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

OUDITÄLIAANSE STATEN 
Vervolg van biz. iü9 

V. Op de zegels van Toskana. 
De oudste serie, die van 1851 (weer voorlijker dan ons 

land), vertoont de Leeuw van Toskane, de zogenaamde Mar
zocco, het zinnebeeld van de oude Etrusken. 

Die leeuw steunt met zijn rechterpoot 
op een schild, waarop men zou menen te 
zien de lelies van de Bourbons. Dat zijn 
echter de drie lelies van de banier van 
de hoofdstad Florence. Ze zijn rood op 
een wit veld. 

Toskane was toen een Groothertogdom 
onder Leopold II uit het Lotharingsche 
Huis, afstammeling van Keizer Frans I 
van Oostenrijk. Het was een Oostenrijks 
Protectoraat, en er lagen ook Oosten

Yvert nr. 8. rijkse troepen. 

Dat verband met Oostenrijk blijkt ook uit het watermerk 
van de tweede emissie, die van 1857. Dat watermerk luidt: 
I.I.e. R.R. POSTE TOSCANE, en het loopt diagonaalsgewijs 
over een heel vel. De betekenis is Imperiali e Reali Poste 
Toscane, of Keizerlijke en Koninklijke Toscaanse Post. Nu, 
dat K.u.K. dat kennen we allen als behorende tot Oostenrijk. 

Toen de Oostenrijkse troepen, in verband met de oorlog te
gen Sardinië het land verlieten, brak er op 27 april een op
stand uit ten gunste van aansluiting bij Sardinië. Een voor
lopig bewind stelde zich onder Protectoraat van Sardinië. 
Leopold deed afstend, en op 16 augustus 1859 vond de aan
sluiting bij Sardinië plaats. 

Ik heb nergens kunnen vinden, of er vóór 1 januari 1860 in 
Toskane ook Sardijnse zegels zijn gebruikt. 

Op 19 december 1859 maakte de Postdirectie bekend, dat de 
Hertogelijke zegels per 1 januari 1860 hun geldigheid zouden 
verliezen, maar dat ze tot 3 januari konden worden ingeruild 
tegen een per 1 januari te verschijnen nieuwe emissie. Deze 
werd wel uitgegeven door de voorlopige regering, maar was 

Yvert nr. 20. 

gedecreteerd door Z.M. Victor Emanuel II, Koninklijke rege
ring van Toscane. Dat besluit was gedateerd per 28 november 
1859. 

Dit is de serie Yvert 1723. 
We zien in het midden het wapen van 

Savoye, een zilveren Kruis op een azu
ren achtergrond. Daaronder het Collier 
d'Annunziada. 

IVIaar er is meer. 
Vóór 1860 was de munteenheid de Tio

rino, verdeeld in 12 Grazie, 1 Crazia was 
5 Quattrini. Er was een vaste verhouding 
tussen deze Toscaansche munten en de 
munten van LombardoVenetië. In Lom
bardoVenetië was de munteenheid de 
Lira, verdeeld m 100 Centesimi. De vaste verhouding was 60 
Crazie = 5 Lire. 

En wat zien we nu op de postzegels van 1860? Dat de va
luta is gewijzigd, men heeft de Sardijnse valuta overgenomen, 
nl. 1 Lira = 100 Centesimi. Deze Lira is echter een andere 
dan die van LombardoVenetië. 

Uit de volgende feiten: 
1) De aansluiting op 16 augustus 1859 bij Sardinië. 
2) Het Wapen van Savoye met de Annunciada op de zegels. 
3) Het overnemen van de Sardijnse valuta. 
4) Dat Victor Emanuel de nieuwe emissie decreteerde, 

dat laatste vooral, staat het m.i. wel vast, dat dit eigenlijk 
geen emissie van Toskane is, maar van Sardinië. 

In de loop van 1861 werd de serie van 1 januari 1860 ge
heel vervangen door de Sardijnse zegels, die op hun beurt 
weer in voorjaar 1862 werden vervangen door de zegels van 
het Koninkrijk Italië. 

Dat echter naast de zegels van de provisorische regering in 
1860 ook zegels van Sardinië zijn gebruikt, bewijst het zegel, 
dat hiervoor is afgedrukt, de 10 C. Yvert nr. 11 met het stem
pel Chlessi. 
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VII. De Kerkelijke Staat. 
A. Een stukje geschiedenis. 

Onder IIB hebben we reeds vermeld, dat Keizer Napoleon 
III een Franse bezetting in Rome had geplaatst om de Paus 
te beschermen. 

Victor Emanuel II moest echter, wilde hij de eenheid van 
Italië bewerkstelligen, door de Kerkelijke Staat trekken, om 
ook het zuiden van Italië in bezit te nemen, dat in 1860 door 
Garibaldi was veroverd, zie IX-A. 

Zodoende ontstond in 1860 oorlog tussen de Paus en de 
Koning van Sardinië. Bij Castelfidardo (zie de kaart) werden 
de 5.000 man Pauselijke troepen in de pan gehakt door 45.000 
man Sardijnse troepen. De Paus moest Umbrie en de Marken 
aan Sardinië afstaan, en de weg naar het zuiden was voor 
Victor Emanuel open gelegd. De Paus behield alleen nog het 
landschap Latium met Rome en de Campagna. 

Maar toen in 1870, als gevolg van de Frans-Duitse oorlog, 
de Franse troepen naar het moederland werden teruggeroe
pen, veroverde Victor Emanuel, niettegenstaande hij aan Na
poleon beloofd had de Kerkelijke Staat ongemoeid te laten, 
Latium met Rome. Rome viel op 20 september 1870, en werd 
de hoofdstad van het Koninkrijk Italië. De Paus mocht in 
het Vaticaan blijven, waar de Pausen zich van 20 september 
187Ü tot 25 juli 1929 als gevangenen hebben beschouwd. 

B. Op de zegels. 
Eigenlijk is er op de zegels van deze gebeurtenissen geen 

invloed uitgegaan. 
Toch moet het feit, dat het aantal inwoners van de Ker

kelijke Staat door de veroveringen van Victor Emanuel II 
terugliep van 3.500.000 tot 700.000 van invloed geweest zijn 
op de schaarsheid van de zegels van de emissie van 1867/'68. 

VIII. De Romagncs. 
Hoewel heel vaak gesproken wordt van Romagna, geloof 

ik toch, dat men, vooral in de filatelie, beter kan spreken van 
de Romagnes. 

Romagna is een landstreek, die niet alleen het noordelijk
ste deel van de Kerkelijke Staat omvatte, maar de Romagna 
lag ook gedeeltelijk in Toskane. De postzegels zijn echter niet 
uitgegeven, of gebruikt, in het Toskaanse deel, maar alleen 
in dat deel, dat tot de Kerkelijke Staat behoorde. De post
zegels zijn namelijk uitgegeven in de Romagnes. Waarvan
daan dan dat meervoud? De Kerkelijke delegaties Bologna, 
Ferrara, Ravenna en Forli droegen de gemeenschappelijke 
naam van de Romagnes. Dr. Diena gebruikt in zijn werk over 
die zegels geen andere naam. 

Het verloop was hier wel andeis dan bij de boven bespro
ken landen. Immers, de reeds behandelde landen waren zelf
standige staten geweest. Hier heeft men te maken met een 
deel van de Kerkelijke Staat, dat zich heeft afgescheiden. 

De enige serie, ooit door de Romagnes 
uitgegeven, heeft wel een eigenaardige 
geschiedenis. 

