
de-Flohü, Ginnekenweg 108, Breda 
Nieuwe ledt-n 628 J A M v Bocsschoten, Els-
s t n a t 70a (NOR) 618 J A Moelands Speelhuis
laan 93 (NOR) 606 J C Reichaidt . Rembrand t -
straat 12 ( N O R ) , 8 A Rozendaal Agaatstiaat 26; 
619 M P W Vrencken van Biechtstraat 19 
(NOR) allen te Breda, 594 Ds P C L de Jager, 
Maasdijk 12, Raamsdonksveer (EUR BF") 472 H T 
Knijp, Heemraadssingel 112, Rot terdam W 1 (EUR 
N O R ) , 601 J M L Peerden Meirestraat 20, Roo
sendaal (N Br ) (NOR) 
Adspirant-Iid* 7 mej C C M Verheggen UUen-
houtseiaan 29 Breda 
O v e r k d t n Mr P Tripels 
BIJ de di lemaandoliiksc verloting, \ielcn piijzcn op 
de nummcis 21 48 122 208 221 227 238 266, 
282. 317. 32? 409, 423 462, 515, 559, 612 625, 701, 
713, 738 en 744. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA'*, 
AMSTERDAM Secr A D. Aeijelts, 
ChurchiU-laan 175 I, Amsteradm-Z. 2 
Ledenvergadering op vrijdag 26 oktober te 20,15 uur 
in hotel , ,Kiasnapolsky", Warmoesstraat , Amster
dam C De veiling wordt gehouden van 19 30— 
20 15 uur 

Kandidaat-leden: 662 J Barends, Oosterpark 83, 
Amsterdam-O, 661 E He imenng , Wit te de Wi th-
stiaar 38-1, Amsterdam-W; 164 K E König, Dahha-
straat 26, Koog a/d Zaan , 665 P Mastenbroek, 
Frans \ an Mierisstraat 79-1, Amsterdam O , 658 Ir 
F Ottevangers. Willem de Zwijgerlaan 13, Haar lem, 
174 M A \ a n Olderen, Krugerplein 9-T, Amster 
dam-O 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
ENIGING Secr: G. H. C. van Dijk, 
Tortellaan 42 Ledenadministratie: Mr 
Ant van der Flier, Tortellaan 69, Den 
Haag. 
Vergadering* De eerstvolgende \ergadering zal wor
den gehouden op donderdag 25 oktober 1956 om 
20 uur in Diligentia, Lange Voorhout 5 
Kandidaat-Ieden F E Fischer, Bosschestraat 10, 
Sche\eningen F \ an Balderen, van Speykstraat 86. 
Den Haag. H I Streur. de Heemstraat 342, Den 
Haag 
Nieuwe leden* D de Leeuw, Mr J van Andel G r n , 
A P Ohemans, mevr B H I Mart inus Klaassen 
Overleden* Dv M F J Smith 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr • H. G. v d, 
Westenngh, Tolsteegsmgel 17 bis, 
Utrecht 
Bestuursvergadering op dinsdag 23 oktober a s ten 
huize van de heer Lamie 
Ledenvergadering op dinsdag 30 oktober a s n m 
8 uur in TIVOLI Jaarverslagen Penningmeester Dir 
Verkoop Rappoi t Verificatie comm Verkiezing lid 
idem Landen« edstrijd IJsland 
Nieuwe leden 6 candidaat leden, vermeld m sept. 
nummer 
Kandidaat-Ieden. P J Bor, Burg Heemstraweg 257, 
den Bilt (E), Kapitein Haas, Knoopkazerne, Utrecht 
(E), H L C Kroon, Oude Rekemerstraat 77, Cu-
lemborg (E), Mej M M G Rotteveel , Pr Beat r is -
laan 41, Utiecht (E) 
Af te voeren P C Bosselaar Jr , U t r ech t , H | . 
Rinckf'r den Bilt 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS-
TENVEREENIGING Secr • G C. 
Tops, Stadhoudersv^eg 89-b, Rotter
dam-C 2 
Ledenvergadering De eerst\oigcnde gewone leden
vergadering wordt gehouden op maandag 22 oktober 
a s in de bovenzaal van Café Restaurant , Du 
N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 228) te Ro t 
terdam-Noord Aanvang 20 uur Zaal open 19 30 
uur 
Gewone agenda, waaraan als extra p u n t wo rd t toe
gevoegd Verkiezing van een nieuw bestuurslid tei 
vervulling van de \aca ture , ontstaan door hei be 
danken van de heer Zuydwegt ) Bezichtiging ^an 
de kavels voor de veiling op zaterdag 20 oktober 
a s in ons clublokaal voor de aanvang van de ver
gadering in „Du Noid ' 
*) Opgave van eventuele kandidaten schriftelijk aan 
de secretai is tn voor de aan\ ang dei vergadei ing 
aan de voorzi t ter 
November-vergadering: De November-vergadenng 
woid t gehouden op maandag 19 november a s m 
het Gl oothandelsgebouw" 
Clubbijeenkomsten Zaterdags van 15 00 to t 17 30 
uur in de bovenzaal van Cafe Restauiant ,,De Zon ' 
Noordsingel 101 te Rot terdam Noord* donderdags 
van 19 )0 tot 22 30 uur in Café ,De Gunst ' , 
Brielselaan 192 te Rot te idam Zuid 
Bibliotheek De heer D J van Mameren is des 
zaterdags van ca 15 30 uur tot ca 16 30 uur in 
ons clublokaal in „De Z o n " aanwezig vooi het uit 
lenen en terugontvangcns van boeken en ti)dschiiften 
uit de bibliotheek 
Feestavond* In het kader van de viering van het 
30 jarig bestaan der R Ph V woid t op vrijdag 26 
oktober a s in het Gebouw Palace. Ro t t e rdam-
Noo id , een Feestavond gehouden, waaraan een keur 
van artisten medewerkt, o a de goochelaar Crochet 
met zijn grote show De kaarten kosten ƒ 2,— 
Bestellingen met vermelding van het gewenste aantal 
te richten tot een van de leden van de Feestcom
missie, bestaande uit de heren H Brunsting, Kas
tanjesingel 198 Rotterdam N 2; C H W Heus-
dens, Stadhoudersweg 44 c Ro t t e rdam-C 2 , C A T 
Tempel, Sommanstraat 104 b Ro t t e rdam-C 2 P 
Zonnevijlle, Brielselaan 192, Rot te rdam Z 2 dan 
wel tot een bestuurslid 
Filatelistische avond. Op dinsdag 6 november a s. 
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te 20 uur wordt in de Beatrixzaal van het Groot 
handelsgebouw te Rot terdam, ter gelegenheid van 
het 30jarig bestaan van de R.Ph.V. een bijzondere 
bijeenkomst belegd die geheel zal zijn gewijd aan 
onderwerpen van filatelistische aard. Gezorgd zal 
worden voor een gevarieerd programma waarin ieder 
iets van zijn gading zal kunnen vinden. Nadere bij
zonderheden worden per circulaire aan de leden 
bekend gemaakt. 
Nieuwe leden: 400 J. Bos, Weteringstraat 49D, Kot
t e rdamO; 422 J. van der Hoeven, Putsebocht 76 c, 
Rot te rdamZ 1; 428 F. G. M. van de Kamp, Mathe
nesserdijk 48 b, RotterdamW 2; 430 W. Keiler, 
Schiekade 9 a, Rot te rdamC 2; 444 W. A. Nooten
boom, Hilledijk 201 a, RotterdamZ 1. 
Opvoeren als l id: 602 I. M. Zijlstra, Broersvest 95 c, 
Schiedam. 
Afvoeren als l id: 9. L. ]. M. Janssen Schmidt; 927 
A. H . Mannee; 1247 G. J. W. Rothfusz. 
Bedankt als l id: 1348 | . Th. M. Gerhards; 1495 A. 
L Troost . 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: H. L. Stof
iels, Sinaasappelstraat 23, Den Haag. 
Tel. 33.83.16. Beheerder Centraal Le
denregister: N. F. Hedeman, Valken
boschkade 88, Den Haag. 
Najaarsvergadering. Hierbij maken wij er onze leden 
op attent , dat de Najaarsvergadering gehouden zal 
worden op zaterdag 1 december 1956 te 10.30 uur in 
CaféRestaurant CalandWest, Nieuwe Binnenweg 20, 
Rot t e rdamC. 
Eventuele voorstellen in te dienen voor 19 novem
ber a.s. bij het secretariaat, zie boven. 
Agenda: 1 Opening; 2 Notulen Voorjaarsvergade
r ing; 3 Ingekomen stukken en mededelingen; 4 In
gekomen voorstellen; 5 Begroting van de Algemeen 
Penningmeester voor het jaar 1957; 6 Begroting 
Nieuwtjesdienst idem; 7 Begroting Rondzendverkeer 
idem; 8 Verkiezing van 2 leden voor de Kascom
missie; idem voor de commissie RZV (art . 32HR); 
9 Verkiezing van een Commissaris, wegens uit
treden van de Directeur Rondzendverkeer. Kandi
daatstellingen in te dienen bij het secretariaat 10 
Rondzendverkeer; 11 Benoeming van afgevaardigden 
naar de Bondsvergadering van 26/28 april 1957 in 
Den Helder; 12 Half uurtie filatelie, te verzorgen 
door de Afdeling Rot te rdam; 13 Kleine verloting; 
14 Plaatsbepaling volgende vergadering; 15 Wat ver
der ter tafel wordt gebracht; 16 Rondvraag; 17 
Sluiting. 

Afdelingsecretarissen: 
AALSMEER (Ar.): A Filius, Kerkweg 56, Aals

meer. , , , 
AMERSFOORT (At.) : A. E. Dudok van Heel, 

DiUenburglaan 2, Amersfoort. 
AMSTERDAM (Am ): R. v. d. Velde Rozendaal

straat 8 hs., AmsterdamO. 
DEVENTER (Dr . ) : T. van Heuvel, Brinkgrever

weg 35, Deventer. 
DRIEBERGEN (Dr.) : R. | . Kok, Lindenlaan 16, 

Driebergen. 
EMMEN (Em.): A. Kuipers, Noordbargerstraal 

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

Enkhuizen. 
FLAKKEE (Fe.): F. van Herwijnen, Meidoornstr. 8, 

Middelharnis. 
GOES (Gs.): Dr. Ch. ). Philips, A..|.Kade 11, 

Goes. 
■sGRAVENHAGE (Gv): C. L. Bakker, Fulton

straat 239, 'sGravenhage 
HAARLEM (Hm.) : I. Elsenbroek, Muiderslotweg 

117, Haarlem. 
H A R D E R W I J K (Hk. ) : H, B P. Stcmerding, Lin

naeuslaan 1, Harderwijk. 
' t H O G E L A N D (Hd. ) : ]. Klip, Torenstraat A 80, 

Uithuizermeeden. 
' t KABINETSTUK (Kk.): G. .). Minholts Stads

weg 3, Oosterhogebrug (Gr.). 
KAMPEN (Kn.): W. G. Ch. Albrecht, Maurits

straat 16, Kampen. 
LAND VAN CADZAND (Cd.): H. P. C. van 

Melle, Bürgern. Gerritsenstraat 21, Breskens. 
LANGEDIIK (Lk.): P. Schoenmaker Dorpsstraat 

173A, ZuidScharwoude. 
LISSE (Le.) G Segers Pzn., Kanaalstraat 70, Lisse. 
M A A S T R I C H T (Mt.): A. Schreppers, Min Talma

straat 31, Maastricht. 
MEPPEL (Ml.): H. Rondhuis, Soembastraat 28, 

Meppel. 
N O O R D W I J K (Nk. ) : S. A. v. d Oever, Pao

huisstraat 34, Noordwijk. 
G J. PEELEN (Gp.): A. ». d. Berge, Korte Ring 

15, Bruinisse. 
DE P O S T H O O R N (Ab.): L. F. Geers, Dorpslaan 

13, M e u w Lekkerland. 
R O T T E R D A M (Rm.) : J. F. van Golde, Noord

molenstraat 6B, Rotterdam 
S C H O U W E N  D U I V ELAND (Sd.): ). Francke, 

Nieuwe Bogerdstraat 24, Zierikzee. 
SOEST (St.): A. J. Meijer, Ossendamweg 20, Soest. 
TIEL (Tl . ) : A. C. van Haaften Prinses Marijke

weg 63, Geldermalsen. 
U T R E C H T (Ut r . ) : B. Resting, van Maasdijkstr. 7, 

Zui lenUtrecht . 

V E N L O (Vo.): E. Heijting, Herungerweg 9, Venlo. 
VLISSINGEN (Vn.): C. W. Louwerse, Paul Kru

gerstraat 40, Vlissingen. 
W A L C H E R E N (Wn.) : N . A. Malcorps, Park de 

Griffioen 24, Middelburg. 
WEERT (Wt . ) : Me) L. Weerts, Wilhelminasingel 

36, Weert . 
WEESP (Wp.) : H . J. Meenink, Middenstraat 64, 

Weesp. 
W O E R D E N (Wo.) : J. v. d. Velden, v. d. Valk

Boumanlaan 61, Woerden. 
ZEIST (Zt . ) : J. Schipper, Tesselschadelaan 11, 

Zeist. 
ZWOLLE (Ze.): E. Gillet, Violierenstraat 23, 

Zwolle. 

Vergaderingen en bijeenkomsten: 
Aalsmeer: le dinsdag, 20 uur : Gebouw „Irene" , 

Kanaalstraat, Aalsmeer. 
Alblasserdara: wordt nader bekend gemaakt. 
Amersfoort: le donderdag, 20 uur : Zaal Amers

foortse Gemeenschap, Paulus Buyslaan 1, Amersfoort. 
Amstelveen: 3e woensdag, 20 uur : , ,Het Dorstige 

H e r t " , Amstelveen (Afd. Aalsmeer). 
Amsterdam: le donderdag, 20 uur : , ,Modern", KI. 

Gartmanplantsoen, Amsterdam (vergadering); 3e 
donderdag, 20 uur : , ,Modern" (ruilen). 

Bruinisse: Na convocatie (Afd. G. J. Peelen). 
Deventer: le vrijdag, 19.30 uur : „De Hereni

ging", Grote Poot 2, Deventer 
Driebergen: 2e woensdag, 20 uur : Nutsgebouw, 

Bosstraat 9, Driebergen. 
Emmen: Laatste maandag, 20 uur : Hotel Grimme, 

Stationstraat 16, Emmen. 
Enkhuizen: 16 oktober en 15 november, 20 u u r : 

Oranjezaal, Kaasmartk 4, Enkhuizen. 
Goes: 3e dinsdag, 19.30 uur : Hotel Centraal, 

Markt , Goes. 
' sGravenhage: 4e woensdag, 19.30 uur : Parkhotel , 

Molenstraat, Den Haag; 2e woensdag, 19.30 u u r : 
CaféRest. L'Espérance, Laan v. Meerdervoort 205 A, 
Den Haag: ruilavond: iedere zaterdag 1—5 uur , 
„Amic i t i a" , Westeinde 16, Den Haag (BeursV 

Haar lem: 3e vrijdag, 20 uur . H.K.B. Tempeliers
straat 35, Haarlem. 

Harderwijk: le woensdag, 20 uur : Hotel Zeezicht, 
Boulevard, Harderwijk. 

Hoofddorp : 2e woensdag, 20 uur : ,,De Land
bouw" , Hoofddorp (Afd. Aalsmeer). 

Kampen: 2e woensdag, 20 u u r : ,,De Stadsherberg" 
IJsselkade, Kampen. 

Lisse: In even maanden le woensdag, in oneven 
maanden le dinsdag, 20 u u r : Hotel „De Witte 
Zwaan" , Vierkant 246, Lisse. 

Maastricht: 2e maandag, 20 u u r : Rest. Prins van 
Oranje, Grote Staat 45, Maastricht. 

Meppel: 2e maandag, 20 uur : Zaal Donker, KI. 
Overstraat , Meppel. 

Middelburg: 3e donderdag, 20 uur : ,,De Een
drach t" , Grote Markt , Middelburg. 

Middelharnis: na convocatie. 
Noordscharwoude; 7 november, 20 u u r : Hote l 

Burg" , B 29, Noordscharwoude. 
Noordwijk: 2e dinsdag, 20 u u r : Hote l „De Zee

leeuw", Kon. Wilh. Boul 2, Noordwijk. 
Oostburg: le maandag, 19 uur : Zaal Verhulst, 

Markt , Oostburg (Afd. Land van Cadzand). 
Oosterhogebrug (Gr.) : na convocatie (Afd ' t Ka

binetstuk). 
Rotter t lam: le dinsdag, 20 uur : Zaal Trianon, 

Groene Hillediik 33, RotterdamZuid , vergadering; 
andere dinsdagen, 20 u u r : zelfde adres, ruilen en 
eventueel veilen. 

Rijswijk: le woensdag, 20 uur : Hotel Kuys Wit
senburg, Haagweg 26, Rijswijk (Z.H.) (Afd. ' sGra
venhageV 

Soest: 2e en 4e vrijdag, 20 u u r : „ D e Schouw", 
Birktstraat 47, Soest, vergadering en ruilavond. 

Tiel : na convocatie, 20 u u r : Hotel „De Z o n " , 
Varkensmarkt 3, Tiel. 

Uithuizen: 2e woensdag, 20 uur : „De R a n k " , Uit
huizen. 

Utrech t : 3e donderdag, 20 uur : CaféRest. „Vre 
denburg" , Vredenburg 3, Utrech t . 

Venlo: 2e dinsdag, CaféRest. Schreurs, Lom
straat 5, Venlo. 

Vlissingen: 3e donderdag, 20 u u r : , ,Strandhotel" , 
Boul. Evertsen 4, Vlissingen. 

Weer t : le woensdag, 20 uur : Hotel Lenders, Lang
straat 51, Weert. 

Weesp: le vrijdag, 19.30 uur : cantine Fa. Geesink, 
Achtergracht , hoek Sas van Gentstraat . 

Woerden: 4e woensdag, 20 uur : „Concord ia" , 
Havenstraat 4, Woerden; 2e zaterdag, 15 uur : „ C o n 
cordia" , Havenstraat 4, Woerden (ruilbeurs). 

Zeist: na convocatie. Hotel Café , ,BuitenIust", 
Montaubanstraat 8 A, Zeist. 

Zierikzee: 2e vrijdag in Hote l van Oppen, Verre
nieuwstraat 11, Zierikzee 

Zwolle: le vrijdag, 19.45 uur : Caférest. ,,Suisse", 
Luttekestraat , Zwolle, veilingavond; 3e zaterdag, 15 
u u r : CaféRest. „Suisse", Luttekestraat , Zwolle, ver
gader en veilingmiddag 

Onbekend adres: Ze. 1866 G. van den Burg, 
Zwolle. 

Overleden: Gv, 2605 Mw. C. A. v. H a t t u m  H o e k ; 
H m 3576 K. C. Sombogaart. 

Bedanken: Wp. 1445 J. Stokkers; ld. 1873 H. Boes; 
Rm 3064 J. Th M. Gerhards. 

Bedanken intrekken; Am. 659 R. van der Mueren 

(oud 4052), Amsterdam; Hd. 1675 W. v. Dam, Uit 
huizen. 

Kandidaatleden: Ab. 656 Joh. ' t Hoen, Molen
straat 29, Kinderdijk; Ab. 649 C. Kraayeveld, Vecr
dam 6, Kinderdijk; At. 4129 L. Lagerwey Jr. 
Soesterweg 67, Amersfoort; En. 643 Th. de Bos, 
Geldeloze pad 42, Medemblik; Gv. 633 W. J. 
Ph. uit de Bos, Frankcnslag 85, Den Haag; Gv. 
648 Mr. R. Crinse le Roy, Veenendaalkade 268, 
Den Haag, Gv. 640 B. A. de Lange, Statenlaan 
59, Den Haag; Gv. 3092 N . G. J. W. van Marie, 
Cremerstraat 29, Voorburg; Gv. jl. 162 R. H. Vis
ser (241242), Joan Maatsuyckerstraat 2, Den 
Haag; H m . 667 Joh. A. Wennink, Zonnebloemlaan 
4, Aerdenhout ; H k . 661 M. Kaak, Schrassertstraat 
28, Harderwijk; Hd. 634 G. H . L. Schreuder, 
Departementstraat 7, Uithuizen: ld. 639 F. C. A. 
Blommestein (B), Dj. Prof. Eijkman 9, Bandung; 
ld. 657 E. Lipschitz, Baliestraat 3, Winterswijk; 
Ml. 663 M. Mastenbroek, Schuttevaerstraat 1, Mep
pel ; Ml. 666 H. Schut, Nijeveenseweg 41, Meppel; 
N k . 660 Jac. Zoete, Prins Bernhardstr. 13 Noord
wijk; R m . 635 H . P. Pieterse, Abtsweg 90B, 
Rot t e rdamWI I ' Rm. 662 Jac. A. de Vos, Groene 
Hilledijk 390B, Rot terdam; ' Sd. JL. 33 W. J. Ver
meulen (10841), Groenewegje 2, Zierikzee; Ut . 
638 J. J. Rosier, Dickenslaan 50, Utrecht ; Zt. 
641 D. S. van Doorn, Tussen de Dennen 4A, 
Zeist; Zt . 668 D. de Haan, Oude Tempellaan 14, 
Soesterberg; Zt. 669 A. van Hees (huisgenootlid). 
Oranje Nassaulaan 10, Bilthoven; Zt. 644 Mej. M. 
P. van Oosterhoud, Karel J. C. Beckmanlaan 21, 
Zeist; Zt . 642 J. Weima, Gezichtslaan 41, Bilt
hoven; Ze. 647 G. Dekker, Isaac v. Hoornbeeklaan 
66 Zwolle; Ze. 645 P. Gerssen, Brederostraat 143, 
Zwolle. 