Ik geloof, dat de meeste verzamelaars 
van mening zijn, dat dit een serie is, uit
gegeven door een zelfstandige staat, bijv. 
een republiek. 

Dit is toch m.i. een onjuiste voorstel
ling. En dat baseer ik op de volgende ge
gevens uit het werk van Dr. Diena. Let 
op de datums. 

18 september verschijnt de bewuste 
serie. 

Op 23 juli vraagt Dr. Valentino Amici, lid van de voorlo
pige regering van de Romagnes aan het Ministerie van Fi
nanciën te Modena om 10 vellen zegels van elke waarde van 
5 tot 25 centesimi, en 5 vel van de 40 C. Op 15 juli gebruikte 
Modena al Sardijnse zegels. De bedoeling van de aanvraag 
was Sardijnse zegels te krijgen. Maar Modena had zó weinig 
Sardijnse zegels ontvangen, dat ze zelf krap zaten, en daar
om zonden ze aan Bologna geen Sardijnse zegels, maar 10.800 
stuks diverse zegels van Modena. Deze zegels heeft men ech
ter nooit in de Romagnes gebruikt. 

Zou een zelfstandige staat Sardijnse zegels aanvragen? 
Men ging toen over tot baarfrankering en tot gehalveerde ze
gels van de Kerkelijke Staat. 

In een brief van 11 juli 1859 schrijft het Ministerie uit Tu
rijn naar Bologna, en wenst een zaak te regelen met (let op 
de naam) Provinces des Romagnes. 

Yvert nr. 3. 

De Sardijnse munt was nog niet ingevoerd, maar naast het 
eigen geld weid de Sardijnse Lii^ wettig betaalmiddel, om
dat overal in de Romagnes Sardijnse troepen waren gelegerd. 

De emissie van de Romagnes moet men dus wel beschou
wen als een nooduitgifte. Turijn was niet in staat voldoende 
Sardijnse zegels te leveren. 

De emissie verscheen op 18 september 1859 en is gemaakt 
te Bologna. 

Er was geen bepaling gemaakt voor de inruiling van zegels 
van de Kerkeljike Staat tegen de nieuw uitgegeven zegels. 
Pas op 14 oktober 1859 beslist hec Ministerie te Turijn, dat 
24 uuv gelegenheid zal worden gegeven voor inwisseling. 

Zoals we reeds zagen, werden dt Romagnes ook per 1 janu
ari 1860 gevoegd in de provincie Emilia. Per 1 februari wer
den alle Posterijen van Emilia geplaatst onder het Ministerie 
van Openbare Werken van Sardinië, en per die datum wer
den alleen de zegels van Sardinië als geldig beschouwd. 

De emissie van 1859 bleef geldig tot 15 april 1860. 

IX. De beide Siciliën. 
A. Garibaldi. 

In het noorden van Italië waren het Victor Emanuel II met 
zijn Minister Cavour, die de grote veranderingen tot stand 
brachten. In het zuiden was dat de grote Italiaanse vrij heids
heid Garibaldi. 

Van deze bizondere persoonlijkheid, die op heel wat zegels 
is vereeuwigd, waarvan men kan zeggen, dat hij eigenlijk 
twee zegels op zijn naam heeft staan (zie onder B), en die 
zo'n belangrijke rol heeft gespeeld m de eenheid van Italië, 
kan ik nret nalaten een levensbeschrijving te geven. 

Guiseppe Garibaldi werd in 1807 te Nizza geboren als zoon 
van een reder, die zelf kapitein op de kustvaart was. Gui
seppe werd ook scheepskapitein, en raakte verzeild in tal 
van avonturen van smokkelhandel tot moordaanslagen. 

Overal, waar te vechten viel, was 
hij present. Hij vocht in Zuid-Bra-
zilië en in Uruguay. We hebben hem 
al leren kennen als verdediger van 
Rome (zie onder II-B). Tijdens de 
oorlog van Sardinië tegen de Oos
tenrijkers (zie II-B) was hij natuur
lijk aan de kant van de Sardijnen, 
en werd hij door Koning Victor 
Emanuel II tot generaal benoemd. 
Hij was al ] 1 dagen eerder dan de 
Fransen over de Tessino, en bracht 
de Oostenrijkers twee nederlagen 
toe, die aanleiding zijn geweest tot 
de opstand van heel Lombardije te
gen de Oostenrijkers. 

In zekere zin was Garibaldi echter een tegenstander van 
Victor Emanuel, want hij verlangde naar de Republiek 
Italië, niet naar een Koninkrijk. 

Toen Noord-Italië was verenigd met Sardinië, landde Ga
ribaldi op 5 mei 1860 met 1.000 mannen en vrouwen op Sicilië. 
Het was maar een samengeraapt zooitje. Garibaldi liep zelf 
in cowboy-costuum. Ze hadden met zijn allen 150 wapens, 
slechts 50 hadden als uniform een rood hemd. De aalmoeze
nier, die meteen dokter was, liep in het zwart met een hoge 
hoed op. 

En toch werd het, door de steun van de bevolking, een 
zegetocht. Al op 27 mei veroverde hij de hoofdstad Palermo, 
waar hij zich als dictator installeerde. Op 20 juli bezat hij 
het hele eiland, behalve de citadel van Messina. Op 20 augus
tus steekt hij over naar het vasteland. Van alle kanten stro
men de vrijwilligers loe en op 7 september trekt Garibaldi 
Napels binnen. 

De slag bij Volturno op 1 en 2 oktober bezegelt het lot van 
de Bourbonse regering. 

Nu wordt de republikein Garibaldi eerst recht gevaarlijk 
voor de Koning van Sardinië, en de Koning van Sardinië 
trekt door de Kerkelijke Staat en houdt in november 1860 
zijn officiële intocht in Napels met Garibaldi aan zijn zijde. 

Op 9 november treedt Garibaldi als dictator af. en gaat 
naar het eilandje Caprera aan n.o.-kust van Sardinië (zie de 
kaart). 

Op 16 maart 1861 wordt het eerste Parlement van Italië 
geopend in de toenmalige hoofdstad Florence. 

Dit beviel Garibaldi niet, hij verlangde een Republiek met 
de hoofdstad Rome. Daarom landde hij in juni 1862 weer op 
Sicilië, stapte zelfs op 25 augustus weer op het vasteland, 

Garibaldi. 
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maar daar werd hij op 29 augustus verslagen bij de Aspro-
monte (zie de kaart). Hij werd gewond, gevangen genomen 
en teruggebracht naar het eiland Caprera. 

Zelfs daarna heeft Garibaldi nog veel van zich laten horen. 
We hebben gezien, dat de Franse troepen in 1848 Rome gin
gen beschermen, zodat Victor Emanuel II in 1860 moest af
zien van de annexatie van de hele Kerkelijke Staat. In 1864 
kwam Victor Emanuel echter met de Fransen overeen, dat 
ze na 2 jaar Rome zouden verlaten. Inderdaad gebeurde dat 
in 1866, maar nauwelijks hadden de Fransen hun hielen ge
licht, of het was Garibaldi, die weer in Italië landde en op
rukte tot dichtbij Rome. De Fransen keerden direct terug, en 
bij Mentano, niet ver van Rome, werd Garibaldi verslagen en 
voor de zoveelste keer naar Caprera gebracht. 

Na de val van Napoleon III in 1870 gaat Garibaldi over in 
Franse staatsdienst, om de Franse Republiek tegen de Duit
sers te verdedigen. Na de vrede wordt hij zelfs korte tijd 
afgevaardigde van Bordeaux in de Assemblee Nationale. In 
1873 gaat hij terug naar Italië en in de jaren 1875 en 1876 is 
hij lid van het Italiaanse Parlement. 

Daarna wordt hij ernstig ziek, trekt zich terug op Caprera, 
waar hij in 1882 sterft, en een staatsbegrafenis krijgt. 

Hoe men in ons land over de voornaamste personen uit die 
bewogen tijd dacht, blijkt uit het volgende. 

Victor Emanuel II noemde men de Koning-Bandiet. 
Van Garibaldi werd gezegd: 

Garibaldi 
Hangen zal die. 

B. De gevolgen op de zegels. 
Niettegenstaande Napels en Sicilië één Koninkrijk vorm

den met op Sicilië een Onderkoning, waren de Directies van 
de Posterijen geheel gescheiden. Dat blijkt trouwens ook wel 
uit de uitgegeven zegels. 

Op Sicilië gebruikte men een serie met de beeltenis van 
Koning Ferdinand II, bijgenaamd Koning Bourda, vanwege 
ziin grote baard. 

B Als stempel gebruikte men een hoef
ijzervormige versiering, die zó gemaal<t 
was, dat de „kop" van de Koning er net 
in paste. Bedoeling was, dat de zegels 
„kopvrij" afgestempeld zouden worden. 
Niet om de verzamelaars te gerieven, 
want die waren in 1858 nog maar met 
een lichtje te zoeken. Maar men vond, 

™,.-_̂  -w^ ^^^ ^^^ ^^^^ ^^ P^^ kwam, dat zo'n ge-
" wone postbeambte een stempel nam, dat 

Yt;eci. nr. 20 v°l i'̂ '*-' smeerde, en dan daarmee Zijne 
Majesteit een klap op zijn kop gaf. Men 

begrijpt echter, dat niet veel ambtenaren zich aan dat voor-
sclirift hielden. Hierboven een zegel, dat is afgestempeld zo
als het behoort. 

Op de zegels van Sicilië heeft de tocht van Garibaldi geen 
invloed gehad, behalve dat, toen de zegels met de kop van 
Ferdinand II in de maanden mei tot juli 1860 waren inge
trokken, er een moeilijke tijd kwam, waarin er nagenoeg 
geen zegels waren, en er de methoden uit de Eo-filatelisti-
sche tijd werden toegepast, namelijk betaling van het port 
door de ontvanger, of baarfrankering door de afzender van de 
brief. 

De zegels van Napels, zelfs die van de emissie 1861, zijn 
nooit op Sicilië gebruikt. Wel heeft m.en in de overgangs
periode enkele pogingen aangewend om eigen, nieuwe emis
sies te maken, maar daar kwam niets van terecht. Eerst in 
maart 1861 arriveerde de eerste zending van Sardijnse zegel 
uit Turijn, en nog tot in de maand mei mocht men de. zegels 
met de beeltenis van Ferdinand inruilen tegen Sardijnse 
zegels. 

Zo gering als de invloed van de politieke gebeurtenissen 
geweest is op de zegels van Sardinië, zo groot is die geweest 
op de zegels van Napels, Tijdens het dictatorschap van Gari
baldi zijn er zelfs twee zegels verschenen, die tot de grote 
rariteiten van Europa behoren. 

In Napels was vóór de omwenteling de zo interessante serie 
van 1858 in omloop met in het midden een vak van 3 sec
toren: links boven een steigerend paard, dat het wapen van 
Napels was; rechts boven de beroemde Tinacria, het symbool 
van Sicilië (en toch waren ze op Sicilië niet geldig), en daar
onder de 3 lelies van de Bourbons, het regerende vorsten
huis. Het motief is heel mooi gevonden: Napels en Sicilië, 
verbonden door het Huis Bourbon. 

Yvert nr. 8. Yvert nr. 2. Yvert nr. 9. 

Tijdens het dictatorschap van Garibaldi werd het porto 
voor drulcwerk gehalveerd van % Grano op % Grano, maar 
een zegel van % Grano was er niet. Wél was er in Napels 
een muntje in omloop, dat 4̂ Grano waard was. Dat muntje 
heette Tornese. Die Tornese was geen rekeneenheid, maar 
alleen de naam van dat muntje. Zo hebben wij een munt, die 
we kwartje noemen. Als wij nu een zegel van 12% cent 
zouden willen maken, dan zouden we op dat zegel als waar
deaanduiding kunnen plaatsen „% Kwartje". Zo iets is nu 
in Napels gebeurd. Men nam de plaat van V2 Grano, retou
cheerde de G in een T, en drukte af in blauw in plaats van 
in karmijn. Er stond op het zegel dus „y2T", dat betekende 
V2 Tornese, dus % Grano. Zo is dus tijdens Garibaldi de 
uiterst zeldzame Yvert nr. 8 ontstaan, die nu gebruikt op 
Fr. 350.000 staat. 

Maar . . . . , men had een grote stommiteit uitgehaald. Men 
had er niet aan gedacht, dat daar middenin dat zegel het 
wapen van de Bourbons prijkte. Stel u voor: een Garibaldi
zegel met het wapen van de Bourbons! 

Aan de graveur werd gelast met de grootst mogelijke spoed, 
de hele plaat opnieuw te bewerken, en op de 200 cliché's het 
Bourbonse wapen met de wapens van Sicilië en Napels te 
wijzigen in het wapen van Savoye. Dit werd de eveneens 
zeldzame Yvert nr. 9, die op Fr. 100.000 staat. Door de grote 
haast is liet werk zo slecht gedaan, dat nog steeds delen van 
het oude wapen schemerig zichtbaar waren. Alle 200 cliché's 
zijn daardoor verschillend, en dat zou dus wel ee.a leuk zegel 
zijn om te platen. Alleen zou men wel over een heel ruime 
beurs moeten beschikken, cataloguswaarde 20.000.000 francs, 
terwijl het nog de gro'.e vraag zou zijn, of men wel voldoende 
paren, strippen of blokken zou kunnen vinden, om de plaat 
geheel te reconstrueren, 

In 1861 verscheen de nieuwe serie in het type van de Sar
dijnse zegels met de kop van Victor Emanuel II, maar deze 
zegels hebben de Napolitaanse valuta de Grano, in plaats 
van de Sardijnse Centesimo, 

De Duitse catalogi nemen deze serie op onder Italië, Yvert 
en Stanley Gibbons onder Napels, Deze tegenstrijdigheid is 
gedeeltelijk wel te verklaren uit Kohl-Briefmarken-Hand-
buch. 

Men lette nu vooral op de data, 
14 februari 1861, Van de serie verschijnen slechts de V2 

Tornese en de 1, 2, 5, en 20 Grana, 
17 maart 1861, Napels sluit zich aan bij het gevormde Ko

ninkrijk Italië, 
20 maart 1861, Nu verschijnen van de serie de andere waai

den, de ¥2, 10 en 50 Grana, 
De eerste 5 waarden werden besteld door de Directie van 

de Posterijen in dienst van Napels. De laatste drie waarden 
werden besteld, toen er een nieuwe Directie van de Posterijen 
was, nu 1^ dienst van Sardinië. 

Yvert nr. 17. 

Maar bovendien is er nog een verschil tussen de zegels 
van 14 februari, en die van 20 maart. Dat verschil is ontdekt 
door de beroemde Dr. Diena: 

De eerste 5 waarden zijn gemaakt van platen, die afwij
ken van de latere drie, want op goed afgedrukte stukken van 
de V2 en van de 50 Grana en op een deel van de oplage van 
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de 10 Grana, bevindt zich in het onderste deel van de lijst 
1 echts, net tegenover de onderste parel van het 4de paar 
parels van onderaf gemeten, een heel klein streepje, dat nooit 
voorkomt op de 5 waarden van 14 februari 1861. 