Verandering van afdeling: Hd. 1455 W. T. Moor
lach, Terborgseweg 12, Dinxperlo, wordt INDIVI
DUEEL; Dn. 1916 C. de Haan, Lindelaan 21, Drie
bergen, wordt DRIEBERGEN EN ZEIST; Ut. 2121 
Ir . H . Zeijdner, Spreeuwenstraat 25, Hengelo (O) 
w ord t INDIVIDUEEL: Gv. 3070 K. v. d. Steen, 
César Francklaan 51, Heemstede, wordt afd. 
HAARLEM: Am. 4056 J. Domonije, Petrus Donders
straat 29, Eindhoven wordt INDIVIDUEEL. 

Intrekken wegens dubbele boeking; U t . 637 T. J. 
Dijkstra, Utrech t . 

Nieuwe leden: Alle kandidaatleden, vermeld in 
het septembernummer. WELKOM!! 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. 
Wap, Haarlemmermeerstraat 81 I, Am
sterdamWest. Tel 125103. 

In de maand november 1956 wordt de LEDEN
vergadering gehouden op dinsdag 6 november; de 
RUILavond zal plaats vinden op dinsdag 20 novem
ber a.s. 

Nieuwe leden: alle in Het Maandblad van augustus 
en september 1956 opgenomen kandidaatleden zijn 
als lid aangenomen. 

Kandidaatleden: 91 R. A. Dreesmann, Dpscarres
scraat 24 hs, A'dam; 104 J. W. v. d. Zant, Bonaire
straat 65 hs, A'damWest; 106 | . J. v. d. Moien, 
Wilhelminastraat 100 II, A'dam'West; 117 M. Plu
gers, Blauwvoetstaat 21 I, A'damWest; 120 T I
E. Wander, Ortheliusstraat 72 hs, A'damWest; 
122 _H. J. van Reijen, Geulstraat 18 III, A'damZuid 
(aspirant); 123 ]. F. H, Rietveld, Antillenstraat 
34 m , A'damWest ; 132 W . Ezechiels, Hobbema
kade 82 l ï , A'damZuid. 

Royementen: De ïn Het Maandblad van september 
1956 gepubliceerde leden die voor royement in aan
merking kwam, zijn op de ledenvergadering van 4 
september geroyeerd. 

Afvoeren: 172 D. A. Hartog. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE GLOBE". 

Secr.: Alg. Zaken: J. W. Vonk, Mes
daglaan 36, Arnhem. Tel 26511; Leden
secr.: H. L. J. Weidema, Mesdaglaan 
40, Arnhem. Tel. 25906. 

Op 14 sept. il. is overleden de heer 

M. S. HEEKELAAR 

Die heer Heekelaar, die meer dan 10 {aar lid 
van onze vereniging geweest is, was to t 
voor kor t !id van de Afd. Velp en voordien 
secretaris van de Afd. Ede 

Bijeenkomsten van de afdelingen: (alle bijeenkom
sten beginnen om 8 uur ) : 

Afd. Arnhem (secr. H . L. J. Weidema, Mesdag
laan 40, Arnhem): woensdag 7 nov. in de bovenzaal 
van lunchroom André, Velperpoortlangstraat, 
Arnhem. 

Afd. Ede (secr. J. W. Sundermann, Acacialaan 4, 
Ede) : woensdag 7 nov. in het Chr . Verenigingsge
bouw „Ons H u i s " te Wageningen. 

Afd. Doetinchem (secr. D. J. Siebelïnk, Wil'iel
minastraat 104, Doetichem): vrijdag 2 nov. in Hote l 
Groeskamp, Stationsplein, Doetinchem. 
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Afd. Nijmegen (secr A M Vleggaar, Oude Molen
weg 240, Nijmegen) dinsdag 23 oktober in Hotel 
De Roemer, Hertogstraat , Nijmegen 

Afd. Oosterbeek (secr. C M van der Lee, Stenen 
Kruis 12, Oosterbeek): maandag 19 nov in Hotel 
Dreijeroord, Oosterbeek. 

Afd. Velp (secr C. W . M Baans, Enkweg 18, 
Velp) zaterdag 27 okt in het N H V. gebouw, 
Stationsstraat, Velp 

Afd. Zutphen (secr D J Nagel, Rorenhoflaan 24, 
Zutphen) . vrijdag 19 okt woensdag 7 nov en vrij
dag 23 nov. in het Volkshuis te Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd. Arnhem. 960 J T h . Janssen, Velperweg 97, 

Arnhem, 1008 H A Dorre , Rodenburgstraat 23 III, 
Arnhem 

Afd. Doetinchem: 928 J F C Saulus, p/a pension 
Lubbers, Kruisberg M, D'oetinchem, 929 Th H M 
Terwee, Schoolstra-1 15, Rnur lo 

Afd. Nijmegen. 980 f van Ingen, Molenweg 9, 
Nijmegen 
Afgevoerd 

Afd. Ede 789 J. W van Nek 
Van buitenleden naar Afd Ede 847 F W van 

Duim, Talmalaan 17, Ede 
Mededelingen van het hoofdbestuur 
In de jaarvergadering van 22 sept zijn de af

tredende hoofdbestuursleden herkozen, de heer G J 
van Ingen te Oosterbeek werd tot directeur der 
rondzendingen benoemd in plaats van de heer C 
van Burken, die hoofdbestuurlid bhjft 

In deze vergadenng zijn ook de voorstellen tot 
wijziging van het Alg Huish Reglement goedge
keurd Het gewijzigde reglement zal, tegelijk met 
de gewijzigde statuten, waarop inmiddels de Konink
lijke goedkeuring is binnengekomen, in november in 
werking treden 
Over de feestavond op 12 januari 1957 ter gelegen
heid van de viering van ons 60-jarig bestaan, zullen 
de leden nog nader bericht ontvangen Houd t reeds 
thans deze avond vri) ' 

Mededelingen van de afdelingen: 
Afd Arnhem* Op veler verzoek is het bestuur er 

toe overgegaan onze bijeenkomsten om 8 uur (pre
cies) te laten aanvangen in plaats van om half acht 
Dtnk om de verandering van vergaderzaal ' 

Er is weer een nieuwe Yvert-catalogus aangeschaft, 
die op de zelfde voorwaarden als vorig jaar (10 et 
per dag) voor de leden te verkrijgen is bi) de heer 
E ' t Har t , Weverstraat 28, Arnhem 

Afd. Oosterbeek In de sept vergadering is het 
volgende bestuur gekozen G J van Ingen voorz. 
C. M v d Lee secr , J G van Winkelen, Emma-
straat 14, Oosterbeek, penningm giro 821010, J D 
de Jong, hoofd r o n d z , G J Frederiks en Th J 
Verhoef, commissarissen 

Afd Zutphen: Door de afdeling is een complete 
Yvert catalogus 1957 aangekocht De catalogus is 
voor de leden verkrijgbaar bij de Fa H Vos, Beu
kerstraat 1!, Zutphen, tegen een vergoeding van 15 
cent per dag voor deel T en II samen en van 15 cent 
per dag voor deel III 

Afd Ede: op de november-bijeenkomst te Wage-
ningen zal een onderlinge tentoonstelling gehouden 
worden Alle leden wordt verzocht enige bladen 
van hun verzameling voor 1 n o \ ember te wi lkn 
inzenden bij de heer G H | van Tongcien, Stom-
pekamperweg 9, Ede 

T o t hoofd van de rondzenddienst is aangewezen 
de heer G W Tiecken, Emmapark 21, Wageningen 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem. Secr.' M. 
\7. V. d. Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede. 

Algemene vergadering: maandagavond 8 uur, 29 
oktober 1956 in Gebouw Cul tura , lansstraat 83, 
Haarlem 

Kandidaat-leden: 19 H Gabriels, Gaaistraat 14, 
Badhoevedorp; 71 Mevr. W Heerens-Moerkerk, T u -
gelastraat 46, Haarlem; 79 J Berkhof, Muiderslot-
weg 131-ÏI, Haar lem; 131 F Muller, Kleverparkweg 
75, Haarlem* 302 Mevr H . A T Schaaper-Coppens, 
Herenweg 83, Heemstede 

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

Nieuwe leden 334 P Koelewijn, Paramaribostraat 
58, 335 H W Kop, Billi tonstraat 53-a, 336 O. 
Stobbe, Bergstraat 24, allen te Groningen, 341 P 
Spaanderman, St Jacobstraat 1, Harhngen 

Vergaderingen. 15 oktober en 19 november a s te 
20 00 uur in restaurant , ,Boschhuis", Hereweg 95 
te Groningen Op de oktobervergadering lezing van 
de heer H R Jonker over de zegels van de Unie 
\ an Zuid-Afrika Op de novembervergadenng lezing 
van de heer R F Bokelmann over de zegels van 
Noord-Borneo 

Afdeling „Hoogezand-Sappemeer": 2e dinsdag 20 
uur, m hotel „ S t i u v é " te Sappemeer 

Afdeling „Veendam-Wildervank" : 3e woensdag, 
20 uur, in hotel „Van Kree l" te Veendam. 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS te Lei
den Secr.: G. M Minnema, Boerhaave-
laan 41, Leiden 

Vergadering op woensdag 24 okt 1956 's avonds 
te 8 uur precies in de bovenzaal van Café-Rest 
, ,De Kleine Burch t" , Nieuwe Rijn 19, Leiden, 

Agenda. Als gewoon, verder als extra voostel: 
verhoging van contr ibutie 

Nieuwe leden: 233 J C. ] Blankwaardt , 450 Ds 
F Offeringa. 

Kandidaat-Ieden: 8 J G Piket, Lage Rijndijk 104, 
35 E de Jong, Lammeschansweg 87, 238 G Schutte, 
Lage Rijndijk 57, 300 C Veerman, Garenmarkt 8, 
45J B A Lambrechts, Frederik van Eedenlaan 47; 
360 H D Mast, Morskade 17-A, a'len te Leiden 

Verbetering l idmaatschapsnummer: 35 T* W . Ger-
retsen, moet zijn 135 

Ruilavond ledere 2de vrijdag van de maand in 
de achterzaal van Café Rest „De Kleine Burch t " , 
Nieuwe Rijn 19, Leiden, 's avonds van 8 to t 10 uur . 
Jeugdafdeling: ledere 1ste dinsdag van de maand in 
Huize „Over ' t Hoff", Gerecht 10, Leiden 

Volgende vergadering: Woensdag 28 november 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG". Secr. Jos J. Pe
ters, Orleansplein 2 b, Maastricht. 

Nieuw hd : Pater Fr T h Schouten O.F M , Kas
t e l Hillenraadweg 10, Maastricht 

Bijeenkomsten Maandag 5 november Beursavond, 
maandag 19 november Ledenvergadering Beide om 
20 00 uur in Restaurant ,,In de Gouwe P o o r t " 
Vrijthof 50 

POSTZEGELVERENIGING „HEL
DER". Secr : A. P. Vlam, van Galen
straat 70, Den Helder, 

Nieuwe leden, ingaande 1 oktober 1956 C lest, 
C J \ a n Velzen 

Kandidaat-Ieden: S E B J Book, H Treub-
straat 78, Den Helder , G Buitenhuis, Bremstraat 
43, Den Helder , A B Dreijer, OoiPvaarstraat 155, 
Den Helder , J C Sanderse, van Galenstraat 117, 
DVn Helder. 

Bedankt als lid: G A van Gastel, Ingaande 1 sept 
1956: F W A Hendriks, ingaande 1 okt 1956. 

De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 
woensdag 17 oktober a s te 19 30 uu r , in de boven
zaal van café Postbrug, Koningsplein, alhier Half
jaarlijkse verloting 

PHILATELISTENVERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr * M. P Ber
gers, Edisonstraat 22, Amersfoort. 

Winterprogramma* Oktober , lezing door de heer 
K E König, november Sint Nicolaasviering, de
cember laarhjkse verloting 

Nieuwe leden: B W Steenbeek, Scheltemalaan 10, 
Amersfoort , J Mars, de Haars t raa t 22, Nijkerk, 
mej M Vos, Voltastraat 13, Amersfoort 

Bedankt: mevr Visser-Dalhuizen, J Huysman; 
mevr M S Leertouwer-Frederiks 

Afgevoerd: H Chel; A Middelink; J Nefkcns, 
A Uit tenbogaard, T J Vis* L Oosters 

Vergadering: 4e dinsdag van iedere maand in café-
rest „Van Ouds de Wapenroem" 

POSTZEGELVERENIGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN". Secr: 
A W Ebrecht, Oude Amersfoortse-
weg 116, Hilversum. Tel. K 2950-—3521. 

Nieuwe leden 591 C. ) Feuerstein, 592 C v 
Emmerik 

Kandidaat-lid 593 W Dekker , Simon Stevinweg 
77, HiKersum 

Bijeenkomsten in de Openbare Leeszaal te Hi l 
versum Ledenvergadering op 17 oktober a s Rui l 
beurs iedere zaterdagmiddag van 2 to t 5 uur 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr.: Mr. H. J. Bernsen, 
Aartshertogenlaan 275, Den Bosch 

Vergadering* woensdag 18 oktober a s te 20 00 
uur in Hotel „ C e n t r a l " , Mark t , Den Bosch 

De leden worden nog eens herinnerd aan de ten
toonstelling van eigen materiaal , die gehouden zal 
worden op zaterdag en zondag, 28 en 29 oktober 
in het stamlokaal 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM". Secr,: M Zuydwegt, Graaf Fio-
nsstraat 71, Schiedam 

Bijeenkomst 2e dinsdag van elke maand in cate-
rebt , ,Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Rot te rdam-Noord Aanvang 20 u u r . 

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

Ruilavond: elke twee weken, dus 19 oktober enz. 
behalve 30 november (de zaal is dan niet beschik
baar) . He t bestuur hoopt in het nieuwe postzegel
laar op een goede opkomst van de leden 

Nieuwe leden: (per l-10-'56) Ir P , Donker , Ura -
nusstraat 21, D Oud, Radarstraat 132, beiden 
IJmuiden 

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

Kandidaat-leden: J I Kramer, Oranjeboomstraat 
177rd, J Loerakker, Oranjestraat 33, beiden te 
Haarlem , , . , „ 

Nieuwe leden. 121 J Eijsker, Brandstraat 11, 122 
S W. Balm Jr , Roemer Visscherstraat 25, beiden 
te Haarlem 

Overleden K C Sombogaart 
Vergadering* 23 oktober a s 

NIEUWE PHILATELISTEN VERENI
GING NP.V, Groningen Secr J. H. 
Frerks, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Vergadering elke 4e donderdag van de maand in 
cafe rest „Suisse", Herenstraat te Groningen 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH-VLAANDEREN" 

te Terneuzen Secr.: Ir W D G. Too-
renman. Herengracht 1-A, Terneuzen. 

Bedankt Sjaak Verstraeten (39) 
Vergaderingen. 31 oktober, 28 november en 19 de

cember 
Wijziging Huishoudelijk Reglement Ar t 11 De 

directeur van het rondzendverkeer neemt de boekjes 
van de inzenders in ontvangst, schrijft ze in en 
voegt ze samen tot een rondzending, welke hij 
uiterlijk een maand na ontvangst afstuurt Onge
acht de inhoud worden de boekjes naar de leden 
die ingeschreven staan voor het rondzendverkeer 
verzonden Deze leden staan bij toerbeurt als no 1 
op vooraf vastgestelde lijsten vermeld De lijsten 
worden zo ingericht, dat de zending per gemeente 
circuleert om overbodig interlocaal verkeer te voor
komen. 
Art 14 Ieder lid is verplicht elk vakje waarvan hij 
een zegel afneemt te voorzien van zijn verenigings-
stempeï, tevens is hij verplicht op de circulatielijst 
met inkt in te vullen het bedrag dat hij uit elk 
boekje aan postzegels heeft genomen, alsmede de 
datum van ontvangst en verzending Door het stel
len van zijn handtekening waarmerkt hij een en 
ander Ieder lid is verplicht zich een verenigings-
stempel op eigen kosten aan te schaffen, mdien hij 
in het rondzendverkeer wenst te worden opgenomen. 
He t gangbare stempel moet voorzien zijn van de 
letters P Z V met het nummer, waaronder het lid 
bij de vereniging te boek staat 
Art 19 De kosten van verzending naar elders komen 
ten laste van die leden, die bi) toerbeurt op de in 
ar t . 11 vermelde lijsten staan Zendingen binnen de 
p laa ts /e tc (zie verder a i t 19 Huish Regl ) 
De art 11, 14 en 19 werden met meerderheid van 
stemmen op de algemene vergadering van 12 sept. 
1956 goedgekeurd 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST", 
Geleen Secr.: H J. A Lemmens, Pot
gieterlaan 1, Geleen 

Vergadering: Eerstvolgende vergadenng op zondag 
4 november a s om 10 15 uur m de bovenzaal van 
Hotel , ,Riche" , Rijksweg, Geleen 

Nieuwe leden: J de Ree, Rijksweg nrd 78, Geleen; 
L Schumann, Slachthuisstraat 31, Si t tard, J A. 
Nelissen, Henri Jonasstraat 26, Si t tard, J. Sajkie-
wicz, Saroleastraat 23, Heerlen 

Bedankt J Cleuren 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„BAARN". Secr.: Ir. G. W. van der 
Laan, Wilhelminalaan 4, Baarn. 

Novembervergadenng: Deze zal worden gehouden 
in Hotel Zeiler op dinsdag 6 november te 19 30 uur . 
Agenda 1 Opening, 2 Ingekomen stukken, 3 Notu 
len, 4 Veihng, 5 Pauze* 6 Verloting . hoofdprijs 
Brandkastsene Nederland!! , Onderlinge discussie 
over het verzamelen van beschadigde zegels, 8 
Rondvraag 

Nieuwe leden* (ingaande 1 juIi ji ) 14 E Kramer, 
Heemskerklaan 64, (ingaande 1 september jl ) 46 
G H van Vals, Joh Vermeerlaan 6, 16 E Dijk
huizen, Eemstraat 1* 45 E Frissen, Tromplaan 23; 
3 W J Bos, Parkstraat 11; allen te Baarn; 50 mej . 
J Benjamins, Mangoapi Manokwan , Ned N w . 
Guinea, W. L. Zalsman, Torenlaan 7, Baarn. 
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NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „DE VERZAME
LAAR te Bussum. Secr.: H. W. Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden. Tel. 6870. 

Vergaderingen: elke 2e maandag der maand in 
Hote l de Rozenboom te Bussum 

Kandidaat-leden: 5 J. E Vogei, Hulzerweg 192, 
Bussum, 7 C. J V. d Har t , Wagnerlaan 5, Naaiden. 

Cont r ibu t ie : Op de laatst gehouden vergadering 
is besloten de conti ibutie met ingang van 1 januari 
1957 te brengen op t 6,— per iaar. 

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

Nieuwe leden: A A Hadewegg-Scheffer, Lange 
Kruisweg 76, Meeiveldhoven: W F. v. d Lecq, 
Eindho^enseweg 69, Geldrop. 

Overleden: S Hillinga. 
Vergadering: elke Ie woensdag der maand, waar

van t.c)n\ocatie wordt toegezonden 

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

Ruilavonden: 22 oktober, 5 en 19 november a.s. 
te 7 30 uur in het Wit te Kruis-gebouw aan de Baan-
straat te Beverwijk. 

Nieuwe leden: W. Brans, Nooi dei dorpstraat 14, 
Velscn-Zuid (post IJmuiden); J. Phil ipoom, Kerkweg 
50, Heemskerk; H . Statius-MuUer, Wilgenhoflaan 
37, Beverwijk; H . Stentier, Stratingplansoen 52 rd, 
Velsen-Noord (post Beverwijk) 

Bed.inkt: ]. Geerse-

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

Vernadering: elke Ie wocnsdaj; Her maand 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT". 
Secr.: A. de Wit, Willemstraat 38, Dor
drecht. 

Huishoudelijke vergadering: ledeie eerste woensdag 
van de maand. 

Jeugdclub, rui l - en koopavond: iedere 3e woens
dag van de maand Alles in het C.J.M V.-gebouw, 
Burg de Raadtsingel te Dordrecht ; aanvang 19 uur 

Nieuw lid: P van Riiswijk, Karel Dooimanlaan 
34, Zwijndrecht, 

Bedankt : ]. R. van Duyne 

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

Ledenvergadering: vrijdag 19 oktober en 16 novem
ber a s in gebouw ,Americain", aanvang 7,30 uur 
n m 

Contac tavond: vrijdag 9 november, zelfde plaats 
en tijd 

Ter gelegenheid van het 10-jaiig bestaan dei ve i -
eniging houden wij op zondag 4 november a.s. een 
openbare Postzegeltentoonstelling in gebouw ,,Ame-
r ica in" , alwaar uitsluitend inzendingen van onze 
eigen leden te bezichtigen zullen zijn. De toegang 
is gratis De tentoonstelling is geopend van 12 uur 
m. to t 7 uur n.m. 

Nieuw lid: 52 Ph Looy, Rijkstraatweg 32, Nu-
mansdoip 

POSTZEGELCLUB „DE ICRING". 
Secr.: K. Kouwenberg, Tesselschade-
laan 110, Den Haag. 

G i r o : 549032 t n v de penningmeester van de 
P.Z C ,,De Kr ing" . 

Nieuwe ieden: 11 H de Backes, Carel Nakken-
straat 2, Rijswijk Z.H , 98 D . Asche Paulus Po t te i -
straat 140, Den Haag. 

Bedankt: 132 K. v d. Steen. 
Biieenkomsten: in november op maandag 5 en 19. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 
A. V. d. Akker, Oostsingel 31 Delft. 

Nieuwe leden: 223 L. Kamsteeg, Julianalaan 36; 
224 B. H . den Har tog , Hooikade 10, 226 M. Hiem-
stra. Kapp. v. d. Coppellostraat U , allen te Delft; 
225 F C. M. Kuypers, v Lumeystraat 12, Den Haag 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S.P.A. Secr.: C. B. 
Maalman J.Ezn., Paramariboplein 23-
bel., Amsterdam-W. Tel. 82517. 

Bijeenkomsten: 24 oktober ledenvergadering, 14 
november societeitsavond; 28 no\ember ledenver
gadering 

STICHTING SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS. Secr.: A. 

Keemink, Sweelinckstraat 209-b, Vlaar-
dingen. 

Nieuwe leden: 81 K. S J Medendorp, Kogelkiuid-
st iaat 10-b, Ro t t e rdam; 140 G Mudde, Sweelinck
straat 209-a; 141 A de Vries, Riouwlaan 57; 142 
H . Hakkoer , Riouwlaan 77; 143 M Verhey, Fannlus 
Scholtcnstraat 23-a, 144 P. Kaper, Oranjelaan 46; 
allen te Vlaardingen. 

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

Nieuw l id: H T Bemer, Daalscweg 318, Nij
megen 

PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM. Afd. Philatelie. 
Secr.: E. M. van Raai, p/a Postbus 4064, 
Amsterdam. 

Wi] maken attent op de wijziging betieffende het 
secretariaat. 

Nieuw lid: D jubels, Volkeraksti aat 16-1, Am-
steidam-Z 

Zeep goedkope aanbieding 
BELGIË 
1865 No 

Tussen haakjes Catalogusprijs Yvert 1957. 
21 1 Fr set 14 X 14 (Fr 4500) f 22,50 
21 1 Fl g a 14". X 15 (Fr 4500) 

(Fi 4500) 
(Fi 3500) 

(Fr 4000) 
(Fr 2750) 
(Fr 4000) 

29 8 Etms bl lila, met ZLJdzanie 
»tempel PP (Fr 2500) 
29a 8 Etms violet (Fr 3500) 
37x 5 Fr br rood (Fi 35000) 
37 5 Fr Rouletstempel 5 landjes 
schuin ets kort afgesneden Ove 

gl 
22 1 Etme ongel 
24 2 I tnies blauw 
24a 2 Etms Ultram 
25 5 Ftms bruin 
25x 5 Etms bruin 

rigens pia^ht expl 
1883 „ 40 25 Etms blauw 

41 50 Etms violets 
52 2 Fl violet gr 
74-80 en 76a* compl 
122 5 Fr br tarm 
135-149 1 Etms 
147* 5 Franken 
150 156 1-25 Etms 
160 1 Fr op 1 Fr 
162 5 Fr op 5 Fr 
163 10 Fr op 10 Fr 
178 10 Fr Helm 
178 10 Fr Helm 
208 210 2—10 Fr 
217 5 Fl violet 

1884 „ 
1905» „ 
1912 ,, 
1915 ,, 

1918 " 

1910* 
1921* 

(Fi 12500) , 
(Fr 1000) 
(Fl 1000) 
(Fr 1000) 
(Fr 8000) 
(Fr 1000) 

10 Fr (Fr 8500) 
(Fl 6000) 
(Fr 800) 

(Fr 1500) 
(Fr 5500) 

(Fr 17500) 
(Fr 2500) 
(Fr 2250) 
(Fr 1775) 
(Fr 325) 

218 5 Fr gest. of ongest (Fi 325) 

1930 
1931' 

1932 
1934 

(Fl 300) 
(Fl 2000) 
(Fl 800) 
(Fr 1500) 
(Fr 1850) 
(Fr 1250) 
(Fr 1425) 

22,50 
22,50 
17,50 
20,— 
13,75 
20,— 

15,— 
17,50 
165,— 

2500,— 
, 5,— 
, 5,— 
, 5,— 
, 40,— 
, 5,75 
, 42,50 
, 32,50 
, 4,50 
. 8,— 
, 30,— 
, 95,— 
, 14,— 
, 12,50 
, 8,50 
, 2,— 
> 2,— 
, 1,90 
> 12,— 
, 5,— 
, 8,— 
, 9,50 
, 7,— 
, 7,50 
, 100,— 
, 105,— 
, 28,— 
, 7,75 
, 21.50 
, 10,— 

1937" N o 447-454 K 

1939 

Astrid ni/kind 
(Fr 300) i 

(Fr 250),, 
(Fr 2000) ,, 
(Fr 1350) „ 
(Fr 725) „ 
(Fr 500) ,, 
(Fr 200) „ 
(Fr 200) „ 

447-454 Idem gestemp 
504-511 Rubens 

* ,, 513 518 Oival 
* „ 519-526 Kerken 

1941- „ 556-567 Orval 
* „ 573-582 Prinsenserie 

„ 573 582 Idem gest. 
' „ 582b Brussel 5 + 5 Fr R K 

(Fr 1100) „ 
* „ 583-592 St. Martin (Fr 200) 

„ 583-592 Idem gestemp. (Fr 200) „ 
1942* ,, 593-601 Etms van 10 -f 5 — 10 + 30 

(Fr 225) „ 
» „ 603-612 St Martin (Fr 200) „ 

1944' 647-652 R Kruis van Dljck 
* ,, 661-609 10 -I- 15 — 5 -^ 35 Fr „ 

1945» ,, 701-709 10 + 15 Etms — 5 + 40 Fi 
(Fr 300) „ 

1946"» „ 728-736 3 series compl (Fr 735) „ 
* ,, 761-772 Compleet (Fr 1000) ,, 

1948' „ 787-791 20 f 5 Etms — 20 + 20 Fr 
(Fr 820) „ 

1949» ,, 812 4 Fr U R U. (150—) „ 
1952» ,, 900-907 Compleet (Fr 675) „ 

» „ 908-911-941 en 942 (Fr 235) „ 
1954* ,, 953-954 Rotary (Fi 150,—) „ 
1955* „ 973 978 Weldadigh (Fr 325) „ 

* ,, 979-985 20 + 5 Ems — Fi 8 + 4 Fi 

987-989 Compleet ',', 
1-18 Dagbladen 4 ex* (Fr 1420) ,, 
19-40 Dagbladen (2») geh compleet 

(Fr 2910) „ 
4 Luchtpost 5 Fr gest (Fr 125) „ 

5 Luchtpost 5 Fr (Fr 3000) „ 
8-9 Luchtpost 6 en 8 fr 50 

(Fr 240) „ 
12-13 Luchtpost 2 X Fl 17,50 4 
Fr 62,50 (Fr 600) ,, 
15-23 I en II geh compleet gestemp 

(Fr 5400) „ 
1 Blok Brussel 5 Fr ( Fr 1500) „ 

1956-
1928 

219 10 Fr wijnrood 
1928' „ 258-266 Orval 

267 272 Weldadigheid 
301 4 + 6 Fr los ex 
317-324 1 F r - 1 0 Fr 
325 los ex 
331-32 Kon Elisabeth 
342-350 Carl Mercier (Fr 17500) 
346-350 Carl Mercier (Fi 17500) 
377 383 Tuberc bestr (Fr 4500) 
390», 392» 391, 393 gest. (Fr 1375) 
394 400 Tuberc bestr (Fi 4000) 

i:'JO- ,, 429-435 1 Fr 50-20 Fr (Fr 1890) 

Voor deze lage prijzen kan ik zeer vele zegels van de gehele wereld aanbieden, o a. vele zeldzame nos van 
Duitsland, Frankrijk, Engeland (ook Ponden waarden). Ik maak aanbieding op manco-lijsten Voor mijn 
eigen wereldverzameling tot 1918 wil ik gaarne de mij ontbrekende zegels ruilen, ik mankeer nog genoeg 
zegels van buiten Europa Verzamelaars, beschikkende over voldoende voorraad van buiten Europa en 
genegen op deze wijze hun doubletten te ruilen, kunnen bij iriij zeker van hun gading vinden (Catalogus 
tegen Catalogus) Afspraken dienaangaande zie ik gaarne tegemoet 
Al mijn advertenties zijn nog geldig voor zover voorradig Nederland en Overzeese gebieden gestempeld 
en ungestempeld ruim in vooiraad manco-lijsten worden uitgevoerd na prijsopgaaf 
Albums en alle filatelistische artikelen worden met 15''/o kor t ing geleverd, ook supplementen welke biJ 
mij vooiradig zijn Ook zeer mooie blanco albums, stockboeken, vcorraadboeken, loepen enz enz Voor 
bezoek liefst eerst telefonische afspraak 
Alle aangeboden zegels zijn van prima kwaliteit . Kasse bij order voor onbekenden 
Alle aankopen boven f 10,— ziin niet lOVo korting en franco toezending; daaronder porto extra. 

1,70 
1,40 

11,— 
7,50 
5,— 
2,75 
1,— 
1,— 

7,— 
1,25 
1,25 

Fr 
1,60 
1,40 
2,25 
3,25 

2,60 
5,— 
7,50 

7,50 
1,— 
4,50 
1,50 
1,— 
2,50 

3,— 
1,25 
7,50 

15,— 
0,75 

17,50 

1,20 

4,5C 

32,-
9,50 

1930* N o 2 Blok Antw. 4 -F 6 Fr (Fr 1600) f 10,— 
1931» „ 3 Blok Korporaal (Fr 1350) „ 8,50 
1935* „ 4 Blok Siteb 
1936» „ 5 Blok Borgerhout 

* „ 6 Blok Charleroi 
1938< „ 8 Blok IJzer Compl 
1941» „ 10 Blok 10 cts-5 Fr 

» „ 13-14 Blok Muziek get 

» „ 18 Blok Klein Orval 
» „ 19 Blok klein Orval 
* „ 20 Blok klein OrMal 
* „ 21 Blok klein Orval 

1948* „ 26 Blok Ansecle 
1950» „ 29 Blok Sport 

Blok Sportblokje F 1,25 + 0,25 
Klem model 2 stuks met rood en 
zwart , mschrift 25 Fr toeslag „ 

1942-'42» Blokje Prinsen 6 Fr 75 en 10 Fr 
(Fr 225) , 

» Blok St. Maarten lila get en onget. 
(Fr 250) „ 

Dienst» N o 26-34 beide 

(Fr 1350) „ 
(Fr 2000) „ 
(Fr 500) „ 
(Fl 600) „ 
(Fr 175) „ 
(Fr 250) „ 

en onget. 
(Fr 180) „ 
(Fr 300) „ 
(Fr 900) „ 

(Fr 900) „ 
(Fr 300) , 

(Fr 900) ., 
(Fr 375) „ 

8,50 
12,50 
3,— 
3,50 
1,25 
2,— 

1,— 
2,— 
5,— 
5,— 

, 2 — 
7,50 
3,— 

1,25 

1,75 
1941 

1870 
1870 

1882 
1935 

1939 
1940 

1941 
1914 
1916 

1916/17 

compleet 
(Fr 180) „ 
(Fr 775) „ 
(Fr 1500) 
(Fr 250) 

Port» N o 1-2 
Port» N o 10 1 Fr 
Por t N o 11 1 Fr 
Pakketpost N o 14 2 Fr (Fr 2000) 
Pakketpost* N o 178-201 10 its-100 Fr 

(Fr 32500) „ 1 
Pakketpost N o 201 100 Fr 

(Fr 2000) ,, 
Pakketpost» N o 205-209 (Fr 1250) „ 
Pakketpost* N o 211-212 (Fr 500) „ 
Pakketpost» N o 213-235 (Fr 1500) ,, 
Pakketpost Idem gest (Fr 750) „ 
Pakketpost» 236-259 (Fr 2650) „ 
Deutse Bezetting No 1-9 (Fr 1500) ,, 
D'uitse Bezetting N o 10 25 

(Fr 4000) 
Duitse Bezetting* N o 26-34 

(Fr 260) 
upen en Malmedy No 1-7 (Fi 1650) 

Fupen N o 19-21 (Fi 2550) ,', 13' 
Malmedy (12)* 22-35, 39-41 (Fr ± 3300) „ 16 
Malmedy* Port 6-10 (Fi 945) „ 5 

H E N D R I K V A N DER L O O ' S 
P O S T Z E G E L H A N D E L 

PHILATELISTISCH BUREAU 
Laan van Nieuw Oost Indië 50, Den Haag 

(Voorheen Herengracht 8a) 
Telefoon (01700) 773712, Giro 24392 

Bankiers R. Mees & Zoonen 
Nederl Handel Mij, Herengracht 

Te bereiken vanaf station Hol l . Spoor lijn 4 en 4a, van 
Staatsspoor lijn 6, afst.ippen Ie halte Ln v N. O. Indie. 



drukbladen; een verzameling die verdient te worden om
gewerkt (specialisering, filatelistische beschrijving). 

Sectie 10. 
(287-292) Oud Duitse Staten. J. Poulie. De ingezonden 
geselecteerde bladen waren voorzien van vele zeldzame 
stukken; brieven, blokken, paren, enz. Een verzameling 
met zéér bijzondere kwaliteiten. 
(293-302) Oud Italiaanse Staten. M. J. Feenstra. Gespe
cialiseerd. Brieven met en zonder postzegels, diverse 
zeldzame afstempelingen. Een keurige collectie die volle 
aandacht verdiende. , 

Klasse III. 
Sectie 1. 

(307-313) U.S.A. R. Hamer. Een waarlijk zeldzame ver
zameling van dit grote land. Keurcollectie brieven en ze
gels, div. afstempelingen. 

Sectie 2. 
(314-315) Cuba. J. Schop. Een eenvoudige verzameling, 
die het filatelistisch streven van de verzamelaar deed 
uitkomen. 
(316-317). Columbia 1858-1880. M. Thierry de Bye Dolle
man. Niet gespecialiseerd. Een gebied dat niet dikwijls op 
onze nationale tentoonstellingen wordt geëxposeerd. Het 
aanwezige prima materiaal wettigt nadere specialisering, 
waardoor filatelistische waardering aanzienlijk kan wor
den opgevoerd. 
(318-319) Peru, inzender als voren. Een prima waarde
volle collectie van dit zelden op dergelijke wijze tentoon
gestelde land. 
(320-322). Oud-Chili. A. L. Beker. Een uitstekende verza
meling. Bijzonder leerzaam door de duidelijke tekenin
gen van de diverse watermerkstanden. 

Sectie 3. 
(323-332). Japan. M. C. Samson. Een toonaangevende col
lectie van dit zéér veel studie vereisende gebied. Dat 
exposant expert is op dit terrein bleek duidelijk uit de 
tentoongestelde albumbladen. 
(333-336). China. D. W. Kramer. Een gedeelte van een 
collectie uit twee albums, welke ruimschoots filatelis
tische studie verried. 
(340-344). Siam. A. L. Beker. Een speciale collectie met 
bijzondere kwaliteiten. Slechts zelden zagen wij dit land 
op een dergelijke manier geëxposeerd. 

Sectie 5. 
(345-349). Egypte. H. P. v. Lente. Een prima gespeciali
seerde verzameling. 
(351-352). Nieuwe Republiek. Rhodesia. Vooral N. Repu
bliek, een thans vrijwel vergeten verzamelgebied, ver
diende volledig aandacht. 

Klasse IV, 
(355-358). Canada, etc. Ir. A. G. Ferf. Buitengewoon goe
de verzameling, met zeldzaamheden die men niet iedere 
dag zal zien. 
(359-368). Malta „Kaiser". Oude brieven met en zon
der zegels. Grote variatie Malta-afstempelingen. Een 
zeldzame collectie, die men in een dergelijke verschei
denheid moeilijk bijeen kan brengen. 
(371-380). Malta. Gibraltar. J. v. Klaveren. Hoewel ook 
diverse voorlopers werden geëxposeerd, waren hier de 
postzegels overwegend. Een uitstekend verzorgde col
lectie. 
(381-382). N. Zeeland. R. E. Bles. Een collectie die de zij
wegen der filatelie, nl. reclame op de achterzijde, liet 
zien. 
(383-388). Duitse Kol. onder Engelse protectoraat. H. J. 
V. Mansvelt. Een bijzonder interessante verzameling. 
(389-398). Duitse Koloniën. R. A. Kupsch. Deze collectie 
was wel een openbaring op deze tentoonstelling. Het is 
lang geleden, dat wij zo'n schitterende, uitstekend be
schreven verzameling hiervan hebben gezien. 
(401-403). St. Thomas. J. Dekker. Een wetenschappelijke, 
interessante verzameling, zeer aantrekkelijk beschreven. 

Klasse V. Luchtpost. 
Sectie I. 

(404-407). K. Viehof. De ontwikkeling van de luchtpost 
in N. Indië. Een duidelijk beschreven en met vele goede 
luchtpostbrieven aangevulde collectie. 
(408-409). D. O. Kirchner Diverse vluchten, w.o. schaarse 
luchtpostbrieven (v. d. Hoop beide afstempelingen). 

Klasse VI Poststukken. 
(421-424). J. Dekker. Geïllustreerde briefkaarten van Ned. 
Gelukkig was deze (ten onrechte) verwaarloosde tak der 
filatelie door deze enige exposant waardig vertegenwoor
digd. 

Klasse IX. Diversen. 
Hier kon men inzendingen bewonderen die uiteenlopend 
van aard waren, o.m.: United Nations W. K. J. Souren. 
Stadpost Warschau K. E. König. Firmaperforaties H. Wil-
lemsen. Driehoekzegels H. Willemsen en „Tritona". Ont
wikkeling luchtvaart W. F. Briel. Enveloppen en kaarten 
met postale illustratie van gebeurtenissen, enz. Post
stukken Boerenoorlog Ie en 2e wereldoorlog. W. J. Doo-
ren. En tussen al deze inzendingen met grote variatie, 
exposeerde Ir. A. G. Ferf kaders 547-554 Europa, Alge
mene verzameling tot 1900. Werkelijk een keurcollectie, 
voor verzamelaars een waar genoegen om deze met volle 
aandacht te bekijken. Men zal zich verwonderd hebben 
afgevraagd, waarom deze keurige inzending onder „Di
versen" verzeild is geraakt. Is dit ook de reden waarom 
deze bijzondere verzameling heel erg achteraf was opge
steld? 

Uiteraard zijn dit slechts vluchtige indrukken van hetgeen 
op deze tentoonstelling te zien was. Niettemin blijkt hieruit 
wel duidelijk, dat er bij de inzendingen vele verzamelingen 
waren van uitstekend gehalten Welk een belangrijke hoeveel
heid copie voor het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
zou hier voorhanden zijn, indien exposanten de filatelis
tische bijzonderheden hunner verzameling op schrift zouden 
stellen. 

Over al dit interessante filatelistische materiaal, in zijn 
grote verscheidenheid, vrijwel alle facetten der filatelie 
weergevend, hadden de inzenders ongetwijfeld persoonlijke 
opvattingen, een eigen visie, koesterden zij dienovereenkom
stige verwachtingen. 