Op de volgende twee gronden: 
1) Ze zijn door verschillende instanties op verschillende 

data besteld. 
2) Ze zijn gemaakt van verschillende platen, 

zou mijn conclusie zijn, dat de zending van 14 februari be
hoort tot Napels en dat de zending van 20 maart behoort tot 
Sardinië. Ik kan me echter natuurlijk best voorstellen, dat 
men een complete serie (althans compleet wat de waarden 
betreft) niet in tweeën wil splitsen, en dus is het heel aan
nemelijk, dat de ene catalogus ze anders catalogiseert dan 
de andere, alleen begrijp ik niet, hoe men in KohlHand
buch kan schrijven, dat het logisch is deze serie onder Italië 
te rangschikken. Als men praat van logisch, dan zou men 
moeten splitsen, maar praktisch is het wel die 8 waarden 
bij elkaar te nemen. 

1 november 1861 zijn deze zegels ingetrokken, en vervan
gen door de zegels van Sardinië. Deze laatste zijn slechts 
aan de post verkrijgbaar geweest tot maart 1862. toen ze 
werden vervangen door die van het Koninkrijk Italië. 

X. Is nu de eenheid van Italië volledig bereikt? 
Voor filatelisten een onnozele vraag. Die weten, en öf ze 

het weten!, dat er altijd nog twee OudItaliaanse Staten zijn 
overgebleven, namelijk de Kerkelijke Staat en SanMarino. 

San Marino is nooit onder de voet gelopen', en bestaat toch 
al meer dan 1.000 jaar. Zelfs tijdens Napoleon de Grote heeft 
het haar zelfstandigheid behouden. 

De Kerkelijke Staat bestaat weer sedert 25 juli 1929 Uit 
een artikel uit de Echo de la Timbrologie citeer ik. 

Waarschijnlijk is het de kleinste staat ter wereld, maar 
volgens de woorden van Paus Pius XI: 

,,Het is de grootste staat ter wereld, als men let op de 
„schatten, de reliquien, de voorwerpen van kunst en weten
„schap, die het bevat, en'op de vele herinneringen, die daar
„aan zijn verbonden". 

Tegenover deze poëtische ontboezeming laat ik. als ver
zamelaar, eindigen met de verzuchting, dat deze staten hun 
waardigheid toch nog wel beter hadden kunnen ophouden, 
indien ze ons, filatelisten, niet jaarlijks een min of meer ver
plichte schatting hadden opgelegd. 

W. B. BROCX. 
Op biz. 207 leze men in de 2e kolom I7e regel van onder Chemonix i p.v. 

Chamoix. 
Op blz. 208 leze men in de 2e kolom 54e regel van boven journaiix i .p . \ . 
joiinaux. 

NEDERLAND 
Redacteur: J. Eij.genraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 
EUROPAZEGELS 1956. 

Naar aanleiding van de noot van de hoofdredacteur onder 
het door ons omtrent bovenstaande zegels gemelde in het 
vorige nummer willen wij gaarne opmerken, dat de door ons 
gegeven randbeschrijving van de vellen van deze zegels zijn 
zoals deze vellen normaal voor ons liggen, waarbij dus de 
zegelbeelden moeten worden gezien zoals afgebeeld, etsing
letters en nummers boven in het vel, links en rechts van het 
vel de normale telcijfers, het geheel zodanig, dat een ieder 
niet anders kan zeggen dan ,.zo moet het vel liggen". Druk
techniek, velcdnstructie tijdens de druk enz., is naar onze 
mening een apart onderwerp, hoe ook daarbij de vellen lig
gen en etsingletters, telnummers, enz. ook zijn geplaatst 

Van het 25 centzegel zagen wij inmiddels ook etsingnum
mer L I. Vierkant ponsgat in de bovenrand (bij zegel 9) even
eens geen fragment van zwart kruis. De perforatie is gelijk 
aan die van etsingnummer R I. 

Op alle vellen van beide waarden links telcijfer 1—10 en 
rechts 10—1. 

OLYMPIADE MELBOURNE 1956ZEGELS. 
 ^ . „_!..»,»,. . 1 . ,«^ . .! Van deze uitgifte zijn 

*•"■ *'*" geen plaat of etsing
nummers bekend. 

Op het postkantoor te 
Rotterdam zijn enkele 
vellen van de waarde 
2 + 3 c. verkocht met 
anige tekens in de uiter
ste bovenrand (zie af

^ beeldingV Het overgrote 
deel van de vellen droeg 
deze kenmerken niet. 
Waarschijnlijk zijn dit 
dus merktekens die bij 
het drukken der vellen 
van belang zijn ge
weest. 

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

'sGravenhage. 

Gelegenheidss tempels. 
Ferst m de dienstorder 623 bis van 4 oktober j.l. werd 

vermeld, dat op de van 28 september t/m 9 oktober gehouden 
„Damesbeurs" in de Houtrusthallen te 'sGravenhage een 
speciaal postkantoor met eigen poststempel in gebruik was. 
Dit stempel heeft hetzelfde model als het in 1955 gebruikte 
en werd in zwarte kleur op de zegels afgedrukt, waarnaast 
ter datering het gewone dagtekenstempel 'sGravenhage 
71. Er zijn vermoedelijk vrijwel geen aangetekende stukken 
verzonden, want op de laatste dag werd een strookje (zonder 
enig speciaal Inschrift) gebruikt met nr. 11. 
Ter gelegenheid van de wegens het 50 jarig jubileum der 
Utrechtse Philatelisten Vereniging gehouden postzegelten
toonstelling op 6 en 7 oktober was op 6 oktober j.l. in het 
gebouw Tivoli te Utrecht een tijdelijk postkantoor geves
tigd, waar het hierbij afgebeelde speciale poststempel in 
zwarte kleur op de zegels werd afgedrukt. Ook werden spe
ciale Rstrookjes met Inschrift: „Utrecht/ 50 jaar Utrechtsche 
Philatelisten Vereeniging" gebruikt. 

U T R E C H T 
6 OKTOBER 1956 

5 0 JAAR™ 
UTR PHILATELISTEN 

VEREENIGING 

%, lUSTRUMPERSCNEELî  
& VERENIGING , V 
^fj. .SOZA A^ 

Te Breda waren op 13 oktober j'.l. het hierbij afgebeelde 
stempel in paarse kleur en speciale Rstrookjes met Inschrift 
„Breda/ 13 October 1956/ Dag van de Postzegel" in ge
bruik. Het stempel bevatte de nieuwe spelling „Okt." en de 
strookjes de oude ,,October!" 

Op dezelfde dag vierde de personeelsvereniging van het 
Ministerie van Sociale Zaken haar tweede lustrum, waartoe 
op een tijdelijk postkantoor het hierbij afgebeelde stempel 
in zwarte kleur in gebruik was en speciale Rstrookjes met 
inschrift: 'sGRAVENHAGE (een veel voorkomend foutje 
i.p.v. 'sG..)/ 2e Lustrum/Personeelsver. SOZA/ Dep van 
Soc. zaken en/ Volksgezondheid^ (Dit bijkantoor was op de 
bewuste dag slechts geopend van 10 tot 12 uur!) 

Voorts geven wij de afbeelding van het speciaalstempel 
dat op 12 november jl. werd gebruikt voor de afstempeling 
van de eerstedag enveloppen welke in de handel verkrijg
baar waren. 

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

Naar wij vernemen zal in de loop van deze maand een 
postzegel van 10 cent, zonder toeslag, worden uitgegeven. 
Verdere bijzonderheden ontbreken echter nog. 