Aan de jury de opdracht binnen een zeer kort tijdsbestek 
hierover een juist, weloverwogen oordeel kenmaar te maken. 
Zij moest, zover mogelijk, de verzamelingen toetsen naar de 
moderne filatelistische maatstaven, in het bijzonder filatelis
tische kennis en inzicht van de exposant trachten te peilen, 
de bekroningen zo nauwkeurig mogelijk af te wegen, alles 
met inachtname van de richtlijnen der aantallen beschikbaar 
gestelde medailles. Reeds spoedig bleek duidelijk, dat door de 
vele voortreffelijke inzendingen die voor een hogere onder
scheiding in aanmerking kwamen, de aantallen gouden- en 
verguld zilveren medailles ontoereikend zouden zijn. Na een 
in verband hiermede gehouden bespreking met de heer Kee-
mink, secretaris van het tentoonstellingscomité, kreeg de jury 
één gouden medaille extra ter beschikking, alsmede toestem
ming tot een geringere verhoging van de verguld zilveren
ten koste van de zilveren medailles. Na onderling overleg 
heeft de jury de 5 gouden medailles aan de naar haar inzicht 
5 allerbeste verzamelingen toegekend. Er waren echter meer
dere verzamelingen die naar het oordeel der jury voor een 
hogere bekroning dan verguld zilver in aanmerking kwamen. 
Voor zover beschikbaar, zijn aan deze collecties de ereprijzen 
boven de verguld zilveren medaille toegekend. Het was de 
eerste maal, dat op een nationale tentoonstelling 7 verschil
lende soorten medailles beschikbaar waren gesteld. De op
gave deze prijzen nauwgezet over de inzendingen te distri
bueren, was verre van gemakkelijk, doch binnen 12 uur nadat 
de jury haar taak aanving, kwam hel rapport gereed, waar
door het mogelijk was de bekroningen aan het Bondsdiner 
bekend te maken. 

Was het oordeel der jury juist? Was de balans bij de éne 
verzameling precies in evenwicht, helde deze hier wat teveel 
naar links, ginds wat naar rechts over? De inzenders, hetzij 
tevreden, hetzij ontevreden, weten echter op welke hoogte 
hun verzamelingen door deze jury werden getaxeerd. Voor 
een gedegen expertise van de zegels zelf ontbrak de tijd. Wel 
ontdekte de jury in één verzameling meerdere valse post
zegels, die ,,prima vista" als zodanig konden worden aan
gemerkt De visie van de jury was gebaseerd op globale in
drukken, zonder nauwkeurige toetsing van de door de in
zenders uitgewerkte details, louter filatelistische waardering. 
Vanzelfsprekend werd de intrinsieke waarde van de zegels 
zelve door de toegekende bekroningen niet verhoogd. Waar 
het bij de beoordeling op tentoonstellingen slechts gaat om 
een filatelistische waardering van de inzendingen, vraagt 
menigeen zich wel eens af, of de zéér hoge kosten aan de 
aanmaak van medailles verbonden, wel gewettigd zijn. Het 
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ware te betreuren, indien de nationale filatelistische tentoon
stellingen uit financieel oogpunt slechts sporadisch konden 
worden gehouden. 

De tentoonstelling „Shellpost" (gratis toegankelijk) was een 
uitstekende filatelistische propaganda. Wij mogen echter niet 
ontkennen, dat dit filatelistisch gebeuren slechts mogelijk 
was d^nk zij het machtige Concern, dat niet alleen het prach
tige gebouwencomplex „Vijf Sluizen" belangeloos beschik
baar stelde, doch daarbij tevens belangrijke financiële offers 
heeft gebracht, waardoor de „Stichting Shell Postzegelver
eniging Pernis", de nog jonge personeelsvereniging, deze ten
toonstelling op een werkelijk voortreffelijke wijze kon orga
niseren 

Het experiment „Klassieke verzamelingen" en die voor de 
„Beeldfilatelie" aan afzonderlijke waarderingen te doen on
derwerpen, mag zeker een succes worden genoemd De vele 
thematische verzamelingen die op deze tentoonstelling te be
zichtigen waren, zullen niet alleen de belangstelling van de 

„beeldverzamelaars" hebben gehad. Ook de „klassieke ver
zamelaars" hebben blijk gegeven hiervoor belangstelling te 
koesteren. 

Van één inzendmg moet ik helaas met teleurstelling mel
ding maken, nl. de inzending ten behoeve van het Jeugdwerk. 
Het is betreurenswaardig, dat men deze unieke gelegenheid 
niet te baat genomen heeft de jeugd te laten zien, hoe men 
met eenvoudige zegels een leerzame, aantrekkelijke verzame
ling van eigen land kan opzetten. 

Hiermede ben ik aan het eind van mijn indrukken van de 
filatelistische tentoonstelling en de filatelistendagen te Vlaar-
dingen. Het waren prettige en leerzame dagen, waaraan vele 
aangename herinneringen bewaard zullen blijven. Het zou 
een verzuim mijnerzijds zijn, indien ik zou nalaten mijn 
medejuryleden dank te zeggen voor de aangename onder
linge samenwerking, waardoor het mogelijk bleek in de vele 
moeilijke gevallen, na besprekingen over en weer, unaniem 
te beslissen. J. E. 

SHELLPOST 1956 
Wij willen u er op wijzen, dat er van de Filatelistendag, 

tentoonstelling en Fipco-congres nog enkele enveloppen ver
krijgbaar zijn met de speciale afstempelingen. Mochten er 
nog filatelisten zijn die in één of meerdere exemplaren inte
resse hebben, dan kunnen zij deze per giro aanvragen bij 
A Keemink, Sweelinckstraat 209b, Vlaardingen. Giro No. 
608577 Deze enveloppen kost 17' cent per stuk De aanvragen 
kunnen echter uiterlijk geschieden tot 15 november a.s., 
daar het restant op deze datum wordt verzonden naar de 
Shell-filatelisten in het buitenland. Wij wijzen er op, dat het 
restant klein is. Aanvragen worden naar binnenkomst af
gehandeld 

Bij bovengenoemd secretariaat is van de P.T.T. een bericht 
binnengekomen, dat er een enveloppe uit OOSTENRIJK on
bestelbaar is teruggekomen en thans in DEN HAAG op het 
postkantoor aanwezig is, omdat er geen afzender op stond 
vermeld en het adres zeer onduidelijk was. 

Wij hebben het volgende ervan gemaakt: 
M. Bellessen 
Bregeng 
OOSTENRIJK 

De afzender van deze enveloppe wordt verzocht zich met 
de P.T.T. te Den Haag in verbinding te stellen. 

TENTOONSTELLING POSTZEGELS MET TOESLAG 
In aansluiting aan het bericht, opgenomen in ons augustus

nummer op blz 172, deelt het Comité voor Kinderpostzegels 
te Amsterdam, Emmastraat 38, mede, dat voor de tentoon
stelling welke van 12—17 november a.s. in Museum FODOR 
te Amsterdam zal worden gehouden voor filatelistische ver
enigingen (mits collectief per vereniging), gratis toegangsbe
wijzen kunnen worden aangevraagd vóór 5 november a.s. bij 
bovengenoemd Comité. 

LET OP DE MEDEDELING 
VAN DE RAAD VAN BEHEER 

op blz. 217 

pjcofäetd ftu 
van onze PRACHTIGE voorraad van ENG. en 
KOL., NED. en O.R. SKANDINAVIË, 
U.S.A. en Z. AMERIKA. 

^ (Ook andere landen goed vercegenwoordigd.) 

lèEAr"' FA. H. OVERDUIN 

C SPBCI,ALI,STEN 'IN Zl C H T Z E N Dl N G E N 

Te koop 
gevraagd 

Voor belangrijke abjecien, 
bezichtiging ter p'aatse. 
Geen collectie te groof 
altijd DTompta beta'mg 

KILO'S NEDERLAND 

MASSAGOED 
Nederland en Kolon en alsmede buitenland 

SERIES NEDERLAND 
geb-uikt en ongebruikt, in het bijzonder vanaf 

1949 doch ook onrlogsuitg^ven 

VERZAMELINGEN EN PARTIJEN 
vooral overzee 

Uitvoerige offertes aan 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE W I T 
Albrech(|t Durerstraat 4 Amsterdam-Z; Telefoon '^13489 

WILT U VERKOPEN? 
dan IS gratis opname in ons „Vraag & Aanbod" 
de goedkoopste en meest doeltreffende weg! 

G E U Z E N D A M ' s POSTZEGELHANDEL cv. 

Vraagi 
mhchfittgej 

rORENSTRAAT 89 DEN HAAG 

H.H. Wederverkopers 
Handelaren etc. 

indien u interesse heeft voor: 

moderne series en beeldseries 

samenstellingen, 

zegels op voordelige Yvertbasis 

nieuwtjes enz. 
HET 

JUISTE 
ADRES 

HirRVOOR IS vraagt dan geheel vrijblijvend 

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

Gorontalostraat 14 Amsterdam-O per 10 en 100 
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FINLANDIA 56 
DOOR DE BRIL VAN HET NEDERLANDSE JURYLID GEZIEN 

Men heeft weleens beweerd, dat ik onder een gelukkig moet heel wat werk worden verzet. Niet alleen is het nood
gesternte zou zijn geboren. En werkelijk, geachte lezer(es), zakelijk, dat verschillende collecties meer dan eens moeten' 
ik begin daar hoe langer hoe meer zelf aan te geloven. worden bekeken, maar bovendien moeten ook de albums der 
Of is het soms geen geluk, dat ik zo kort nè Zagreb we inzenders, die zich in de :g. binroom bevinden, nauwkeurig 
derom als Nederlands jurylid werd uitgezonden ditmaal worden bekeken, hetgeen tot wijziging van de beoordeling 
voor Finlandia 56 te Helsinki? van hetgeen in de kaders tentoongesteld is, aanleiding kan 

In ieder geval, IK voelde me gelukkig, toen ik vrijdag 6 juli geven 
om 12.00 uur op Schiphol in een vliegtuig stapte en in 5% Er waren in totaal — afgezien van de 32 staatsinzendingen 
uur via Kopenhagen naar Helsinki vloog, om aldaar de tila en de inzendingen in de „Erehof" — 648 inzendingen, 
telie in het algemeen en de Nederlandse filatelie in het bij waarvan 22 buiten mededinging, terwijl er een vijftal inzen
zonder een kleine dienst te kunnen bewijzen. dingen niet op het appel was, zodat tenslotte 621 inzendingen 

Een kwartier nä mijn aankomst in het hotel — juist vol ter beoordeling overbleven. Daarvan vielen er in de groep: 
doende om me een beetje op te knappen — zat ik reeds mid
den in de eerste jury vergadering met mijn 20 collegajury Ereklasse 11 
leden. Op deze vergadering werden in de eerste plaats de Finland 37 
voorzitter (Bengt Zimmermann, Finland), de Ie vicevoorzit Scandinavië 58 
ter (Sir John Wilson, Engeland) en de 2e vicevoorzitter (dr. Overig Europa 186 
Georg Menzinsky, Zweden) gekozen. Op voorstel van de Fin Buiten Europa 130 
nen werd de heer P. E. öller (een man met een talenknobbel) Luchtpost 22 
als secretaris der jury bevestigd. Genoemde functionaris Beeldverzamelingen 69 
maakte geen deel uit van de jury en ik meen, dat dit door Literatuur 135 
de Finnen juist is gezien. Het werk van een secretaris van 
een internationale jury eist de gehele man op en laat niet toe, in totaal dus 648 inzendingen 
dat hij zich ook nog kopzorgen maakt over bepaalde inzen ^ . ^ j ^ , , . . . . . ^ 
dingen ^® ^"'̂ y ^̂ *^ ^^^ toekennmg beschikbaar gouden, verguld

Voorts werden aan de hand van het F.I.P.Tentoonstel ^üveren, zilveren en bronzen medailles, alsmede diploma's, 
lingsreglement nog enkele algemene richtlijnen besproken — Wie ook dit laatste niet kon bereiken, ontving een deelne
o.a. de beoordeling van beeldverzamelingen op F.I.P.ten mersbewijs (attestation de participation). Bovendien had de 
toonstellingen  , terwijl tenslotte de jury  zoals gebruike JH^ ^^ beschikkmg over met minder dan 23 zeer aantrekke
lijk  in enkele secties werd verdeeld, t.w.: ^ ^ ^ ereprijzen, zoals een groot zilveren presenteerblad 

sectie 1 Europa (grand prix d honneur, aangeboden door de president van 
sectie 2 Buiten Europa Finland), een sculptuur van een jongetje zittende op een bal 
sectie 3 Luchtpost (grand prix international, aangeboden door het Finse Hoofd
sectie 4 Beeldverzamelingen bestuur der P.T.T.), een zilveren presenteerblad (grand prix 
sectie 5 Literatuur national, aangeboden door de DirecteurGeneraal der Finse 

Binnen sectie 1 vormden zich nog twee ondersecties, t.w. P^T.), een sculptuur van een meisje (prix de l'exposition, 
één voor Finland (met 37 inzendingen) en één voor Scandi aangeboden door de Finse Bond van Filatelistenverenigin
navië (met niet minder dan 58 inzendingen). gen), zilveren schalen, kruiken en bekers een kristallen en 

Ik werd ditmaal in sectie 2  Buiten Europa  ingedeeld ^en porseleinen vaas, alsmede een aantal fraaie medailles, 
en tevens tot rapporteur van die sectie aangewezen. Ik had ^aaronder de verguldzilveren tentoonstellingsplaquette van 
niet alleen het genoegen, maar tevens de eer in deze sectie te ^^ Nt..erlandsche Bond van Vereenigmgen van Postzegelver' 
mogen samenwerken met Sir John Wilson (Engeland), zamelaars. 
Mehanny Eid (Egypte), Sven Björkman (Finland) en Bernard In totaal werden er 28 gouden, 59 verguldzilveren, 129 zil
Davis (U.S.A.). Ik kan u wel zeggen, dat ik gedurende 5 da veren en 178 bronzen medailles toegekend, terwijl aan 87 
gen de hogeschool der filatelie heb bezocht. inzendingen een diploma werd uitgereikt. Hierbij dient te 

Tegenover de grote kenner van zegels, die Sir John Wilson worden aangetekend, dat in de klasse „Literatuur" boven
is, heb ik mij een leergierige leerling betoond. Hoewel Sir dien een aantal diploma's voor een bepaald metaal werden 
John mij nè afloop van het jurydiner vleiend „the king of toegekend. Volgens de F.I.P.bepalingen kan een boekwerk 
Holland" noemde, waarop ik hem als „the most charming nl. slechts bij de eerste keer, dat het wordt tentoongesteld, 
prince of the philately" heb betiteld, koester ik tegenover een medaille verkrijgen; bij latere tentoonstellingen wordt 
hem de gevoelens, die naar mijn mening een leerling tegen dan volstaan met een diploma voor een bepaald metaal. Iets 
over zijn leermeester moet koesteren. nieuws is bovendien, dat ook boekwerken voortaan voor goud 

Deze man weet alles en er ontgaat hem niets: streng, maar in aanmerking kunnen komen en niet — zoals tot heden het 
rechtvaardig en voor rede vatbaar. Ik heb in deze groep geval was — op zijn hoogst verguldzilver kunnen bereiken, 
buitengewoon prettig gewerkt en veel geleerd. Ook aan mijn Van de toegekende medailles en diploma's vielen er in de 
andere collega's in deze groep zal ik alleen maar allerpret groep: 
tigste herinneringen bewaren. Er zijn vriendschapsbanden verguld 
gelegd, waarvoor ik niet alleen dankbaar, maar waarop ik Groep: goud zilver zilver brons diploma 
tevens trots ben. Ereklasse  100 — _ _ _ 

De secties hadden tot taak hun uiteindelijke beoordelin Finland 1 5 9 13 4 
gen aan het plenum der jury voor te leggen, daar de defini Scandinavië 5 9 13 19 11 
tieve toekenning der medailles en/of prijzen aan de gehele Overig Europa 6 18 59 71 16 
jury voorbehouden was. Hierop maakten alleen de klassen Buiten Europa 5 . 17 31 44 14 
voor de beeldverzamelingen en de literatuur een uitzonde Luchtpost 1 5 7 5 2 
ring, hetgeen de jury in haar slotrapport dan ook duidelijk Beeldverzamelingen — 5 6 18 27 
als volgt heeft omschreven: Literatuur — O 4 8 13 

„De jury heeft de klasse der literatuur en die der (+13) (+26) (+33) 
„beeldverzamelingen niet collectief beoordeeld, maar Totaal dus 28 59 129 178 87 
„hiervoor secties benoemd, die hun rapporten aan de (+13) (+26) (+33) 
„jury hebben aangeboden. Deze rapporten zijn goed
„gekeurd. Het is uniek, dat de jury een collectieve ver N . B . De getallen (+13), (+26) en (+33) betekenen, dat er 
„antwoordelijkheid voor deze beide klassen niet op zich in de literatuurklasse 13 diploma's voor verguld zilver, 
„wilde nemen. Zij geeft in overweging voor de beoor 26 diploma's voor zilver en 33 diploma's voor brons 
„deling van deze klassen bij toekomstige tentoonstel werden uitgereikt. 
„lingen speciale secties te benoemen". De g^^^^j pj.j^ d'honneur werd toegekend aan de mooie 

Voordat een sectie tot uiteindelijke beooi deling komt, Finlandverzameling van de Zweedse filatelist, Gösta von 

^ ^ P 
■^r» 

"l'̂ lt 
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Möller, terwijl de grand prix national aan de Finse filatelist, 
Leo Linder, werd toegewezen, twee verzamelingen „Finland" 
van zulk een subliem gehalte, dat een ieder rechtgeaard 
filatelist daarbij wel stil moest worden. 

De toekenning van de grand prix international en de prix 
de l'exposition bezorgde de jury meer hoofdbreken. Ten
slotte kwam de heer Orhan Brandt, Turkije, met zijn unieke 
Turkije-verzameling als de winnaar van de grand prix inter
national uit de bus, terwijl aan de heer G. Anderegg, Zwit
serland, voor zijn fraaie verzamelingen „Zwitserland" de 
prix de l'exposition werd toegekend. Van de verzameling van 
de heer Brandt vertelde ik u iets in mijn verslag over Za
greb (zie julinummer, blz. 154), de verzameling van de heer 
Anderegg was wat men noemt „exquise", ieder stuk, iedere 
brief een filatelistisch kleinood, dat niet alleen met veel geld, 
maar tevens met jarenlang geduld bijeengebracht moet zijn. 

Er waren trouwens tal van fraaie inzendingen en wel in 
alle klassen, maar het zou ons te ver voeren, hierop nader 
in te gaan. Laat ik volstaan met iets te vertellen van de 
Frankrijk-verzameling van de bekende Parijse handelaar 
Thiaude, een verzameling, die een verguld-zilveren medaille 
verwierf, om het prachtige materiaal, dat letterlijk in „etage
bouw" bij elkaar was gegaard en dan ook meer de indruk 
van een handelarenstock dan wel van een verzameling maak
te. Het moet me van mijn hart, maar enige liefde tot de 
filatelie sprak hieruit niet. U moet mij goed begrijpen: een 
ieder is vrij te verzamelen op die wijze, zoals hem dat goed 
dunkt, maar treedt men voor het forum van een tentoonstel
lingsjury en een talrijk geïnteresseerd filatelistisch publiek, 
dan behoort men er ook voor te zorgen, dat zulk een verza
meling tentoonstellingsri]p is en niet een opeenhoping (wer-

H. Walli, secretaris-ge
neraal van de Finse 
Bond. 

kelijk in twee verdiepingen) van alleen maar prachtig mate
riaal zonder enige opzet, zonder enige beschrijving. 

En laat ik thans de Nederlandse inzendingen onder de 
loep nemen. Waren er te Zagreb slechts 7 Nederlanders met 
in totaal 14 inzendingen, te Helsinki hadden 14 Nederlanders 
met 19 inzendingen ingeschreven, waarvan 5 beeldverzame
lingen. 

De Heer R. Bles, Rotterdam, had het zwaar te verduren 
in de Scandinavische groep met zijn inzending, die voorna
melijk Noorse lokaalpostzegels omvatte. Ondanks dit, ver
wierf hij toch een bronzen medaille. 

De heer J. Dekker, Amsterdam, verkreeg een zilveren 
medaille en bovendien de gelukwens van de jury voor zijn 
mooie, interessante en goed doorwrochte inzending „Deens 
West-Indië" 

De heer M. Dolleman, Heemstede, die voor het eerst zijn 
verzameling Peru tentoonstelde, mocht het met zware con
currentie in de klasse Buiten-Europa tot een bronzen me
daille brengen. 

Ir. A. G. Ferf, 's-Gravenhage, behaalde voor zijn inzen
ding „Brits West-Indië" wederom een zilveren medaille. De 
jury heeft met genoegen geconstateerd, dat inzender hier 
en daar is begonnen te specialiseren. 

De inzending van de heer R. Hamer, Amsterdam, waar
van Sir John onmiddellijk zei: „I know this collection", ver
wierf evenals de inzending van de heer Dekker in deze klas
se: zilver + gelukwens van de jury. Ik geloof, dat deze 

collectie met een weinig meer doorspecialiseren — en dan 
niet alleen in kleuren en tinten — en een aantal brieven 
meer, een volgende keer wellicht verguld zilver zal kunnen 
bereiken. Toch meen ik, dat hem een felicitatie toekomt, 
want hij had in Helsinki een zeer zware concurrentie, aan
gezien er enkele buitengewoon mooie U.S.A.-inzendingen 
waren. 