> —  Q. 

t]lPOilIlONMl*Mt{>Ntó*TION»C5I*H 
'946 

»OCTOBRÏ ROMfc ilMOv(MI«l 
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Tenslotte heeft de Persdienst op 25 oktober j.1. nog een 
afdruk van het hier afgebeelde stempel voor het autopost
kantoor verspreid. Wij vernamen hieromtrent, dat op initia
tief van de Italiaanse posterijen van 29 oktober tot 11 novem
ber een internationale tentoonstelling op het gebied der post-
mechanisatie werd gehouden, waaraan werd deelgenomen 
door de KSG-landen exclusief Luxemburg, doch tevens Enge
land en Zwitserland. Als Nederlandse bijdrage werd het 
Nederlandse autopostkantoor naar Rome gezonden, hetwelk 
fotokaarten van dit kantoor heeft verkocht, waarop het af
gebeelde rubberstempel op de achterzijde werd afgedrukt. De 
frankering moest echter met normale I'rlingnse postzegels 
en poststempels geschieden. 

Machinestetnpels. 
Het op 17 september j.1. te Arnhem geopende tweede giro

kantoor gebruikt voor de verzending der afrekeningen even
eens groene enveloppen, die met een continuerend machine
stempel worden afgestempeld, waarin afwisselend het datum
stempel Girokantoor Arnhem en de tekst: Sluit Uw 
Chequeadviezen in Uw girobiljetten. Voor grotere couver
ten met dikkere mhoud worden typenraderstempels gebruikt, 
die weliswaar onderin het volgnummer 1, 2 en 3 dragen, 
maar weer als tevoren de brede datumcijfers en niet het 
smalle („Zwitserse") cijfertype. Wij danken de heer J. W. F. 
Bunge voor toezending. 

Typenraderstempels. 
17-9-1956. Gevestigd: postagentschap Schiedam-Westfran-

kenlandsestraat 
20-9-1956. Opgeheven: postage"htschap Vlaardingen-Van 

Hogendorplaan 
1-10-1956. Hulppostkantoor Opeinde werd poststation 
1-11-1956. Postagentschap Arnhem-Velperweg werd ver

plaatst naar Arnhem-Vondellaan 
Opgeheven: Postagentschap Haarlem-De Ruyterweg. 

Veldpost. 
Wij ontvingen de stempels Nrs. 36 van 17-6-1956 en van 

9 t/m 17-9-1956 en 34 van 7, 14 en 22-10-1956, waarvoor wij 
de heren J. van Anrooy, J. W. F. Bunge, H. Gerrits en 
W. P. V. d. Laar zeer erkentelijk zijn. 

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

Rotterdam-C2. 

BELGIË. 
Op 15 oktober jl. had de Ie lucht

postverbinding Brussel—Warschau 
door de Sabena plaats. De stukken 
dragen een spec, afstempeling in 
zwarte kleur (kaststempel met 
Sabena in ovaal): „1ste Luchtpost
verbinding / Brussel—Warschau / 

15-10-1956 / lere Liaison postale aérienne / Bruxelles— 
Varsovle". 

Bovendien komt op de stukken nog een spec, aankomst
stempel in violette kleur van Warschau voor. 

DENEMARKEN. 

WARS2AWA-^^è^MU)^ELLE5 

Br. i . «.,l«ofc«g 
St»-.«t,.e, lil «, 
Rottörii»"*- '. 
h D L L A J il. 

Tei gelegenheid van de 50ste veijaaidag van de Ie vlucht 
door J. C. H. Ellehammer in 1906 had een speciale vlucht 

van Lindholm naar Vordingborg plaats. Een verkleinde af-
beeldmg van de spec, enveloppe voor de Kon. Deense Aero-
club vervoerd, geven wij hierbij. 

Wij zagen ook nog een andere spec, enveloppe met een af
beelding van Ellehammer in zijn machine tijdens de Ie 
vlucht op 12 sept. 1906. 

DUITSLAND (Bondsrepubliek). 
Deutsche Lufthansa. 

Op 12 sept. j.1. opende de Lufthansa een nieuwe lijndienst 
op het Nabije- en het Midden-Oosten op het traject Ham
burg-Düsseldorf, resp. Frankfurt Main-München-Istanboel-
Beyrouth-Bagdad-Teheran (2 X per week). 

Wi.i zagen o.m. een stuk uit de Oostzone (Karl Marx-Stadt) 
via Hamburg met deze eerste vlucht verzonden met spec, 
afstempeling in bruine kleur: Landschap met afb. Moskee 
en minarets en daaronder ,.Wiederaufnahme / des Flugver
kehrs / Mit dem Nahen Osten / 12. September 1956". 

DUITSLAND (Demokratische Republiek). 
Op 7 Oktober jl. had de le vlucht Ber

lijn—Moskou door de Oostduitse Lufthansa 
plaats; de stukken dragen een spec, af-
stempelin.g in zwarte kleui', waarvan wij 
hierbij een afbeelding geven. VS Berlin 
NW7, 4.10.56.6 / Deutsche Lufthansa / Luft
poststelle en AS Moskou 7.10.56. 

Leipziger Messe-posf. 
Ook nu weer ter gelegenheid van de 

„Herbstmesse", eind augustus/begin septem
ber, de bekende luchtpost van de Leipziger 
Messe. Behalve de spec, afstempelingen van 
de vorige keer Leipzig BPA 32 Luftpost Leip
ziger Messe en de spec. afst. „Mit Luftpost / 
afb. embleem Lufthansa / befördert vom / 

Messeflughafen / Leipzig-Mockau, zagen wij thans ook een 
nieuwe spec, afstempeling van de Messeflughafen, waarvan 
wij hierbij een afbeelding geven. 
Zweefvliegtuig-post. 

Op 15 aug. jl. had ter gelegenheid van de ,,III. Südthürin-
ger Briefmarken-Ausstellung Hildburghausen" het eerste 
postvervoer per zweefvliegtuig plaats in de D.D.R. 

Hiervoor werd een speciale enveloppe uitgegeven, die voor
zien werd van een spec, afstempeling in groene kleur: „1. 
Postsegelflug/ - in der DDR-Befördert mit / „Baby" DDR 
1547". 

GUATEMALA. 
Volledigheidshalve vermelden wij hierbij nog een le vlucht 

van Guatemala naar San Francisco op 2 december 1955, 
welke ons door de heer J. P. Visser ter inzage werd gezon
den. Op de linkerhelft staat een groot 5-regelig stempel in 
blauwe kleur: „Inauguracion / Primer Vuelo / Guatemala / 
San Francisco / Diciembre 2, 1955". VS Guatemala 2/12/55 
en AS San Francisco AMF. 3/12/55 - 4. PM. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
Helicopterpost. 

Op 26 september jl. werd de helicopter-luchthaven in het 
centrum van New York geopend op het eiland Manhattan, 
dicht bij het Hoofdpostkantoor. 

Wij ontvingen hiervan van Dr. Kronstein de volgende 
stukken: 

1. Brief met spec, afstempeling van de opening van de 
heliport (4-regelig in zwarte kleur). „Official Opening / 
New York City / Heliport No. 3 / Cachet By MACC". Post
stempel New York, G.P.O. Sep. 26, 1956, 3 PM. 