De heer J. van Klaveren kreeg voor zijn inzending Malta/ 
Gibraltar een bronzen medaille. Het was een dikke bronzen 
(brons +), maar het mocht mij niet gelukken — het in de 
catalogus aangekondigde Nigeria was helaas niet in het al
bum aanwezig — er een zilveren medaille van te maken. 

De heer H. J. Mansfeld, Amsterdam, kreeg voor zijn 
fraaie inzending Duitse Koloniën onder Britse Bezetting een 
verguld-zilveren medaille. Men was vol lof over deze ver
zameling; het zal echter uiterst moeilijk zijn, hiervoor een 
gouden medaille te verkrijgen. 

De heer R. Toclla, Amsterdam, kon het helaas met zijn 
inzending veldpost in de afdeling luchtpost niet verder bren
gen dan een diploma. Meer te geven was in Helsinki inder
daad niet mogelijk. 

De heer M. Woudenberg, Rotterdam, werd voor zijn 
Frankrijk-verzameling na interventie mijnerzijds zilver toe
gekend. Ook hier was de concurrentie voor de Nederlandse 
inzender wel bijzonder zwaar: 11 inzendingen Frankrijk, 
twee Franse juryleden! 

De heer Jan Poulie, Amsterdam — voor zijn inzending Ie 
emissie Nederland in de ereklasse ontving hij de gebruikelij
ke gouden medaille — kreeg voor zijn inzending Nederl.-In-
dié, Curacao en Suriname een verguld-zilveren medaille 
met als ereprijs — de beste inzending in de Nederlandse 
sector — een verguld-zilveren tentoonstellingsplaquette, 
aangeboden door de „Nederlandsche Bond". 

Voor zijn verzameling Bulgarije, waarin sedert Zagreb 
enige rariteiten waren opgenomen, verwierf hij wederom 
zilver, terwijl ook zijn inzending Albanië met zilver bekroond 
werd. Minder gelukkig was hij met zijn inzending Letland, 
waarvoor hij — gezien de andere instelling van de jury te 
Helsinki, die, gezien het eofilatelistische deel van Letland 
meer gecharmeerd was van de inzending van de Duitse ver
zamelaar Otto Gnädig, Berlijn — slechts brons verwierf. 
(Men leze over deze kwestie mijn verslag over Zagreb, blz. 155 
van het julinummer!). Met dat al, heeft onze bondsvoorzit
ter de Nederlandse driekleur weer hoog gehouden en alle 
beschikbare metalen plus een extra prijs naar Nederland 
gebracht, hetgeen ongetwijfeld een felicitatie waard is. 

Vier Nederlandse inzenders hadden met 5 collecties inge
schreven in de klasse der beeldverzamelingen. Als men be
denkt, dat van de 69 beeldverzamelingen er 27 een diploma 
kregen, dan mogen wij met het behaalde resultaat in die 
klasse niet ontevreden zijn; immers de heer W. H. Lutke-
veld, Amsterdam, behaalde voor zijn inzending „Muziek op 
postzegels" wederom een zilveren medaille, terwijl de heren 
J. Jansen, Amsterdam, R. Bastiaanse, Middelburg, en F. 
Ronda, Maastricht, allen een bronzen medaille verwierven, 
en dat onder de strenge ogen van de Fipco-secretaris, de 
heer Heinrich Walz uit Saarbrücken, die min of meer de 
lijstaanvoerder, voorzitter of hoe u hem wilt noemen, van 
de sectie voor de beeldverzamelingen was. 

Een gouden medaille werd in deze klasse niet uitgereikt, 
wel 5 verguld-zilveren medailles, waarvan er drie bovendien 
een extra prijs ontvingen. De heer A. Mellberg, Finland, 
kreeg de ereprijs voor de beste Finse beeldverzameling, de 
zilveren medaille, beschikbaar gesteld door de „Society of 
Philatelie Americans". 

Ik geloof, geachte lezers(essen), dat we wederom tevre
den mogen zijn en het spijt me werkelijk, dat enkele Neder
landse verzamelaars, die anders op het appèl aanwezig zijn, 
hier verstek hebben laten gaan. Moed en vertrouwen, he
ren! Een volgende keer bent u natuurlijk weer op het appèl. 
In de afdeling „Literatuur" schitterde Nederland door af
wezigheid. Zo iets vind ik een teken van armoede. 

De catalogus was buitengewoon goed verzorgd. Naast en
kele voorwoorden van officiële personen, overzichten van 
alle comité's, portretten van officiële personen, leden van 
comité's, Finse Bondsbestuurders, juryleden en commissa
rissen-generaal waren enkele lezenswaardige korte filatelis-
tische schetsen opgenomen, die het geheel wederom maken 
tot een kostelijk bezit in de filatelistische boekerij van iede
re serieuze filatelist. Als ik hier al één opmerking heb, dan 
is het, dat het prettig zou zijn geweest, indien men tussen 
de verschillende afdelingen een duidelijke afscheiding had 
aangebracht, hetgeen het vlot opzoeken in de catalogus ten 
goede zou zijn gekomen. 
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Vraagt u naar mijn algemene indrukken, dan kan ik kort
weg zeggen: overweldigend. Geen wonder dan ook, dat ik 
zondagmiddag om 13.30 uur mijn huis in Koog aan de Zaan 
doodvermoeid betrad, vermoeid door het werk in de jury, 
de jury vergaderingen en na afloop daarvan door de F.I.P.-
vergadering, die ik als délégué-adjoint op donderdag en vrij
dag heb bijgewoond en tenslotte door de buitengewone gast
vrijheid der Finnen, die eenvoudig met geen pennen te be
schrijven valt. Doodvermoeid, maar vol van indrukken en 
prettige herinneringen, elk op zich zelf onvergetelijk, en 
met een dankbaar gevoel, dat ik dit alles had mogen mee
maken, hervatte ik 's maandags mijn werk in school. Jam
mer alleen was, dat ik Finland — nä een kortstondig ver
blijf — weer even abrupt als indertijd Joepo-Slavië moest 
verlaten. 

V. Hietalahti (links) en B. Zimmermann (rechts), resp. voor
zitter van de Finse Bond en voorzitter van de jury der 
„Finlandia 56". 

De Nederlandse lezer(es) vergeve me, dat ik mijn gevoe
lens tegenover het edele Finse volk, dat ons allen — uit 
welke hemelsrichting wij ook afkomstig waren — zo gastvrij 
ontving, in een „Ode an Finnland" in de Duitse taal neer
leg; in het Duits, omdat allen, die mijn filatelistische weg 
in het schone land der 35000 meren kruisten, deze taal ver
staan en het in de eerste plaats voor hen bestemd is: 

Finnland, Du schönes Land von Wäldern und Seen, 
Ich bin ja so glücklich, dass ich Dich hab' gesehen. 
Und in mir fühle ich einen sehnsüchtigen Trieb, 
Zu Dir zurückzukehren, denn Du bist mir so lieb. 

Deine Menschen sind von einer edlen Art, 
Deine Männer charmant, Deine Frauen so zart. 
Finnland, Dich werde ich nie vergessen. 
Trotzdem ich Dich nur kurz hab' besessen. 

Habt Dank, Du schönes Land, Ihr lieben Finnen, 
In meinem Herzen tief drinnen 
Ist eine Stelle für Euch bestimmt, 
Eie mir keiner im Leben mehr nimmt! 

Und wenn ich Dich, Finnland, mal wiedersehe, 
— Dass dies doch recht bald geschehe! — 
So wird mein Herz klopfen vor grosser Freud', 
Um Deine schönen Wälder und Seen und Deine lieben Leut'. 

Koog a/d Zaan, juli 1956. K. E. KÖNIG. 

nE SPAANSE 
TENTOONSTELEINGSZEGELS 

VAN 1907 
W E R T 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 centimos en 1 en 4 peseta lijntanding IIV2. Hiervoor 
werd vergunning verleend blijkens een koninklijke bewilli
ging van 14 aug. 1907 voor gebruik „binnen" het terrein der 
tentoonstelling, op voorwaarde dat naast deze zegels geldige 
Spaanse frankeerzegels al naar gelang van het verschuldig
de port zouden worden bijgeplakt. De op de tentoonstelling 
aangeboden poststukken werden door het Comité der ten
toonstelling gratis met gewone frankeerzegels gefrankeerd, 
daar deze tentoonstellingszegels geen enkele frankeerwaar-
de hadden. 

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 
plm. ƒ 2,50 in Nederlands geld, moesten neertellen. Om voor 
ons onbegrijpelijke reden wordt deze serie in de Yvert-cata-
logus onder de hoofdnummers aangegeven en noteert de 
serie respectievelijk frs 310,— voor ongebruikte en frs 375,— 
voor gebruikte zegels. De Michel-catalogus doet dit niet, 
geeft slechts een simpele afbeelding van ,één zegel met de 
vermelding „werden nicht postalisch verwendet". 

Daar de Yvert-catalogus deze serie wel 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 zegels, aan de lage kant is. 

Indien er gegadigden zijn die deze zegels toch willen ko
pen, dan moeten ze echter goed opletten, dat ze dan werke
lijk 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 11 Va. 

«s3s^!*#y^^^*»H'^*^sp.^-^ -

(Wegens de vele misstellingen in het augustusnummer 
werd in overleg met de schrijver besloten dit artikel in zijn 
geheel te herplaatsen. Dag. Best.) 

Echt zegel z.g. herdruk 
met echt VIOLET met vals 
tentoonstellvngs stevipel ZWART stempel 

Hoe het met de niet op de tentoonstelling verkochte rest-
voorraden is gegaan weten wij niet, doch die zullen onge
twijfeld wel aan de man zijn gebracht. Maar er is meer ge
beurd, nl. met de drukplaten, die hebben ook het nodige 
geld in het laatje gebracht door hiervan herdrukken te ver
vaardigen. Ze zijn uitgevoerd in iets lichtere tinten, terwijl 
de tanding afwijkt, nl. lijntanding 11%, tandingpunten stomp. 
Yvert meldt deze herdrukken eveneens (prijs, tussen haak
jes, R 15,— per stuk). 

Deze nadrukken, die slechts een paar centen per stuk 
waard zijn, worden in zeer ruime mate in de rondzendingen 
aangetroiffen, 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 nauwelijks te zeggen. De serie schijnt een ge
liefkoosd ruilobject te zijn. Wij hoorden namelijk van een 
gedupeerde die, in ruil voor goede Nederlandse zegels, eni
ge tientallen series dezer waardeloze prullen van zijn bui
tenlandse ruilvriend in de plaats ontving. Men zij dus ge
waarschuwd. J. EIJGENRAAM. 
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LITERATUUR 
S^nley Gibbons' Postage Stamp Catalogue 1957. Part. I. 

British Empire. Uitgave van Stanley Gibbons Ltd. 
391 Strand, London W.C. 2. Prijs: 18/6 d. + 1/2 d. porto. 

Het is moeilijk over dit voortreffelijke werk iets te schrij
ven zonder in herhaling te vallen van hetgeen reeds vroeger 
hierover werd geschreven. Zo kunnen wij ook nu weer zeg
gen, dat met de vervolmaking van dit standaardwerk betref
fende de zegels van Groot Brittannië en de overige gebieden 
van het gemenebest steeds verder wordt voortgegaan en de 
belangrijkheid daardoor steeds toeneemt. Wel werden geen 
delen opnieuw geschreven, maar de prijzen werden over de 
gehele linie nauwkeurig nagegaan en waar zulks nodig was 
herzien. Niet alleen werden de nieuw verschenen zegels met 
hun notering toegevoegd, maar vele zegels, waarvoor vroe
ger geen notering was opgenomen, zijn nu eveneens geprijsd, 
hetgeen b.v. betreft bijzondere zegels als drukfouten, retou
ches e.d., terwijl enkele voorheen niet opgenomen zegels, zo
als de Dienstzegels der Gandhi-uitgave van India (1948) thans 
werden ingelast (India, Dienst 650 a-d). 

Hoewel voor een groot aantal zegels de prijsstijgmg niet 
opzienbarend is en feitelijk deel uitmaakt van de algemene 
prijsstijging op ieder gebied, zijn er toch wel enkele stukken 
te noemen welke een aanmerkelijk hogere notering ontvin
gen. Zo viel ons oog b.v. op de 6 d. Kangoeroe-uitgifte van 
Australië (cat. no. 9.a) met geretoucheerde letter E in het 
woord Pence, welke afwijking van £ 12. steeg tot £ 38-, waar
mede wij maar willen zeggen, dat het toch vaak wel de 
moeite waard is de nieuwste catalogus-uitgave te raadplegen. 

Evenals ieder jaar voorspellen wij ook dit werk weer een 
spoedige herdruk. 

Catalogue de Timbres-Poste Yvert et Tellier 1957. 
61ste jaar. Uitgave Yvert et Tellier, 37 rue des Jacobins 
te Amiens. Prijzen: deel I, 240 fr + 81 fr porto; deel II, 
945 fr + 123 fr porto; deel III, 1315 fr + 151 fr porto. 
De 3 delen tezamen: 2500 fr + 261 porto. 

Wat horen we vaak critiek op deze uitgave en toch tel
kens grijpen niet alleen wij, maar met ons ook de handela
ren en duizenden verzamelaars weer steeds naar dit werk 
en zijn wij verheugd als de nieuwe uitgave weer verschijnt. 
Dat ook de handel en de veilinghouders steeds de Yvert-
nummers vermelden draagt hiertoe zeker niet weinig bij. 
Zouden wij het er op wagen geen Yvert-catalogus te bezit
ten, dan zouden wij ons zeker spoedig gevoelen als een een
zame vis in een vijver. En figuurlijk gesproken wordt deze 
vijver steeds meer en meer gevuld. Ook de Yvert ontkomt 
niet aan deze aanwas. De 3 delen welke op 15 september jl. 
verschenen vertonen dan ook alle weer een aanmerkelijke 
aanwas, welke voor deel I (Frankrijk, Franse Uniestaten, 
Andorra, Monaco en Saar) 16 bladzijden, voor deel II 
(Europa) 40 bladzijden en voor deel III (Afrika, Amerika, 
Azië en Australië) zelfs 64 bladzijden bedroeg, in totaal dus 
een toename van niet minder dan 120 bladzijden! En wat 
zulks zeggen wil bij een kleine druk als die van deze cata
logus zal ipder filatelist wel begrijpen en hem tevens doen 
beseffen, dat een nieuwe catalogus niet gemist kan worden. 

Wij hebben reeds meermalen bij vroegere besprekingen 
gezegd, dat de Yvert geen standaardwerk is in de uitge
breide zin des woords, maar wel is het een werk om bij de 
hand te hebben, want bij het enorme aantal zegels dat thans 
bestaat is het haast niet doenlijk zelfs maar van één land 
alle uitgiften goed te kennen. Het naslaan in deze catalogus 
is wel zeer vergemakkelijkt door een goede index en diverse 
lijsten tussen tekst, alsmede door de verwijzingen naar ze-
gelnummers van overeenkomstige uitgiften. 

Zoals vanzelf spreekt is ook in de nieuwe uitgave een her
ziening der prijzen doorgevoerd en betekent dit vrijwel over
al waarneembare prijsverhoging, zulks ondanks het feit dat 
de franse franc in het afgelopen jaar nagenoeg constant bleef. 
Voor vele stufeken is de prijsstijging zelfs niet onbelangrijk, 
zo steeg de Rode Kruis-serie 1917-19 van Frankrijk van 
24.000 fr tot 25.000 fr; no. 1 van Guyana steeg van 10.000 fr 
(ongebruikt) tot 11.000 fr. Bij Nederland zagen wij dat de 5 
en 10 c. Ie emissie ongebruikt, verhoogd waren van 15.000 fr 
tot 20.000 fr en de 15 c. van 20.000 fr tot 25.000 fr. De 15 e. 
2e emissie steeg van 15.000 fr tot 17.500 fr, alle dus niet zulke 
geringe verhogingen. En zo zouden wij er nog veel meer kun
nen opsommen. 

Thans is de Saar nog opgenomen in het eerste deel der ca
talogus, maar nu dit gebied met januari weer geheel Duits 
zal worden zal het niet in dit eerste deel gehandhaafd kun
nen blijven, althans voor dat deel der zegels dat na de op
heffing der bezetting is verschenen. Maar ook de Rep. Indo
nesia heeft nog steeds niet haar juiste plaats in de catalogus 
gevonden en fungeert nog steeds als een aanhangsel (met 
kleinere kopletters) van Ned. Oost-Indië. 

Het uiterlijk van het werk heeft alleen een kleurwijziging 
ondergaan. De omslagen zijn nu kardinaalrood met geel en 
zwart, zodat het werk hierdoor wel opvalt. 

Catalgoue Thlaude. Timbres-Poste de France et de l'Union 
Frangaise, Afrique du Nord, Monaco, Sarre, Andorre, 
Etats associés, Etats du Levant. 41ste editie, 1957. 
Uitgave van Henri Thiaude, 24 rue du 4 Septembre, 
Paris-II. 

Deze uitgave, die in Frankrijk veel wordt gebruikt, ver
dient ook buiten de landsgrenzen meer bekendheid te ver
krijgen, vooral bij de (vele) verzamelaars van de Franse 
zegels en/of die van de Franse gebieden, want de hoeveel
heid gegevens welke dit handige werkje bevat is zeker de 
aanschaffing ten volle waard. Zo treft men in deze catalo
gus van 280 bladzijden een opgave met prijsnotering aan van 
zegels van vóór 1900 met diverse afstempelingen, zoals roos
ter, puntstempel klein en groot cijfer, O.R., anker, enz. Ook 
de ballons montés, pigeongrammes en boules de moulin heb
ben een prijsaanduiding (bij benadering). Ook is een lijst op
genomen van eerste-dag enveloppen zowel van Frankrijk 
(sedert 17-3-1951) als van de in de kop genoemde landen (Mo
naco 3 enveloppen huwelijk 19-4-56 staan genoteerd voor 
fr 2500). 

De prijsnotermg is over het algemeen iets lager dan die 
van de Yvert, hetgeen wellicht daarin is gelegen, dat deze 
Thiaude-catalogus geen prijzen geeft van zgn. luxe-stukken, 
maar van de doorsnee goede stukken, zodat een lagere basis 
is verkregen. 

Zoals wij reeds bij vroegere besprekingen dezer uitgave 
mededeelden is bij ieder gebied buiten Europa en bij enkele 
gebieden in Europa een klein schetskaartje van het betref
fende gebied opgenomen, waarbij tevens is vermeld opper
vlakte, bevolkingsaantal en hoofdplaats, hetgeen o.i. een 
praktische toevoeging betekent. 

Michel Briefmarken Katalog. Europa 1957. 
Verlag der Schwanenberger Album, Eugen Berlin 
GmbH. 
Angertorstrasse 2, München 5. Prijs DM 18,20. 

Ook deze catalogus verscheen weer mooi op tijd bij de aan
vang van het nieuwe filatelistische seizoen. Ook bij deze ca
talogus valt in de eerste plaats de uitbreiding te melden 
welke de omvang van dit werk onderging en die dit jaar 52 
bladzijden bedraagt, zodat zij thans 1588 bladzijden telt met 
± 19.000 afbeeldingen en meer dan 100.000 prijsnoteringen. 

Behalve de reeds in vroegere uitgiften opgenomen vijf talige 
lijst van vakuitdrukkingen is thans daaraan nog een lijst toe
gevoegd van de kleurbenamingen. 

Natuurlijk werd ook deze catalogus geheel bijgewerkt, ter
wijl de prijzen werden herzien en op de hoogte van deze tijd 
werden gebracht. 

In zijn voorwoord wijst de uitgever op het nog steeds toe
nemende aantal verzamelaars en de veelal daardoor ontstane 
ontoereikende voorraden der handelaren, hetgeen menig ge
woon zegel in prijs deed stijgen. Wat deze prijzen betreft me
nen wij ook thans nog de catalogus-mark te mogen omre
kenen tegen ongeveer 25 è 30 et. Ncrt. 

Het is o.i. niet nodig opnieuw te wijzen op de grote hoeveel
heid mededelingen welke in de tekst der diverse landen is 
verwerkt, iets dat deze catalogus zo belangrijk maakt, dat 
haast van een standaardwerk kan worden gesproken. Voor
al ook de waarschuwingen voor vele vervalsingen, soms ver
lucht met een duidelijke cliché-afdruk, zijn van grote waarde 
en vele verzamelaars zouden goed doen door hun verzame
lingen eens nauwkeurig na te gaan aan de hand VEm deze 
mededelingen. Menig vals zegeltje zou daardoor zijn plaats 
in het album verliezen. 

De ruim 300 bladzijden welke in de aanvang van het werk 
zijn gewijd aan de Duitse gebieden zijn als afzonderlijk 
Duitsland-deel eveneens verkrijgbaar ad DM 4,50. 