2. 'Brief le helicoptervlucht naar vliegveld La Guardia, VS. 
New York 1, N.Y., Sep. 26, 1956, 10 AM en AS AMF LGA 
New York, N.Y., Sep. 26, 1956, 12.30 PM. De stukken dragen 
een spec, afstempeling in blauwgroene kleur: „First Manhat-/ 
tan / Air Mail Flight / AM 111 / afb. Manhattan met heli
copter er doorheen / afb. vliegveld / W.30th St. Heliport". 

3. Idem, doch spec, afstempeling in groene kleur. 
4. Brief le helicoptervlucht naar vliegveld Newark, VS. 

als onder 2, AS. Newark N.J. Mail Field PTS / Sep 26, 1956, 
1.30 PM. 

De dienst werd geopend door 2 Sikorsky 55s, 1 voor La 
Guardia en 1 voor Newark. 
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POSTSTUKKEN 
BUITENLAND. 

Redacteur : Dr. E A. M Speyer , Stephensons t raa t 30, 
Den Haag 

BELGIË. 
Van de fr 2,50 met horizontale lijnen verschenen 4 nieuwe 

publibels . nl 
07 Visitez la Belgique Fr/Vl. 
08 Bezoekt België Vl/Fr. 
09 Universal Exhibi t ion Brussels 1958 Fr/Vl 
10 Universal Exhibi t ion Brussels 1958 Fi /Vl . 

RUSLAND. 
Do aanvul lende meldingen en mij nog onbekende n u m m e i s 

s t iomen binnen 
A GeiUust ieeide enveloppe a 40 kop lood op wit papier 

Op blz 278 van de v o u g e j aa rgang s taa t een drukfout , 
de d a t u m 3l '54 moet zijn 3l l  '54 . 
Neg niet gemeld zijn 

O 

W 07853 
W 06534 
W 06991 
W 07499 
W 07559 
W 03135 
W 07777 
Als nog met 
loppe a 40 
W 07676 

22VIII55 
9 IX55 

22 X55 
4 XI.55 

17 XI55 
29 1156 
15 VI56 
bekende vai ia t ie de geiUust iee ide enve 

kop lood op grijs papier 
8 1156 

p . 

D. 

Q 

Eveneens hoorde ik voor het eerst van de geïl lustreerde 
enveloppe met zegelbeeld de 1 roebel, Yver t 1233 in groen 
(niet rood zoals E), papier wit. Nog wonderli jker is, dat 
het nummer A 02310 in de afbeelding hetzelfde is als 
A 31154, maar hier is de d a t u m 25VIII55 
Geïl lustreerde enveloppe zonder mgediuk t zegel: 

108425 18 VI55 
W 04096 17 III56 

6997 7 IX56 
Verder ontving ik een waarschijnli jk oudere k a a r t van 
een type dat ik nog niet kende Het is een 30 kop blauw, 
zegelbeeld Yvert 736, op s t rok leung karton, terwijl de 
afbeelding groengrijs is 

Meviouw Dozy en de heren Scheipenberg , Van Schelven en 
Schreu te lkamp bedankt voor hun medewerking 

JViKUUE iJtT0iÊFTKI% 

i^m^s^m^m% 

Diverse postzegels werden ons ter reprotiuktie at 
gt s t a in door de postzegelhandel K Beunder te 
Ki mipen J i n de Lek Postbus 13 

E U R O P A 
BELGIË 

Op 27 en 28 oktober ]I 
werd alleen in het mu 
>eum Van der Haeghen 
te Gent en eerst daarna 
\an de overige postkanto
ren een zege) verkrijgbaar 
gesteld te herdenking 
van de 100 jarigegeboorte 
dag van Edward 4nseele 
Dit geschiedde in verband 
met de retrospectieve 
tentoonstelling in ge 
noemd museum Het is 
een zegel van 20 c violet 
brum met portret van 
Vuseele naar een tapijt 
werk vervaardigd dooi 

Gentse lakenwevers Het zegel werd vervaardigd in de 
zegeldrukkerij te Mechelen in vellen van 30 zegels De 
gravering voor deze druk is van De Bast te Brussel 
Anseele werd te Gent geboren op 26 juli 1856, werd een 
bekend socialist, ook als schrijver en was 9 jaren minis 
t e r . HIJ overleed op 18 februari 1938 

Bondsrepubl i ek 
D U I T S L A N D 

werd gehouden doch toen met i 

De Dag van de 
Postzegel 1956 
werd hier op 27 
oktober op een 
postzegel van 10 
(pf) groen her
dacht met afbeel 
ding \ a n een zit 
tende duif met 
een brief tn de 
bek Deze brief 
vermeldt Tag 
der Briefmirke 
1956 Het ont 
iverp vooi deze 
zegel IS \ an Uli 
Huber Het was 
oorspi onkelijk 
ontworpen vooi 
de postzegelten
t o o n s t e l l i n g 

W e s t r o p a 
welke eertijds 

Il toe werd aingenomen 

j,ebruiki Het nerd EU plaatdiuk vervaardigd in d( 
Bondsdrukkerif te Berlijn op papiei met watermerk 
D B P Oplage 20 miljoen stuks 

WIJ beelden hierbij het zegel af met het bijzondeu 
stempel d i t ter gelegenheid van een postzegelten toon 
stelling te Bremerhiven ter gelegenheid van deze Di^ 
werd gehouden 

Ier propagander mg van het werk van de Oorlog 
gravencommissie zal op 17 dezer een postzegel van 
10 (pf) grijsgroen verschijnen met ifbeelding van graf 
kruisen 

D e m o c r a t i s c h e Republ iek 
Op 17 oktober jl ver 
scheen het reeds in on
vonge nummer aange 
kondigde zegel ter her 
denking van het 500 jan/, 
bestain der Universiteit 
Greifbwald Het ze;,e) 
beeldt het i e rector zegel 
van deze unuers i te i t a 

I r"DEMOKPAräSCH£ J en IS in de waarde 20 (pf) 
E<&<jt««^>^^yb.»«.)^»^lt^^ roodachtig blauw Het 

/egelontwerp is van Axel 
Bengs te Berlijn De rasterdiepdruk werd vervaardigd 
op watermerkpapiei DDR + posthoorn Wij geven 
hierbij de afbeelding van het zegel 

WIJ geven hierbij de afbeelding van de beide in ons 
vorige nummer op blz 212 gemelde zegels uitgegeven 
ter gelegenheid van de Olympische Spelen te Melbourne 
Het ontwerp voor deze zegels is van H Zethmeijer te 
l> ipzig De druk «eschicdde op watermerkpapier DDR 
f posthoorn 

i i ^1 i \< Shi i! f: 

r») ^ ! ^ «Ttrttné fmlRt^^e I 
«Äsff«» i CÄ 4pft tegt f « tn t«c;^ 

Ook hier op 27 oktober jl een postzegel ter gelegen
heid van de Dag van de Postzegel Het is een zegel van 
20 (pf), rood, met afbeelding van een postloper om
streeks 1450 Het zegelontwerp is van Hohler 

Duitse Bondspos t Berlijn 
WIJ geven hierbij de afbeelding van het in ons vorige 

n u m m e r o p b i z 212 gemelde zegel van 7 (pf) groenblauw, 
met afbeelding van de radiotoren en tentoonstellings
gebouwen te Berhjn welke zegel m boekdruk verscheen 
Hierbij ontbreken d imrn in de brno I r n m r f 

In enigszins gewijzigde tekening is het nu voor deze Dag 

De reeds door ons aangekondigde »trie poatzegtts ten 
bate van de wederopbouw van de Berlijnse dierentuin 
zullen vermoedelijk op 28 november a.s verschijnen 
en ui t de volgende zegels bes taan . 

5 (pf) donkergrijs olifanten 
10 groen, flamingo's 
15 hlarose nijlpaard 
20 rood mouflons 
25 ,, bruin belette 
30 , donkerbruin, poolbeer. 

«■Ääft?*j»i«Ä<«s»^<s. M^ 

\ oorts beelden wij de beide zegels af van de op 5 okto
ber m de serie voor gewoon gebruik verschenen zegels, 
welke in plaatdruk werden vervaardigd naar het ont
werp van A Goldammer n I : 
50 (pf) olijf knchtfabi iek Reuter (gravering van 

Fuchs) 
70 , , lila, Schiller theater (gravering vanThorweger) . 
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Voorts geven wi] de afbeelding van het op blz 312 
gemelde zegel dat op 15 september j l werd uttgegeven 
ter gelegenheid van de Industrietentoonstell ing te 
Berlijn Het ontwerp voor di t zegel is van RudoU Ger 
h a r d t . 

Op 26 oktober verscheen ter gfelegenheid van de Dae 

*fsw^4Ä'^.rfc 
i*.'Wt.ÄÄ « ^ «Ä «i ï^ iS^^ 

van de Postzegel een zegel van 25 + 10 (pf) veel 
kleurig met afbeelding van een Brindenburgse post 
ruiter uit het jaar 1700 Het werd m rasterdiepdruk 
vervaardigd door de Bondsdrukkerij te Berlijn naar hei 
ontwerp van L A Helmcke Oplage i 500 000 stuks 

B U L G A R I J E 
Ter gelegenheid van de 17e Beurs van Plovdiv ver 

schenen 2 postzegels van 44 st resp mosgroen en kar 
mijn met afbeelding van rozen een tak gentiaan er 
een hoogoven 

Voorts zal een serie postzegels verschijnen gewijd aan 
beroemde personen nl 12 st Rembrandt 16 st Benja 
min Frankl in , 20 st Mozart, 28 st Heine 40 st George 
Bernhard Shaw, 44 st Dostojewski 60 st Pierre en 
Marie Curie 80 st Henrik Ibsen 

F I N L A N D 
WIJ geven hierbij de af 
beelding van het op 2 
oktober j ! verschenen 
zegei uitgegeven ter her
denking van het 350 jarig 
bestaan van de stad Wasa 
De kleur van dit zegel is 
blauw 
Op 3 november 3I ver
scheen een postzegel van 
20 Mk met afbeelding van 

het parlementsgebouw 

Het eveneens op ge
noemde bladzijde aan 
gekondigde zegel van 
12 fr ter herdenk jig 
van Parment ier , ver
scheen op 27 oktober 
het eerst te Mont
•iidier (Somme) en 
op 29 oktober op de 
overige postkantoren 
m het land Het zegel 

IS in het bekende horizontale lormaat ^ 
H O N G A R I J E 

De in ons vorige nummer op blz 213 aangekondigde 
postzegels uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van 
de Postzegel en tevens gewijd aan de PoolsHongaarse 
vriendschap verschenen op 7 oktober jl met de aan 
gekondigde portret ten De zegels verschenen in samen
hang en zijn 
I F t viole t , Liszt , 
I Ft rood Chopin 

Op 26 novemb r a s verschijnen 4 postzegels ter 
gelegenheid van het feit dat 50 jaar geleden de laatste 
plenaire zit t ing werd gehouden van de Finse landdag 
De zegels zijn met toeslag ten bate van het Finse Rode 
Kruis ZIJ geven afbeeldingen van de laatste voor 
zitters nl 

5 + 1 (Mk), grijsgroen Pekka Aulm voorzitter 
van de boerenpart i j , 

10 + 2 ,, bruin Leonard von Pfaler voorzitter 
van de burgerpart i j , 

20 + 3 ,, karmijn aartsbisschop Gustaf Johansson 
voorzitter van de kerkelijke partij 

30 + 5 ,, blauw maarschalk Viktor Magnus von 
Born voorzitter van de adelpartij 

De ontwerpen voor deze zegels zijn van Signe Ham
marsten Jansson, die ondanks dat zij enige jaren 
geleden werd gepensioneerd, nog steeds actief blijkt 
De graveringen geschiedden resp door R Archrén 
S Ronnberg E P a a k k a n en B Ekholm Oplage der 
beide laagste waarden 500 000 stuks ledei en der beide 
hoogste waarden 400 000 stuks ieder 

F R A N K R I J K 
De in ons septembernummer op blz 190 gemelde 

postzegel van 18 fr zweefbaan van de AiguiUe du 
Midi heeft in Frankrijk een strijdvraag opgeworpen 
betreffende het opschrift nl of di t Telephenque 
moet zijn of .Telefenque zoals di t laatste algemeen 
gebruikelijk is Het eerst geschreven en op de postzegel 
voorkomende woord is afkomstig van de eerste con 
structeur dezer transportmiddelen in 1884 genaamd 
Fleming Jenk in , die het woord samenstelde uit de 
Griekse woorden tele en pherem {ver en dragen) \f 

I T A L I Ë 
Ter gelegenheid van 
het Internat ionaal 
Astrologisch Congres 
dat te Rome werd ge 
houden, verscheen 
een postzegel van 
25 L donkerblauw 
met afbeelding van 
de aardbol maan en 
sterren Het zegel 
werd ontworpen door 

C Mancioli en is in rasterdiepdruk uitgevoerd in de 
staatsdrukkerij te Rome op papier met watermerk 
, , s t e r r en" hetgeen in dit geval wel zeer toepasselijk is 
Het verscheen op 22 september jl 

L U X E M B U R G 
Ter herdenking van het 100 jarig bestaan van de 

Raad van de Staa t , welke bij de grondwet van 1856 
werd ingesteld, werden op 7 november jl 2 postzegels 
uitgegeven De zegels zijn ontworpen door de Zwitserse 
kunstenaar Karl Bickel en gedrukt bij Courvoisier te 
La Chaux de Fonds in vellen van 50 zegels met zegel 
afmeting 26 x 36 mm De zegels zijn 
a F bruingrijs, portret van Ignace de la Fontaine 

eerste voorzitter van de Raad (18571869). 
violet portret van f^rnothertnom Charlotte 

ornamenteel versierd gebogen vlak waarop een bloem 
versiering met posthoorn is aangebracht , waaronder 
een brief met opschrift Tag der Briefmarke 1956' 

Dit zegel werd in plaatdruk vervaardigd in de Oosten
rijkse staatsdrukkerij in vellen van 50 zegels met zegel
almetmg 29 8 x 38,5 mm (beeldgrootte 25 8 x 34,3 
mm) en in een oplage van 640 000 stuks 

P O L E N 
Ter gelegenheid vai 
de internationale mu 
seumweek onder aus 
piciën der Ver Na 
ties verscheen een 
postzegel in zeer groot 
formaat (40 X 55 
mm) in de waarde 
1,55 Zl zwartbruin 
met afbeelding van 
het schilderij van 
Leonardo da Vinci 
"etiteld Vrouw met 

aged i s " Het ont 
verp voor dit zegel 

van C Kaczmarc 
yk en de gravering 
3 van B Brandt 
)e plaatdruk werd 
erzorgd m de staats 
Irukkerij 

Op 25 oktober jl verseht. 1 t t ! tu l id van de 
Oag van de Postzegel en tevens ter onderstreping van 

, Ie Pools Hongaarse vriendschap een miniatuurvel let je 
^ /an 55 X 75 mm met een ongetand zege! van 4 Zl 

blauwgroen vertonende de koppen van F Chopin en 
F Liszt voor een muziekstuk De pnjs van het velletje 
was 4 Zl + 2 Zl 