Was het vorige jaar de omslag in lichte kleur (parelgrijs), 
thans is zij als tegenstelling in zwart linnen uitgevoerd met 
gouden letteropdruk, hetgeen het dikke boek een voornaam 
uiterlijk geeft. 
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Jammer is het dat de beide delen Buiten-Europa niet tege
lijk met dit deel verschijnen, want hierdoor is een mengel
moes van bandkleuren ontstaan, nl. Europa deel I is zwart, 
deel II Buiten-Europa A-K is lichtgrijs en Buiten-Europa 
L-Z is rood. 

Maar voorts is het ook hier dat goede wijn geen krans 
behoeft. 

Borek. Briefmarken Katalog Deutschland 1957. 
Verlag Richard Borek, Domplatz 4, Braunschweig. 
Prijs DM 2,95. 

In een voorlopige oplage van 40.000 exemplaren, welke 
hoeveelheid zeker niet voldoende zal zijn om dit seizoen aan 
de vraag te voldoen, verscheen de 33ste jaargang dezer Borek. 
catalogus. Wie de naam Borek noemt, weet dat hij daar
mede een postzegelfirma aanduidt, die zich niet alleen in 
Duitsland, maar ook ver over de landsgrenzen een grote en 
goede bekendheid heeft weten te verwerven. Deze firma is 
zich dan ook volgens haar voorwoord er wel terdege van be
wust hoe groot de invloed van een catalogus-prijsnotering 
kan zijn bij handel en verzamelaars. Zij heeft daarom de 
prijsnoteringen in haar werk met uiterste zorg behandeld. 
Het resultaat hiervan is, dat de zegels van Oud-Duitsland 
sedert het vorige jaar met ± 20Vo zijn verhoogd. De zegels 
van Duitsland tot 1933 beleven vrijwel constant. Voor de 
zegels van het Hitler-tijdperk is een grotere belangstelling 
ontstaan, hetgeen meer beweging in de prijzen heeft teweeg 
gebracht, zodat ook hier enkele prijsstijgingen met 20''/o val
len te constateren. De zegels van Duitsland na 1945 stegen 
ook belangrijk in prijs door de grote vraag, in het bijzonder 
de zegels van West-Berlin en van de Saar, waarbij zelfs ver
hogingen van 25''/o voorkomen. Ook stadspost en lokaal-uit
gaven stijgen steeds in prijs, terwijl deze zegels vrijwel van 
de markt zijn verdwenen. 

Natuurlijk behandelt deze catalogus alles wat Duitslands 
postbemoeiing betreft, zoals bezette gebieden enz. Ook de 
samenhangzegels zijn opgenomen en in een afzonderlijk 
hoofdstuk opgenomen. Een uitvoerige index maakt het na
slaan in dit werk zeer gemakkelijk. 

Het geheel is in een sterke, buigzame en keurig versierde 
omslag (met afbeelding van het Gauss-zegel) opgenomen, zo
dat het 166 bladzijden tellende werk gemakkelijk is te han
teren. Ongeveer 2000 afbeeldingen verluchten de ± 15.000 
prijsnoteringen. Het werk is op goed papier gedrukt, zodat 
de afbeeldingen op % normaal toch goed tot hun recht 
komen. 

Gezien de lage prijs is het geen wonder dat deze catalogus 
bij de verzamelaars grote aftrek vindt. 

Borek. Briefmarken Katalog West-Europa 1957. 
Verlag Richard Borek, Domplatz 4, Braunschweig. 
Prijs DM 6,95. 

In een even aantrekkelijke uitvoering als de hierboven be
sproken Duitsland-catalogus verscheen dit werk met afbeel
ding van de Oostenrijkse 10 S. klederdrachten, in geel op 
de omslag. Deze catalogus is voor de eerste maal een samen
vatting van 10 landen, welke voorheen als afzonderlijke uit
gaven verschenen. Dit zijn de landen van West-Europa (met 
uitzondering van Duitsland, dat in het bovenbesproken deel 
afzonderlijk bleef), waarbij de grenslijn werd getrokken langs 
de westgrenzen van Rusland, Polen, Tsjecho-Slowakije, Hon
garije en Yougo-Slavië. Triést-B en Bosnië-Herzegowina 
werden wel opgenomen. Van de 460 bladzijden zijn er ruim 
20 aan Nederland gewijd (blz. 269-290). In hoofdzaak is deze 
catalogus bedoeld voor de gemiddelde verzamelaar en heeft 
geen specialisatie plaats. Wel wordt melding gemaakt in een 
aantekening onder de diverse uitgiften indien meerdere of 
afwijkende tandingen bestaan. De prijzen zijn, evenals zulks 
bij de Duitsland-catalogus het geval is, zgn. netto-handels-
prijzen, welke ook voor dit werk nauwkeurig zijn nagegaan. 

Overigens is het werk op dezelfde leest geschoeid als de 
vorenbesproken Duitsland-katalogus. 

Borek Netto Katalog 1957. Vereinigte Staaten von Amerika 
und Vereinde Nationen. 

Verlag Richard Borek, Domplatz 4, Braunschweig. 
Prijs DM 1,50. 

In de afzonderlijke landen-uitgave verscheen een nieuwe 
druk van het bovengenoemde werkje. Het omvat 30 bladzij
den in een grijs-kartonnen omslag met opdruk in oranje kleur 
van titel enz., alsmede van het 5 c. zegel van 1847. Evenals 

de overige uitgaven op catalogusgebied van deze firma is ook 
dit werkje geen catalogus voor de speciaal-verzamelaar, 
maar bepaalt het zich tot de catalogisering van de normale 
zegels, terwijl van afwijkende tandingen in een noot mel
ding wordt gemaakt bij de betreffende uitgave. Het aantal 
gecatalogiseerde zegels bedraagt 651, waarbij nog komen de 
Dienstzegels, Portzegels enz. 

Aan de postzegels van de Verenigde Naties zijn slechts 2 
bladzijden besteed met vermelding van 48 zegels. 

Etude sur les Préoblitérés Autrichiens, 
par Wilhelm Engelhardt, Franse bewerking door Jean 
Lepingle. Prijs B. fr. 25,—. 

In 14 gestencilde bladzijden van een half quartoformaat 
verscheen dit boekje als uitgave van de Cercle Beige d'Etu-
des des Preoblitérés-C.E.P. - 14 rue Renkin te Brussel. Hier
in geeft de heer Lepingle een bewerking van de dit jaar door 
de Vereniging „Berlijn 1888" uitgegeven publikatle van dok
ter W. Engelhardt te Berlijn. 

Deze publikatie behandelt de reeds in 1934 in de „Vraag
baak der Philatelie" door de heer P. C. Korteweg vermelde 
Oostenrijkse voorafstempelingen, nl. de kruisbandjes waar
in de „Mitteilungen des Deutschen und Oesterreichischen 
Alpen-Vereines" werden verzonden. Dit mededelingenblad 
verscheen 2 maal per maand en na 1914 eenmaal per maand. 
Nu worden in bovengenoemd werkje deze bandjes gecatalo
giseerd ook vóór de speciale voorafstempeling (welke in 2 
soorten bestaat), zulks omdat ook voordat bedoeld speciaal 
stempel werd gebruikt voorafstempelingen höbben plaats 
gehad. 

Voor de verzamelaars van dit soort stempelafdrukken is het 
een nuttig werkje, temeer omdat in ons land hieromtrent 
niet veel is gepubliceerd. 

Album voor poststukken. 
Uitgave „Favoriet", (postzegelhandel en uitgeverij Th. 
Hekker), Zomerzorgerlaan 15, Bloemendaal. 

Wij ontvingen ter inzage van bovengenoemde firma een 
fraai in kunstieder gebonden album met zichtbare schroef-
sluiting, welke was samengesteld ter opberging van post
stukken cd , zoals eerste dag-omslagen of kaarten, oude brief-
ven enz. Dit album, in formaat 25 X 35 cm, in zeer stevige 
omslag, welke zowel in rood, blauw of groen is te verkrij
gen, bevat in standaard-uitvoering 15 bladen, bestaande uit 
een dubbele laag kristalhelder materiaal (plastic?), waartus
sen de stukken rug aan rug kunnen worden geschoven, zo
dat de voorzijden dier stukken resp. aan voor- en achterzijde 
van de bladen geheel zichtbaar blijven. De bladen zijn als 
het ware verdeeld in een 3-tal zakjes, waarin de stukken 
worden geschoven, zodat ieder blad 6 stukken kan bevatten 
en de gehele album in bedoelde luitvoering dus 90. Gezien 
echter de omslag is er nog wel een zelfde aantal bladen aan 
toe te voegen, waardoor de inhoud dus verdubbeld kan wor
den. Een afdeling als bovenbedoeld meet 19 X 10% cm en 
kan er dus een enveloppe als de Nederlandse eerste-dagr 
omslag in worden geborgen. Maar ook andere bladindelin
gen kunnen geleverd worden, b.v. waar maar twee of zelfs 
één groot stuk kan worden ingeschoven. En ook het for
maat der bladen is voor wijziging vatbaar en kan men in 
dit opzicht bladen krijgen zoals men die zelf wenst, zelfs 
zeer ongebruikelijke formaten. 

De band is met gouden opdruk versierd met een postduif 
waaronder het woord „Poststukken", maar het album kan 
naar verkiezing ook met andere opdruk worden geleverd, 
b.v. „Luchtpost" o.d. 

Ook voor eo-filatelistische stukken lijkt het ons een mooie 
opbergingswijze, waarbij de stukken niet hebben te lijden 
van veelvuldige aanraking met de handen. Maar dan zouden 
wij toch een ander formaat verkiezen dan deze standaard
uitvoering, aangezien deze ons minder geschikt lijkt voor het 
opnemen naast of onder de stukken van bijschriften, welke 
daarbij juist zo vaak noodzakelijk zijn. Maar ook daarin kan 
naar wens tegemoet worden gekomen. 

Al met al lijkt ons deze opbergingsmethode zeer aanbeve
lenswaardig voor kostbare stukken. Wij vrezen echter dat 
voor gewone stukken, zoals eerste-dag enveloppen e.d., de 
prijs — hoewel ons deze niet werd genoemd — wel wat hoog 
zal zijn. Maar hierin kan wellicht door suggesties van ge
bruikers nog wel verbetering komen. 
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8e Overzicht Veiling Seizoen 1955-56. 
J. L. van Dieten, Noordeinde 37, Den Haag. 

Evenals vorige jaren zond ons de firma van Dieten ook dit 
jaar haar gebruikelijk overzicht over het afgelopen veiling
seizoen. Behalve de vermelding van een groot aantal belang
rijke opbrengstprijzen op deze veilingen bevat het keurig 
uitgevoerde werkje van 16 bladzijden een aardige inleiding, 
welke ditmaal enige bijzonderheden bevat betreffende de 
Fipex te New York en de Caspary-veilingen. Als slot bevat 
het boekje een 2 bladzijden tellende verhandeling over de 
Fouidruk Baden 1851, negen kreuzer, op groen i.p.v. rose 
papier. Ook de opbrengstprijzen zijn voor vele verzamelaars 
wellicht interessant. 

Postzegel-Gomstrookjes „Ideal". 
De postzegelgroothandel ,,Noviomagum", Molenstraat 85 te 

Nijemegen, deed ons een monsterzakje gomstrookjes toeko
men van Oostenrijks fabrikaat onder de naam IDEAL folded 
stamp hinges, van welke genoemde firma zij de alleen-ver
tegenwoordiging heeft verkregen. Zij zijn in de handel ge
bracht in zakjes van 1000 stuks. Wij hebben het ons gezonden 
monster geprobeerd en we kunnen niet anders zeggen, dan 
dat de plakkers ons goed hebben voldaan, ook bij het ge
bruik bij postfrisse zegels. Het is natuurlijk niet mogelijk 
om thans reeds te zeggen of deze plakkers inderdaad onscha
delijk zijn voor de zegels wanneer zij daaraan lang beves
tigd blijven. N. 

Supplement poststuklien-catalogus België. 
De Société beige de rentier pwstal liet op haar destijds bij 

Davo, Deventer verschenen catalogus „Les Entiers postaux 
de Belgique, Congo beige et Luxembourg" een supplement 
verschijnen. Het supplement loopt van 1950-1955 en werd 
verkregen door overdruk van eerder in l'Entier postal ver
schenen artikelen. 

Behalve catalogisering van nieuw verschenen poststukken, 
werden ook enkele prijsveranderingen van oudere emissies 
opgenomen. 

Men vindt er o.a. een opgave van de Belgische publibel-
kaarten van nr 816 tot nr 1409. 

De prijs van dit supplement bedraagt 20 Belg. fr. en is ver
krijgbaar bij bovengenoemde vereniging. 

Wereldcatalogus poststukken. 
De wereldpoststukkencatalogus, die door de U.P.S.S. in de 

Verenigde Staten wordt voorbereid, gaat binnenkort ver
schijnen. 

Men heeft het plan van een alfabetische volgorde laten 
varen en wil nu publiceren wat gereed gekomen is in een 
aantal afleveringen, waarvan men er twee per jaar hoopt 
te kunnen uitgeven. 

De prijs van zo'n aflevering bedraagt waarschijnlijk $ 2.50, 
doch bij vóórintekening, die thans is opengesteld: | 1.50. 
Mocht onverhoopt de eerste aflevering niet vóór 1 april 1957 
zijn verschenen, dan krijgt men de | 1.50 terugbetaald. 

Intekening en betaling kan thans voor de eerste afleve
ring geschieden bij Postal Stationery, P. O. box 161, Clare-
mont N.H., U.S.A. J. H. B. 

ALLERLEI 
WEftR EEN FOUT OP EEN POSTZEGEL. 

In de loop der jaren is het aantal postzegels waarop in de 
afbeelding een of andere fout voorkomt al aardig groot ge
worden. Dit aantal werd nu zeer kort geleden weer met een 
zegel vermeerderd. Ditmaal betreft het de postzegels van 10 
(pf) en 20 (pf), welke in de Duitse Democratische Republiek 
op 20 juli jl. werden uitgegeven ter herdenking van Robert 
Schümann (zie het augustusnummer op blz. 164), waarvan de 
10 pf. een zgn. gebonden waarde was, d.w.z. dat deze alleen 
op zgn. aankoop-bewijs verkrijgbaar was. Bij nauwkeurige 
beschouwing zal men kunnen zien, dat het afgebeelde ma
nuscript het door Franz Schubert getoonzette gedicht van 
Goethe is „Der du van dem Himmel b i s t . . . . " (Wanderers 
Nachtlied). Deze blunder was aanleiding om in de loop van 
23 juli jl. de verkoop dezer zegels plotseling "te staken, vol
gens mededeling der posterijen wegens een fout in het fac
simile. 

Onze Duitse correspondent deelt ons dienaangaande mede, 
dat de oorzaak van deze fout waarschijnlijk i? gelegen in het 
feit, dat in het muziekarchief waaruit de zegelontwerpyer 
heeft geput, de muziekbladen van Schumann en Schubert 
bij elkaar lagen. 

„Der Neue Weg", een te Halle verschijnend nieuwsblad, 
schreef hieromtrent, dat het maar gelukkig was, dat het por
tret inderdaad dat van Schum.ann was en ook dit niet met 
een ander was verwisseld, b.v. Liszt. 

In verschillende persorganen werd er bij de posterijen op 
aangedrongen de zegels toch verder te verkopen, teneinde 
speculatie te voorkomen. Tot op heden schijnt echter aan dit 
verzoek niet te zijn voldaan. 

Inmiddels vernamen wij, dat de beide zegels later nog wel 
zijn afgeleverd tot een maximum van 3 stel aan de houders 
van een aankoop-abonnement, maar verder werden zij niet 
meer verkrijgbaar gesteld. 

Maar Duitsland staat ditmaal niet alleen met een foutieve 
voorstelling op haar zegels. Italië heeft het wellicht nog iets 
erger gedaan en wel op het zegel, dat op 19 mei jl. verscheen 
ter herdenking van het halve-eeuwfeest van de ingebruik
stelling van de Simplon-tunnel. Dit Italiaanse zegel beeldt, 
zoals bekend, de beide tunnelkanalen (ingang en uitgang) af, 
uit een waarvan een stoomtrein komt. Links van deze tunnel
kanalen een bergweg waar een diligence afdaalt. Het Ita
liaanse tijdschrift ,il Collezionista" vertelt hieromtrent, dat 
de afgebeelde diligence is ontleend aan een schilderij van 
Rudolf Koller, hetwelk zich te Zürich bevindt en getiteld is 
,,De post van de St. Gothard", hetgeen dus een andere route 
is dan die over de Simplon. De afgebeelde stoomtrein komt 
uit het tunnelkanaal, dat sedert de ingebruikstelling in 1922 
alleen door elektrisch verkeer wordt gebruikt. (Zulks is ook 
te zien op het Zwitserse zegel van dit jaar, dat voor dezelfde 
gelegenheid als het Italiaanse zegel werd uitgegeven). Bo
vendien is de Italiaanse tunnel niet die waar de locomotief 
uitkomt, maar juist de andere, terwijl de bergweg juist aan 
de andere zijde der tunnel ligt. 

SEEBECK REDIVIVUS? 
Er is met de nieuwe uitgave van de 12 series omvattende, 

en 259 zegels tellende Paus-zegels, welke door de republiek 
Panama wordt uitgegeven, en waarvan de eerste serie reeds 
is verschenen (zie ons julinummer blz. 150) iets aan de hand, 
dat ons aan de oude Seebeck-affaire deed denken, en dat 
zeker vele verzamelaars de lust zal ontnemen om zich de 
aderlating te getroosten, welke nodig is om deze zegels te 
kopen. Het blad „Le Timbre" weet hieromtrent nl. te be
richten, dat de geestelijke vader van deze uitgifte het kleine 
sommetje van 105 miljoen dollars ontvangt. Deze persoon is 
dan ook de Amerikaanse „financier" J. E. Ross, die vermoe
delijk gewend is om met zulke bedragen te werken. Hij is 
echter de man achter de schermen, want voor de uitvoering 
is een instelling in het leven geroepen onder de naam 
,,Stampco S.A." Het aandelenkapitaal bedraagt 300.000 dol
lars, waarvan Sf/o onder beheer staat van de magnaatdruk
ker Robert E. Tyrell, directeur van de Benjamin Tyrell Prin
ting Co te New York en de Jeffries Banknote Co te Los 
Angeles. Het bedrijfskapitaal is als volgt verdeeld: 
140.000 dollars voor drukmateriaal en drukken van de zegels 
104.000 „ „ publiciteit 

5.000 „ „ publieke relaties (rara welke?) 
7.500 „ „ het filatelistisch agentschap ingesteld 

voor de verkoop der zegels te Panama 
24.500 „ „ administratie en reiskosten 
5.500 „ ,, voor geïllustreerde enveloppen. 
De volledige series zullen een totaal oplage van 105 miljoen 

zegels hebben met een totale waarde van 105 miljoen dol
lars, welke opbrengst als volgt zal worden verdeeld. 
30°/ü aan voornoemde Stampco S.A. (met voorkeur aandelen) 
5°/o aan gewone aandeelhouders 

iO'/o aan het Vaticaan 
IC/o aan liefdadige instellingen te Panama 
&lis aan de Staat Panama. 

De overeenkomst voor deze exploitatie met de staat dateert 
reeds van 24 december 1953, terwijl het Vaticaan reeds in 
1952 zijn toestemming gaf voor de reproductie der afbeel-
dmgen (è raison van bovengenoemde lOVo), hetgeen geschied
de door Mgr. Mantini, toen secretaris van het Vaticaan. 

De zegels worden gedrukt door Jeffries Banknote Co te 
Los Angeles! De zegelontwerpen zijn alle van Herndon 
Davis, terwijl de uitgife geschiedt door het bovengenoemde 
agentschap te Panama! Eventuele onverkochte zegels wor
den na zes maanden na de dag van uitgifte vernietigd. Er 
zullen ongeveer 750.000 series in totaal zijn, terwijl een vol
ledige verzameling van de 159 zegels ongeveer 140 dollars 
zal kosten. 

Mogen wij hier nog van verzamelwaardige postzegels 
spreken? En wat denkt de F.I.P. hiervan? 
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I- Wij kunnen momenteel zeer hoge prijzen betalen voor "̂  

collecties, zeldzame zegels of series van de volgende landen: Ö 

l ITALIË en GEBIEDEN > 
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Verzegelde Kilo s 
met postzegels van tenminste 10 verschillende landen, 
per ki lo f 10",— + f -,75 porto, vanaf 2 kilo's franco. 
Doubletten worden gewassen teruggekocht of gerui ld. 
Bij elke zending ontvangt U een inkoopli jst. Levering 
na vooruitbetaling of onder rembours. 

F. J A C O B S O H N , Linnaeusparkweg 91 , Amsterdam-Oost 

Gi ro 495580. 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12 - AMSTERDAM - Telefoon 50959 

Postgiro 494802 (Bij viaduct Wibautstraat) Gem. Giro M 3658 

Betaal goede prijs. 

Ook grote objecten tegen contante betaling. 

MAANDELIJKSE GOEDKOPE AANBIEDING: 
Neder l . 293/295 x 

380/391 X 
532 gebr. 
597/601 X 
631/635 gebr. 
V l .p . 4/5 X 

Ned . Indië 304/316 x 
351/358 en 371 
374/383 X 

Nieuw Guinea 1/21 x 
Curasao 20 gebr. 

,, nr 74x 
,, nr 74b (paar)x 

Suriname Steunfonds x 
VI. p . 24 f X 

ƒ 0,60 
0,50 
2,75 
1,20 
0,90 
0,40 
1,60 
1,40 
1,10 

12,— 
1,50 
1,40 

12,— 
4,15 

19,50 

Brits Hondura s 118/129 x 
Engeland 259 gebr. 
Israël 97/108 x 
Montsera t 94/103 t . 13 x 
Ysland 215/219 gebr. 
Zwitserland V l .p . 35 x 

s ongebruikt 
ƒ 27,50 

4,50 
3 ,— 

16,50 
1,10 
2,— 

Zie ook advertent ie in vorige 
maandblad. Bestellingen onder 
ƒ 2,50 p o r t o ext ra . 

Te koop gevraagd specialiteiten, af
wijkingen enz. op he t gebied van 
Rode Kruispostzegels, b .v . kopstaan-
de opdrukken . 

's Werelds beste gomstrookjes 

IDEAL 
Verkrijgbaar bij Uw postzegelhandelaar . 

K u n n e n zonder res ten ach te r t e la ten v a n de 
postzegels verwijderd worden. 

Voor de handel verkrijgbaar bij: 

,NOVIOMAGUM" - Molenstr. 85 - NIJMEGEN 
IMPORTEUR VOOR NEDERLAND 

Wij zoeken te koop alles van Saargebied gebruikt 
en ongebruikt. 

Aangeboden 

H. KOOPMAN 

f 10.- jubileum 1913 met plaatfout 

gebroken E. (nr. 101 f.) gebruikt 

prachtstuk f 120.-

complete serie postbewijs, postfris 

met I e plakker, fijne kwaliteit, 

slechts f 275.-

Indonesië 35 et. Konijneburg nr. 280 

postfris f 37.50 

N.Z. Voorburgwal 314 Amsterdam 
te l . 33473 — postgiro 513427 

'Te kaap gevraagd 
25.000 series Symbolen en Zeehelden 

100.000 stuks Dag van de Postzegel 

25.000 series Winterhulp-Volksdienst 
100.000 stuks Herrijzend Nederland 
25.000 series Voor het Kind 1945 

K. H. PHILIPS 
A M S T E R D A M - Z U I D 

• 

(No. 
(No. 
(No. 
(No. 
(No. 

405/421) 
422 ) 

423/427) 
443 ) 

444/448) 

Postbus 7046 

Tel. 79 69 36 

1957 Michel Catalogus Europa ƒ 18,40 Verzamelinem e„ morm 
1957 Michel Cataloaus Duits land .. 5.10 VerzamUtmen en me.ru 

1957 Yvert-Tel l ier Frankrijk 
1957 Yvert-Tel l ier Europa 

partijen 
, , ^ warden dmr ons te koop gevraagd. 

en ko l . ,, 3,25 
.. 11.90 Oud . 

1957 Yvert-Tel l ier Buiten Europa ,, 15,80 

Yvert Compleet 

^ i j bieden aan: 
Nederland no 1 f 5,—° 

2 „ 5,—° 
3 „ 20,—= 
9 „ 3,50° 

10 „ 2,50° 
11 „ 10,50° 
12 „ 19,—° 
29 „ 15,—° 
49 „ 5,—° 

Olympiade „ 9,—* 
A.N.V.V. „ 10,—* 
Reddingsw. „ 5,50* 
Tentoonst . 1924 ,, 15,—* 
70 cent 1931 „ 4,50* 
80 cent 1931 „ - 4,50* 
Suriname Stadion „ 6,—* 

pleet 
ƒ 30,95 voor 

Suriname nr 308 ƒ 2,—* 
Suriname vlgnrs 24-26 

„ 20,—* 
Ned.- Indië no 1 „ 20,—° 

no 135-137 „ 4,—* 
Konijnenburg 20c „ 10,—* 

de 25 et „ 12,—* 
de 35 et „ 40,—* 
de 2 gid „ ' lO,—* 
de 10 gld „ 14,—* 
de no 361 „ 14,—° 

Ned . Anti l len 
82/88 ,, 5,50* 

Jub 1923 „ 60,—* 
no 2OO-205 „ 3 ,—* 

vlgpost 26/40 „ 43,—* 

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

1956 Yvert-Tel l ier 

word t door ons meenomen 
ƒ 12,46. 

Juliana rode k r . ƒ 
Help-He lp „ 

Suriname no 14 „ 
23 „ 
24 „ 
30 „ 
39 „ 

130-36 „ 
137-40 ,, 
146-49 „ 
151-56 „ 
229-43 „ 
278-79 „ 

° is gebruikt 
* is ongebruikt 

9 , - * 
10,50* 
15,—° 
7,—* 
8,—* 

1 8 , - * 
9,—* 
3,75* 
5,—* 
6,—* 
4,25* 

48,—* 
5,50* 

A C . E N G E L K A M P 
o n z e zaak Spuistraat 301 - Amsterdam - Giro 312696 - Telefoon 30998 

Wij verzoeken onze adverteerders be
leefd doch dringend de tekst voor adver
tenties steeds uiterlijk de 1e van de 
maand te willen inzenden. 

Wij kunnen niet garanderen, dat annon
ces die daarna binnenkomen, nog in 
het nummer van die maand kunnen 
worden opgenomen. 

De Administratie. 

http://me.ru


POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
K A P E L S T R A A T 15 B U S S U t I 
T E L E F O O N 6288 G i R O 451627 

ZICHTZENDINGEN 
van nagenoeg alle gew. landen. 
B ILL IJKE PR II Z E N 

J. G. MILLAARD 
F I L A T E L I S T - E X P E R T 

B E Ë D I G D M A K E L A A R 

KEURT zegels van EUROPA to t 1890 op ECHTHEID 

en REPARATIES. KOSTEN: 2-4% catalogus, minimum 

f2.50 per zegel 

KOOPT folsificaten en filatelistische literatuur. 

HOVENIERSWEG 18 - TIEL - Telefoon 3879 - Postgiro 229209 

Te koop gev 
Verzamelingen J 
Partijen > 
Betere losse 1 

raagd: 

postzegels 

bpeciaal interesse voor oude 
van de gehe e wereld. 

AANBIEDING 
N E D E R L A N D . 

1951 Zomer 
1951 Kind 
1952 Zomer 
1952 Kind 
1953 Rode Kr. 
1953 Kind 
1954 Zomer 
1954 Kind 
1955 Zomer 
1955 Kankerbestr . 
1955 Kind 

(postfr.) ƒ 1,20 
. 1,15 
, 1,10 
, 1,— 
, 1,20 
, 1,20 
, 1,20 
, 1,10 
, 1,20 
, 1,20 
, 1,— 

ALBUMS. 
Nederland (O.G.) (excels.) 

Bondsalbum K 11 
, ,Ho l l and" album 
Alsv. binnenschroeven . 
„ D A V O " album 

Groo t insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 

Alsv. 20 bladen 
Insteekboek jcs f 0,75; 

ƒ 1,50; ƒ 2,—; f 3,25 
ƒ 6,75 

Schaubek Europa 
, Overzee 

Wereld 

ƒ 6,50 
., 8,50 
„ H,— 
„ 15,— 
., 22,50 

„ 1 0 , -
., 18,— 

f 0,95; 
f 3,60; 

„ 15,— 
„ 20,25 
„ 18,— 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Ams erdam-C. | 
Telefoon 43940 — Giro 425549 

ENGELSE KOLONIEN (alle ONgebruikt) 

(104/17) 35 ,— 
(147/62) 36,40 
(185/99) 35,70 
(156/70) 35,50 

(1/12) 32,50 
(130/43) 33,15 

(7/22) 34,— 
(124/46) 45,— 
(155/76) 30,— 
(225/39) 30,— 

Complete serie Engelse Koloniën OLYMPIADE 

1948 - 24 stuks - serie 13,— 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER &. Zn. n.v. 
Passage 25-27 - Den Haag - Telefoon 11.24.38 - Giro 4262 

A N T I G U A 1954 
BAHAMAS 1954 
Br. G U I A N A 1954 
CYPRUS 1955 
ERITREA 1948 
GIBRALTAR 1954 
INDIA 1949 
IRAK 1941 
IRAK 1948 
M A U R I T I U S 1950 

Ic.—$ 4.80 
V ï d . - £ 1. 
I c . - « 5. 
2m.—£ 1. 
5c.—10 sh. 
'/■jd.—B 1. 
3p.—15 R. 
If.—1 Dinar 
If.—1 Dinar 
I c—10 R. 

ff^ff bietlen U aan. 
Serie HUWELIJK VAN PRINS RAINIER EN 
MISS GRACE KELLY VAN MONACO: 

Fleurt uw „Beeldverzameling" op met 

enkele mooie, zeldzame stukken: 
Het luxeblok gewonepost en originele proef van de kunstenaar ƒ 25,— 
Het luxe-blok luchtpost en originele proef van de kunstenaar . . . . „ 38,— 

OLYMPISCHE SPELEN (Monaco-uitgifte) 
Het luxe-blok Olympisqhe Spelen te Cortina (originele proef van 
de kunstenaar) „ 20,— 
Het luxe-blok Olympische Spelen te Melbourne (originele proef 
van de kunstenaar) „ 20,— 

ONDERWERPEN BETREFFENDE SPORT 
FRANKRIJK: Luxe-blok van de 4 nieuwe sport-onderwerpen van 
Frankrijk (originele proef van de kunstenaar) bestaande uit: 
Baskett Ball ƒ 25,— Alpinisme „ 25,— 
Rugby „ 25,— Baskisch Pelote „ 25,— 
MONACO: Luxe-blok Auto Rallye 1956 (originele proef van 
de kunstenaar) „ 8,— 
SAAR: Luxe-blok Olympische Spelen te Melbourne (originele proef 
van de kunstenaar) „ 45,— 

FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING TE NEW 
YORK (FIPEX) UITGIFTE VAN MONACO: 

Luxe-blok: Luxe-blok: 
Washington ƒ 13,— Christoffel Columbus „13,— 
Roosevelt „ 13,— Prins Rainier „ 13,— 
Lincoln „ 13,— „ „ (NIET 
Eisenhower „13,— UITGEGEVEN) „13,— 
Gezicht op paleis „ 13,— Paleisplein „ 13,— 

Gezicht op Mississippi . . „ 13,— 

Xeyels per hilo en sawnen-
sÉeiiinffen geltele tvereld 
Vraagt onze speciale aanbieding welke U inlicht 
betreffende de lijst en de prijzen van onze "Luxe" 
samenstelling gehele wereld en van onze meest ge
vraagde en meest verkochte in de gehele wereld. 

XiO guist verschenen: 
Speciaal-catalogus België (uitgave Prinet 1957) ƒ 1,60 
Officiële catalogus van België en Belgisch 
Congo (uitgave in de Nederlandse taal) . . . . „ 1,60 
Speciaal-catalogus Belgisch Congo (uitgave 
Prinet 1957) „ 1,60 
Geïllustreerde catalogus „BENELUX" (onmis
bare catalogus, welke per series inlichtingen 
geeft betreffende de Benelux-landen met de 
„netto"-prijzen waarvoor wij deze kunnen le
veren) „ 1,60 

Verkoopsvoorwaarden: Betaling bij bestelling door storting op onze "Giro" te Brussel 

ROBERT DE GULN E, 205 AVENUE CHARLES WOESTE, BRUXELLES (BELGIQUE) 



KLEINE ANNONCES 
Pnjs 40 et per mm, betahng na toezending factuur Opgave aan 
15oom Ruygrok N V , Ged Oude Gracht 138 Haarlem Tel 17450 

Rui l SPORTZEGELS van de geh we
reld ongebr of gebr , mits complete 
series Geef pr ima Europa , basis Yvert 
1957 Ook bilhike aanbiedingen Ant 
woord verzekeid L Rothengat ter Mo
lenstr 34, Roosendaal ( N B ) lid Postz 
Ver Breda ____________^ 

30 okt „ D A G V A N H E T N O O R D E N " 
cpl op FDC's der 5 Scand landen, 
slechts /■ 8 25 Nederl nov FDC Kmd 
'56 f 1,25 Ver Naties , 24 ok t , Dag 
der V N , stel FDC's ƒ 1,95 Har teveld , 
Essenburgstraat 14, R 'dam Tel 74461, 
Gi ro 507407 _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ 
V E R T E G E N W O O R D I G E R S van U S.A. 
FIRMA zoekt vooi 7ijn relatie te koop 
verzamelingen Europa of Wereld, als 
mede engrospartijen Nederland en Ko
lomen Uitvoerige offerte ondei no 
P 787 ^ n Boom-Ruygrok , Haar lem 

WIJ BETALEN 50 et per 100 stuks voor 
Indonesische of Ned Indische zegels af 
geweekt, mogen ook gemengd xijn O O K 
Jap bezett ing A A M de Graaff, 
Hoogs t raa t 182a, Schiedam, Tel 68407, 
Gi ro 428605 

W I J geven voor MASSA WAAR BUI
T E N L A N D ƒ 1,25 p 1000 (uitgez 
Belg -Eng Duitsl Frankr ) Voor deze 
/ 1,— p 1000 G i o o t formaat plaatjes

zegels 50 c p 100 A de Man Gen 
V de Heydenst raa t 20 D'ordrecht 

Te koop E U R O P A COLLECTIE, be
staande ui t 935 uitsluitend , ,betere 
zegels, met een totaalwaarde van 224 000 
frs. volgens Yver t 1955 Prijs ƒ 350,— 
Alles p r ima kwalitei t A J v Velt 
hoven, v Ostadestraat 415, Den Haag 

Zend mi) ƒ 5,— en u ontvangt voor 
ru im 1700 frs Yver t betere zegels Wereld 
ui t mijn doublet ten franco thuis Nie t 
goed geld terug J G Noels , Mark
singel 34, Breda. 

Vraag Z W I T S E R L NABA-BLOC post-
fris in rui l voor id met Ie dag sr 
plus ongest bloc Basler Taube 1945, 
óf voor pfr en gebr bloc Bundesf 1940, 
of voor cpl postfr serie Pax, èf voor 
cpl gebr serie Pax A j M Anne 
garn, Weissenbruchstraat 270, Den Haag 

Gevraagd V O O R O O R L O G S E GELE-
GENHEIDSZEGELS Ned en Overz 
W v d Kloot, Taveernelaan 24c, Den 
Doldei 

A A N D E MEESTBIEDENDE te koop 
aangeboden Complete jaargangen van *t 
Ned Maandblad Philatelie van half 1936 
t /m 1955 Mevrouw H M A Dekker -
Schuit , B 204 Giessendam 

Te koop tegen aann bod, M A A N D 
BLAD P H I L A T E L I E \anaf mei 1946 t /m 
december 1955 compleet W van Dam 
Lauwerecht 40, U t i e c h t 

Zichtzendingen ENGELSE K O L O N I Ë N 
Duizenden zegels voor meei dan 95Vo 
uitgeprijsd tegen Va c de Yvertfr en 
nog lager B de Bheck Busken H u e t 
straat 5-II, Amsterdam Tel 128815 

Uw grote of kleine collectie N E D E R 
L A N D en/of B U I T E N L A N D kun t u 
voor een goede pnjs verkopen aan } 
D Muis Platanenweg 12, Amsterdam 
tel 50959 

Wil t u een zichtzending van N E D . en 
O R tegen scherpe prijzen^ Vrraag dit 
dan even aan bij C Bol Yerseke, Zon
der verphcht ing uwerzijds Veel tevre
den afnemers 

TE K O O P Aaidige collectie Zuid- en 
Midden Amerikaanse Staten t w Co 
lumbia, Venezuela Peru, Bolivia Para
guay, Uruguay Chili Honduras , Gua 
temala, Haï t i , Nicaragua, Panama Ecua 
dor, Salvador Ook gedeeltelijk of vol 
gens mancolijst } Dankers Deventei -
straat 335, Apeldooi n 

Te koop van par t G R O T E E U R O P A 
COLLECTIE in 4 bnd Yver t waarde 
+ frs 700 000 tevens een verzameling 
Ned en O G POSTFRIS, cat waarde 
ru im ƒ 2200,— Na afspraak te bez 
Vraagprijs ƒ 2850 — Brieven onder no 
P 772 aan Boom Ruygrok N V 

Te koop Postfr VAN RIEBEECK 
ƒ 1,10, ZOMER 52 ƒ 1,10 K A N K E R -
BESTR 55 J 0,95, 3 series samen voor 
/ 2 85 per 10 ƒ 27 50 Betaling voor 
uit boven f 10,— franco H Buizert , 
Nobelstraat 55, Ro t t e rdam 

R U S L A N D Bod gevr op mijn verzame 
ling Rusland vanaf 1923 Opgezet in 2 
blanco albums Piima kwali tei t , waard" 
ong 134 000 frs Yv '56 1178 zegels 
waarvan 202 gebr 22 blokken J La 
gaay van Brakelplein 44, Groningen 

SKANDINAVIË Zend 1000 verschillen
de Nederland en/of Benelux Ik zend 200 
verschillende Skandinavie Laursen Ii 
1 andsweg 74 Kopenhagen 

Sanatoriumpatient zou gaarne post 
zegels ontvangen Binnenlandse en bui 
tcnlandse zijn welkom T h Brouwers, 
San St Jozefsheil Bakel (N B r ) 

Ik zoek R U I L V E R B I N D I N G E N in In
donesië, Ned Antil len, N w Guinea en 
Suriname L Kastler, Gleinstrasse 58, 
Berlin N58 D D R . 

Te koop gevraagd goed onderhouden 
verzameling EUROPESE K O L O N I Ë N 
Brieven ondei no P 775 aan Boom-
Ruygrok N V , Haar lem 

o> 
._ 
o 

*•> 
to 

Yvert • deel 1, Frankrijk en kolomen . . f 3,25 
deel II, Europa f 11,90 
deel III. Overzee f 15.80 

Z u m s t e i n i Eurona . . . f 16.95 
Zwitserland-Liechtenstein . f 1,20 
Speciaal catalogus 
Zwitserland-Liechtenstein . . . f 9,75 

Gibbens: deel 1, British Empire f 12,75 
deel II, Europa f 16,90 

1 A A N B I E D I N G POSTFRIS 

1941 Indonesië 2^ gld 
burg 

1942 Bahamas Landfal 
of Columbus 

1939 Engeland N o 226 
l o sh d blauw 

1948 Engeland N o 245 

1912 Gibra l tar 
N o 69 2 sh 
N o 70 4 sh 
N o 71 8 sh 
N o 72 £ 

1921 N o 82 2 sh 
N o 83 2 sh 
N o 84 2/6 sh 
N o 85 4 sh 
N o 86 5 sh 
N o 87 8 sh 
N o 88 10 sh 

kangfiboófin Engeland 

Konijnen 
ƒ 110,— 

„ 28,75 

„ 35,— 

„ 13,75 

, 4 — 
„ 8 75 
,, 16,25 
„ 47,50 
„ 3,50 
., 3 ,— 
., 3,75 
„ 21 50 

7,50 
ƒ 72,50 
, 14,25 

Bermuda 114/119 „ 47,50 
Brunei 64/76 „ 30 — 
Sarawak 151/65 ,, 13,75 
Egypte Blok 1, get of 
onget ,, 35,— 
1950 België sportbloc „ 2,65 

België sportserie 
827/31 „ 8,50 

1952 Koekelberg bloc ,, 3,50 
d i to serie 876/78 „ 2,50 

1952 Luxemburg 100 jaar 
postz (2) 453/54 „ 4,50 
d u o Luchtpost (5) 
16/20 9,50 

1924 Zwitserland Naba , 
bloc I „ 37,50 

1945 Zwitserland Spende 
bloc II „ 12,50 

Andere ,,blocs'* België en Zwit 
serland voorradig 

en Kolomen Complete collectie „Silver Wedding", 
postfris, prijs op aanvraag 

F A S U T H E R L A N D , Nieuw adres Postbus 4023, Ri)swiik (ZH) 
1 (Kantoor Prinses Manannelaan 17, Voorburg, Telefoon 779031) 

265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
Betaling 
Te koop 

NEDERLAND 
f 0 85 

0,70 
0 20 
2,50 
1,35 
0,75 
1,— 
1,15 

287/88 f 0 70 
289/92 0,70 
293/95 0,25 
296/99 0,75 
300/04 0,55 
305/09 0,65 
310/12 0,20 
313/17 0,50 

pr ima 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/45 
350/55 
374/78 
392/96 

gebruikt) 
ƒ 0,90 

0 40 
0 65 
0,75 
0,50 
0,85 
0,35 
0 20 

397/401 
423/27 
444/48 
449/53 
454/59 
464/68 
485/89 
490/94 

ƒ 0,25 
0,25 
0,20 
0,45 
0,40 
0,35 
0,35 
0,40 

met bestell of onder remb Orders beneden ƒ 5,— por t i extra 
gevraagd Series Nederland & O G Aanbiedingen met prijs 

p o beantwoord 

Nederlandsche Postzegelhandel A. 
N Z Voorburgwal 316, Amsterdam, 

worden 

M. N. V. d. Broeke 
Postgiro 165298 

Waarom aarzelt U nog . . . 
een zichtzending i 

aan te vragen'? 

Een proefzending kost U niets!!! 

• 
Onze 

specialiteit 
IS 

NEDERLANO 
en O G 

ENGEiSE KOL 
EUROPA 

(courante landen) 

want wi] betalen daarvoor ook de r e tou r -po r to 
Denkt u dat wi] u met 7ulk een voorstel zouden 
benaderen (de 'voorbereidmg en ui tvoering daarvan 
kosten immers geld) als wij er met van overtuigd 
waren u iets aantrekkelijks te kunnen bieden? 
Slechts éen voorwaarde moet aanwezig zijn He t 
te besteden budget moet om praktische redenen 
{zowel voor u als voor ons) minimaal ƒ 10,— per 
zending bedragen 
U bepaalt zelf of u I X per week, I X per maand 
of I X per 3 maanden een zending wil t ontvangen 
Een rijke sortering van eenvoudige zowel als kost
bare zegels ligt op u te wachten 
N E E M T U EEN P R O E F W A N T DEZE Z E G T 
MEER D A N D U I Z E N D W O O R D E N . 
(Opgeven a u b volledige verzamelgebied en of u 
beginnend, gevoiderd of vergevorderd bent) 

Postzegelhandel van Duyn & Verhage 
ROTTERDAM - Berkelselaan 92 B - Telefoon K 1800/48209 

Lindner Falzlos Albums 

FALZ 
LO/ 

ALBUM 

zijn DE albums voor de verzamelaar' Ze zijn 
voorzien van voordruk, en met klemhuisjes 
voor postfnsse bevestiging De huisjes zijn 
vochtafstotend, neutraal, en houden de zegels 
in onaangetaste staat Nederland f 34 50 
Israel f 1 2 - Vaticaan f 15 -
Luxemburg f 36 75 100 jaar Postzegels f 20.-
Volledige prijslijst op aanvraag 
Indien niet bij Uw handelaar verkrijgbaar zo wende 
U zich tot 

Lindner - Impor t - Neder land : F D C & New - Issue - Service, 
Antwerpsestraat 434, Bergen op Zoom Gi ro : 49 28 00 

file:///anaf


Te koop 
gevraagd 

V E R Z A M E L I N G E N , 
P A R T I J E N , 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 nieitw bijgewerkte 
'rykooplijst massawaar 

Yvert 1957 verschijnt deze maand Frankrijk f 3.25 
Europa f 11.90 
Overzee f 15.80 

3 delen samen 30.95 + porto. 

POSTZEGELHANDEL G. v .d EIJNDE 
-ETRISTRAAT 8 UTRECHT (OOG N AL) GIRO 498:61 

Zonder massale advertenties 
maken steeds meer verzamelaars gebruik van mijn 

rondzenddienst, dank zij mijn bill i jke prijzen en prach

t ig verzorgde boekjes. 

Heeft U nimmer een zending bij mij aangevraagd ? 
Zo neen, dan spoedig doen! 

Boekjes van alle Europalanden alsmede speciaal Engelse 

koloniën op basis 35 ä 55 cent per franc Yvert 1957. 

P O S T Z E G E L H A N D E L H . V A N L I E S H O U T 

Hurksestraat 26 Helmond. Giro 325951. Tel. 3018. 

Veilingen Robson Lowe Ltd. 
50 PALL MALL. ' L O N D E N r W . 1 . 

24 OKT. NABIJE OOSTEN (veiling nos. 1522-23, tijden 11 u. 
v.m. en 2 u. n.m.): Cilicië, Iraq, Jordanië, Palestina, 
Saoedi Arabië en Yemen, alsmede Turlqje. Cata
logus 2/6. 

?1 OKT. BRITS IMPERIUM (veiling nos. 1524-25, tijden: 
11 u. v.m. en 2 u. n.m.): Sterke afdelingen „Speci
men" zegels. Canada, Gibraltar, India, Nieuw Zee
land, Niger Kust en zeldzaamheden van Basutoland 
(Officials), Kelantan, Muscat en Papua. Catalogus 1/-. 

3 NOV. ALGEMENE VEILING te BOURNEMOUTH (nos 
1526-27, tijden: 11 u. v.m. en 2 u. n.m.): Verzame
lingen (Gehele wereld £ 145, Brits Imperium £ 250 
en £ 100) en Gemengde partijen. Buitenland van 
Idasse (sterke vertegenwoordiging van Europa en 
Brits Imperium met goede afdelingen en/of zeldzaam
heden van Aden, Birma, Kaap de Goede Hoop, Cey
lon, Groot Brittannië, Grenada, Muscat, Nieuw Zuid 
Wales, Niger Kust, enz. Catalogus 1/-). 

14 NOV. GROOT BRITTANNIë (veiling nos 1528-31, tijden: 
10.30 u. v.m., 11.30 u. v.m., 2 u. n.m. en 2.45 u. n.m.): 
Speciaal sterk vertegenwoordigd in K.E. VII, alsmede 
Gebruikt Buitenslands, Geplaat 1841 1 d. en mooie 
Vlakdrukken. Catalogus 2/6. 

21 NOV. BUITENLAND (veiling nos 1532-33, tijden 11 u. 
v.m. en 2 u. n.m.): Waarbij mooi Denemarken, Noor
wegen en Zweden, alsmede Griekenland, IJsland en 
Nederland. Catalogus 1.-. 
Opbrengstprijzen (2/6 per stuk) zijn ongeveer een 
maand na de veiling verkrijgbaar. 

Wanneer wordt ingegaan op deze advertentie, vermeldt 
dan a.u.b. dat u deze zag in hel „Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie". 

Vervolg van onze 

* ongebru kt 

Estland 

1-4* 
1-4 

5* 
5 

6-8* 
6-8 

9* 
9 

10-16* 
10-16 

15a 
16a 

17-21* 
17-21 
40-41* 
40-41 
42-43* 
42-43 
44-46* 
47-48* 
47-48*D 
49-59* 
49-59 
49-56*D 

60* 
61* 
61 

67-68 * D 
67-68* 
67-68 
81-83* 

81 
82 

84-85* 
86-90* 
86-90 
91-95* 
97-109* 

110-112* 
112* 

113-16* 
117-20* 
117-20 

121* 

0,90 
0,75 
2,50 
2,50 
0,20 
0,20 
0,15 
0,15 
4,25 
3,40 
0,20 
1.60 
1,15 
0,60 
0,20 
0,25 
0,25 
0,20 
0,25 
1,25 
0,60 

10.00 
1,50 

11,00 
5,00 

12,50 
2,25 

20,00 
30,00 
30,00 
5,00 
0,50 
0,25 
1,00 
1,30 
1,50 
2,25 

17,50 
30,00 
18,50 
7,50 
2,50 
0,75 
2,00 

landenaanbieding 

BALTISCHE STATEN 
No. voliens Yvert 1957 

121 
122-24* 
122-24 
125-28* 
129-30* 

131* 
132-35« 
146-49* 
150-53* 
154-57* 

158* 
159-62* 
163-66* 
167-70* 
171-74* 
175-78* 

0,25 
1,00 
0,40 
8,00 
1,65 
0,75 

10,00 
1,00 
7,50 
4,25 
0,75 
1,10 
5,00 
1,00 
4,00 
1,50 

Up . 

1 * 1 1,00 
2* 2,50 
3 ' 5,00 
3a* 40,00 
4* 3,25 
5* , 8,75 
6* 

7-11* 
7-1 i * n 

45,00 
4,00 
4,00 

Bloc's 

1 * 4,25 
2* , 1,00 
3* 5,00 
4* 1,00 

Letfand 

1 * ' 0,10 
2* 1 0,15 
2 0,15 

3-5* 1 0,35 
3-5 1 0.35 
6-8* 1 
9-16* 

17-24* 

0,70 
3,75 
7,00 

25-33* 
33A* 

34-36* 
37* 
38* 

39-42» 
39-42 
43-46* 
43-46 

47» 
48a* 
48 
49* 
49 

50-50A* 
51-54* 
51-52*G 
55-58* 
55-58*n 
59-61* 

60 
61 

62-67* 
68* 
69* 

70-74* 
70-74 
75-78* 
81-90* 
81-90 

91* 
91 
92* 
92 

93-105* 
93-105 

106-08* 
109* 
109 
110» 
110 
111 
112» 

113-17* 
118-20» 
121-29» 

1,00 
5,00 
0,35 
0,10 
0,25 
0,85 
0,85 
0.85 
0,85 
0,15 
0,25 
0,25 
0,65 
0,50 
0,30 
1,10 
2,25 
0,65 
0,90 
4,25 
1,50 
1,75 
1,50 
0,15 
0,40 

22,50 
15,00 
1,50 
9,00 
4,00 

10,00 
2,50 

15,00 
2,00 
4,50 
0,50 
0,50 
1,75 
0,15 
2,00 
0,20 
0,75 
3,75 
6,50 
3,75 
5,50 

132-36» 
137-42» 
143-48* 
143-48»n 
149-53» 
149-53*n 
154-59* 
154-59»n 
162-71» 
180-89* 
190-94* 
190-94*n 
195-99* 
195-99n 
200 A-D» 
201-06* 
201-06 
207-10* 
211-17* 
218-21* 
218-21 
222-30* 
231-37* 
238-45* 
246-47» 
248-55* 
256-68* 
256-68 

journa 

1-5* 
6-10 

Ltp, 

1-2* 
i -2*n 
3-5* 
6-7* 
6 -7*n 
6-7n 

10-12» 
10-12*n 
13-15* 
i3-i5»n 
16-20* 
16-20*C 
21-24» 
21-24»n 
25-29* 
30-32* 
30-32»n 
33-36' 

3,25 
3,75 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 

10,00 
15,00 
7,50 

27,50 
3,75 
3,75 
6,25 
6,25 
3,50 
1,50 
0,35 
3,00 
2,75 
3,25 
3,25 
2,50 
1,90 
2,50 
0,50 
3,00 

20,00 
8,50 

ux 

2,75 
1,75 

2,00 
10,00 

2,00 
4,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 

15,00 
15,00 
12,50 
12,50 
10,00 
10,00 
75,00 
7,50 
7,50 

18,00 

33-36*n I 18,00 

Bloc's 

1» 2,25 
2* 2,25 

Li tauen 

1-6* 
1-6 
7-10* 
7-10 

11-17* 
18-24* 
18-24 

43,00 
29,00 
25,00 
6,00 
7,00 
5,50 
2.75 

(ook tosse no's van 
1—24 verkriigbaar) 

24a* 1 1,75 
25-34* 1 1,75 
25-34 ] 0,90 
35-44» 1,25 
45-55* 0,75 
45-55 0,65 
56-66* 15,00 
56-66 14,00 
67-77* 3,75 
67-77 3,00 
85-99» 6,25 

110-11» 0,40 
115-16* 0,25 
117-28* 2,25 
129-74* 90,00 

146 25,00 
148* 12,00 
165» 1 6,00 

' 

175-83* 
188-200* 
201-06» 
263-68* 
270-73* 
274-76* 
274-76 
277-83* 
289-302* 

298* 
299* 

15,00 
15,00 
1,50 
0,75 
2,75 
8,00 
1,00 
2,75 

27,50 
0,75 
1.65 

300 1,25 
301* 6,25 
302 12,50 

303-10» 3,00 
303-10*n 3,00 
311-18* 3,75 
311-18 1 3,75 
311-18»n 1 3,75 
311-18 ' 3,75 
319-26» , 3.00 
319-26 
319-26*G 
319-26D 
327-34» 
327-34»n 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

340-42* 0,95 
340-42 1 0,15 
343-52» 1 3,00 

350* , 0,35 
351* 1 0.50 
352 

355-57* 
358-61A* 
362-65' 
365A-D* 
366-69* 
370-72* 

0,85 
1,15 
0,75 
4,25 
5,00 
1,00 
3,50 

UW MANCOLIjST NAAR 

Postzegeihandei Philade 

J. M. GOSSE - KRUISWEG 43 -

TELEFOON 15515 - GIRO 13579: 

BANK: AMSTERDAWSCHE BANI' 

373-75* 
375 A-D» 
376-81 * 
376-81 
382-89 

Ltp 

1-7* 
8-14* 

15-17» 
18-20» 
21-31* 
32-35* 
32-35 
42-44» 
42-44 
45-51• 
52-59 
52-59*n 
52-59 
60-67» 
60-67 
60-67n 
68-75» 
68-75»D 
68-75n 
76-83* 
76-83»n 
76-83Q 
84-89* 
90-92* 

Bloc' 

1 * 
2* 

Iphia 

HAARLEM 

C N.V., HAARL 

1,00 
1,25 
0.40 
0,30 
3,75 

4,50 
4,25 
2,00 
1,25 

20,00 
1,75 
1,65 
2,75 
0,90 
4,00 
3,25 
3,50 
3,25 
4,00 
3,50 
3,50 
5,50 
5,50 
4,75 
5,00 
5,00 
4,00 
225 
2,75 

s 

1,25 
1,50 

EM 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
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Regelmatig grote internationaal gerichte veilingen 

Decemberveiling 

Inzending dageliiks 

Reeds thans veroorloven wij ons Uw aandacht te vragen voor het UITZONDERLIJK MATE

RIAAL V A N N E D E R L A N D S C H  I N D I Ë , dat onder ander veel waardevol materiaal in onze 
DECEMBERVEILING ten verkoop komt. 
Belast met de verkoop van oud familiebezit, w.o. oude archiefstukken, die enige generaties in 
bezit waren gebleven, troffen wij daaronder aan VELE BRIEVEN MET LANDMAILSTEM

PELS EN MET DE N U M M E R S 1 en 2 van NEDERLANDSCH IND IË , talrijke hoogst 
interessante voorafstempelingen etc. etc, alsmede 

een 12tal van de uiterst zeldzame brieven met landmailzegels 

in diverse variaties, 
waarvan het bestaan naast de weinige bekende exemplaren in de filatelistische wereld nog nauwe

lijks voor mogelijk werd geacht. 

Inzendtermlin ^ ' J stellen belanghebbenden gaarne nog tot begin november a.s. in de gelegenheid voor deze 
■• uitzonderlijke veiling, EEN NEDERLANDS FILATELISTISCH EVENEMENT, waaraan ook 

internationaal in ruime mate publiciteit zal worden gegeven, materiaal toe te voegen. 

ISRAEL 
Speciale 

aanbieding 
Geldig van: 

1625 OKTOBER 1956 
(zover de voorraad strekt . ) 

Door t i jdige inkoop kunnen v^ij ool< tiians v/eer een speciale aan

bieding van Israèlzegels brengen. De voorraad is echter zéér iclein, 
zodat wij U aanraden spoedig te bestellen, wat U nodig heeft. 
Nummers volgens Yvert 1957. 

1/6 z tabs gebi . 
2/4 „ „ „ 

21/6 „ „ „ 
27/8 „ „ 
32/3 ,, „ „ 
34 m. ,, pfr 
35 „ , j , gebr. 
37/42b 2. ftb gebr 
46/8 „ „ „ 
50/2 m. „ pfr 
Por t 6/11 gebr 

ƒ 1,50 
0,16 
1,45 
3,50 
1,65 

13,00 
27,50 
0,90 
2,45 
1,10 
2 00 

62/3 m. 
67 m. 
72 z. 
73 
73 m. 
84 
96 z. 
109 
110 m 
97/108 ,, 
Dienst 1/4 

tabs pfr 
„ Rcbr 

„ pf. 

., gebr 
„ pfr 

„ gebr 
z. tab gtbi 

f 2,15 
2,15 
0,15 
0,40 
0,60 
1,35 
0,35 
0,90 
0,90 
2,85 
0,85 

Isiact 140 vcisch. gebr z. tab 82,50 
Isiael 145 veisch gebr z. t ab 92,50 

T e koop gevraagd voor onze mancodienst Israël: No. 7/9, 18/20, 
29/30, 53, Ltp. 1/6, 9, Port 1/5, alles met tabs (uitgez. porten) 
postfr. of gebr. prima kwaliteit. Wi j zijn bereid voor deze zegels 
Hoge pri jzen te betalen. Aanbiedingen of zichtzendingen met 
uiterste prijs, worden de dag van binnenkomst behandeld. Vlot te 
afwikkeling. Str ikte geheimhouding. Ook grote of kleinere ver
zamelingen Israël en Palestina te koop gevraagd. 

Postzegelhandel HARTOG OKKER & CO 
Rapenburg 99 1 
te l . 020-63937 Gem. 

Amsterdam-C 
Giro Amsterdam 0-1732 

Geen winkelverkoop-gesloten huis. 

Profiteer van onse lage prysen 
Nederland 
1> 
2> 
3 
4* 
5» 
6'^ 
10' 
14 ' 
16' 
18' 
2 7 ' 
31 a, i 
4 4 ' 
45 
43a ' 
61 a 
84-86» 
105' 
136-38 
139-40' 
18r 
191 
203-07' 
212-19 
223» 
225-28»-
244-47* 
2 5 1 ' 
270-73 '■ 
282 ' 
28788 
292» 
295» 
30509* 
312* 
31317» 
31822» 
324
32526 
32731* 
34749 
34749 
35055» 
35673 
37478

Pr ima 
Pi ima 
iets flets 

6,50 
6,50 

15,— 
1,65 
1,— 

13,50 
2,50 
7,— 
5,— 
7,— 
0,60 
6,— 
6,— 

15,— 
3,— 
5,— 
0,50 
8,50 

15,— 
0,35 
0,45 
1,— 
3,— 
9,— 
0,90 
1,30 
6,50 
2,25 
2,25 
0,60 
0,90 
0,50 
0,20 
0,65 
0,20 
0,50 
0,80 
0,30 
0,90 
0,70 

24,50 
12,— 
0,75 
6,50 
0,25 

37991 
39296* 
40203 
l d Bloks 
40521 
42842 
44448 
44953 
45459 
462 
48589 
49094 
49598 
499500 
50307 
53032» 
53336» 
53943 
54550 
55155 
56367 
57376 
57890 
59195 
R e m b r a n d t 
R 7173» 
R 8285» 
R 9801' 
Lp 68 
Lp 6  8 ' 
Lp 1213» 
P 59 

0,50 
0,15 
0,45 
3,50 
0,35 
0,85 
0,15 
0,40 
0,40 
0,15 
0,55 
0,50 
0,50 
0,25 
0,60 
4,50 
0,75 
0,80 
2,75 
3,50 
1,10 
1,10 
1,65 
0,95 
1,75 
7,50 

13,50 
2,75 

22,50 
6 , — I 

D 18 op bi iefs tukken 
R R 

D 915" 
D 1619' 
D 2024* 
D 2526» 
Intern ï2 
Ppv 12» 
Telg 12 
Ned. 
16' 
60 
61» 
18285' 

Indli 

25359 
261 
262* 
263 
265 
288 
289 
34546» 
35961* 
370 B 
38388 
Lp 15 
P 34 
P 4148 
Malakka M O 
Mal. 1112 
Mal 1314 
Rep. Ind. 8188 
N . Guinea *20 
N . Guinea 31 
K g 3234 
Curasao 
17881 
18284 
18595 
23337* 

1,30 i 23842» 
2,50 24751 

Lp 17* 
Lp 1825 
l p 40 
Lp 4552 
P 4453 
Suriname 
21419'
22028 
2787^ 
29596 
308 blok 
31215 
31720 
32122 
Lp 23 
Lp 2728 
Lp 31 
Lp 32 

40,— 
6,50 
4,— 
0,75 
0,45 

Met " IS gestempeld. Le 
Nog enkele kilo's Ned 
m.irkcn ƒ 12,50. P i a n k r i j k " / 10,50. 
ztgclgcbied tL koop gevraagd. 

POSTZEGELHANDEL MADJOE A . A . M . 
Schiedam - Telefoon 68407 - Giro 428605 

2,— 
60,— 

6,50 
1,50 
6,— 
1,10 

8,— 
14,— 
11,— 
8,— 

14,— 
90,— 
20,— 
15,75 
1,25 

10,— 
4,50 
4,50 
3 ,— 
8,— 
7,50 
7,50 
3,50 
1,10 
0,60 
1,50 

80,— 
1,25 
9,— 
3,75 
3,75 
3,50 
6,— 

65,— 
25,— 

9,— 
4,75 

5,— 
3,50 

1,65 
2,50 
2,60 
1,— 
1,— 
3,25 
1,50 
1,25 
0,45 

vrijbl. onder rembours of giro. Bij ƒ 10,— franco. 
f },—■ W . - D u i t s l a n d (Bautenseiie) ƒ 22,50 Dene-

AJles bij vooruitbetal ing Alles op post-

D E G R A A F F - Hoogstraat 1 S2a 