P O R T U G A L 
Het eeuwfeest der Portugese spoorwegen werd op 28 
oktober j l herdacht met de uitgifte van een 4 ta l 
postzegels en wel 
I E groen moderne elektrische locomotief 
1 E 50 blauw en groenblauw, idem 
2 E bruin en bruingeel locomotief ui t 1856 
2 E 50 bruin en violet idem 

Op 5 december a s verschijnen hier de laarlijkse 
VVeldadigheidszegels welke di t jaar zullen bestaan uit 
25 c + 5 c 

80 c + 20 c 

1,20 fr 4 30 c 

2 fr + 2 c 

4 f + oOC 

7 fr + 3 45 fr, 

rood, helderoranje zwart rood en zii 
ver wapen van Echternach 
chamois blauw rood en zilver wapen 
van Esch sur Alzet te , 
lichtolijf blauwrood en zilver wapen 
van Grevenmacher, 
l ichtbruin zwart , rood en zilver wapen 
als de 25 c , 
l ichtgroenblauw, blauw rood en zil 
ver, wapen als de 80 e 
l ichtviolet , blauw, rood en zilver 
wapen als de i 20 fr 

De wapens zijn uitgevoerd naar aanwijzingen van 
de Heraldische vereniging van Luxemburg en werden 
in rasterdiepdruk vervaardigd bij Courvoisier m Zwit 
seriand met afmeting 24 x 29 m m in vellen van 25 
zegels met artistieke randversiering Frank eergeldighe id 
tot 30 december 1957 

0 < S T E N R I J K 
Op 28 november a s ver 
schijnt met frank eergeld ig 
heid vanaf i december a s 
een postzegel van i S |
25 g ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel 
De kleur is vermiljoen Het 
zegelontwerp is nog vem de 
jverleden kunstenaar Wil 
lelm Dachauer en werd 
reeds door deze voor de Dag 
van de Postzegel 1951 ont 
worpen De gravering ge 
chiedde th.ans dooi Georg 

Wiramer Het zegel geeft 
^■:f~^<~^ ^"^ ™«̂ ,..¥*.r̂ ^ j ^g afbeelding van een 

I ' O E M E N l t 
De '35 jarige geboortedag 
van de schilder Th Aman 
werd op een postzegel van 
55 b grijszwart herdicht 
Het zegel vertoont zi n por 
tret in schilderij vorm waar 
onder palet en penselen 

Het 25 j ang bestaan van 
krant Scantela werd m aug 
j 1 op een postzegel van 
55 b blauw herdacht met 
afbeelding van een nummer 
dezer krant 

R U S L A N D 
Op 21 augustus jl verschenen 2 veelkleurige post

zegels ter herdenking van de schilder I E Repin 
{1844 1918) Het zijn de zegels 
40 k portret van Repin en zijn schilderij Wolga 

schippers 
I R zijn schilderij Het antwoord der kozakken aan 

de =ultan van Turkije 
De 3gste verjaardag van de oktoberrevolutie zal wor

den herdacht op postzegels met afbeeldingen van Rem 
brandt Mozart en G B Shaw 

Op 27 oktober jl werd de loojarige sterfdag van de 
Ukrainische schrijfster Lesija Ukraiska (18711913) op 
eeiLpostzegel van 40 k veelkleurig, met haar por t re t , 
boeE en lauwertak herdacht 

Op dezelfde dag verscheen ter herdenking van de 
148ste verjaardag van de geboorte van Machmud 
Aivazov een coUectivisti^che boer uit Azerbeidjan, 
een postzegel van 40 k groen 

S A A R 
Ter herstelling van enige door 
de oorlog verwoeste monu
menten verschenen op 9 okto
ber jl 3 postzegels met toe
slag, uitgevoerd in plaatdruk 
en alle met dezelfde afbeel
ding van het Winterberg
gedenkteken te Saarbrücken 
voor de verwoesting Oplage 
I 400 000 stuks 
Het zijn de zegels 
5 F i 2 F groen 

12 F + 3 F violetrood 
I J F f 5 F bruin 
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S A N M A R I N O 
Ter gelegenheid van de Philatelisten dagen welke 

van 6 t/m 8 oktober jl te Salsomagiore werden gehouden 
verschenen op 6 oktober 3 postzegels v. T U van we 
hierbij de afbeeldingen geven Het zijn 

20 L bruin en blauw 
80 L bruinrood en donkerpaais 

100 L groenblauw en donkeroranje 
De zegek zijn te Rome m de staatsdrukkeiij vervTir 

digd op papier met watermerk s t e r ren" 

MM*ÉÉMiiU% m»twm'»v'mwm9'm>¥»mm. 

p.' ' i ^ p 

*'*di3 
y ï^^^ ï ^ m 

S P A N J t v 
DOOI etn loutieve opgave der Spaanse posteiijen 

werd in ons augustusnummer op blz 165 gemeld, dat 
de zegelgrootte der 4 zegels uitgegeven ter herdenking 
van de 20ste verjaardag van de opstand van Alzamiento 
bedroeg 24 9 x 2 8 , 8 mm en de beeldmaat 21 9 x 2 5 , 8 
mm Deze maten moeten echter zijn 24 66 x 40 9 mm 
en 2 1 , 6 6 x 3 7 9 mm 

De in ons vorige nummer op blz 213 gemelde 3 
zegels blijken niet te zijn uitgegeven ter gelegenheid 
van het 75 jarig bestaan van het nieuwe k looster 
Montserrat maar ter gelegenheid van de herdenking 
van het feit dat 75 jaar geleden de Maagd van Montser
ra t werd gekroond een feit dat de kerk wil herdenken 
op de wijze zoals dit in het huidige Maria jaar past 
Zowel klooster aK heilige maagd nemen in het gods 
dienst ig leven in Spanje een voorname plaats in 

De Dag van de Post/egel werd 
op 12 oktober jl herdacht 
met de uitgifte van een post 
zegel van 80 c groen met af 
bee ld ing van het borststuk 
van de aartsengel Gabriel, 
een fragment uit het schil 
denj De verkondiging van 
Fra Angelico Het zegel is 
in dezelfde afmeting als de 
hierboven genoemde zegels en 
werd in rasterdiepdruk ver 
vaardigd in de nationale 
drukkerij m een oplage van 
2 500 000 stuks Tanding 13 

TSJEGHOSLOW AKIJE 
\ \ IJ geven hierbij de afbeelding van de 3 zef,elh. welke 

op 8 september jl verschenen en c^oor ons reeds werden 
aangekondigd m ons septembernummer op blz 190 Zij 
Zijn een vervolg op de serie der Olympiade zegels en 
evenals de reeds eerder verschenen zegels daaivan ver
vaardigd in een geconibineeide plaat en r is terdiep 
druk Thans zijn het de zegels 
60 h grijsbliuw en chamois grote Perdubice steeple 

chase 1936 zegelontweip van Cmil Kotbra gra
vering van jiri Svengsbir 

80 h donker en hchtviolet internationale Marathon 
loop voor de vrede te Kosice 1956 zegelontwerp 
van Anna Suchardova Podremné gravering van 
Jir i Mracek 

I 20 Kcs groengrijs en bruingeel discuswerpen ver
■^pringen en lange afstandlopen zegelontwerp 
van SurhardovT vnnrnoemd trnvering van 
XTr*! f k \ooii cem 1 , 

De zegels weiden gedrukt in de drukkerij der poste
rijen te Praag de twee laagste waarden m vellen van 
50 zegels, de hoogste waarde m vellen van 25 zegels 
Zegelbeeldmiat resp 4 1 x 2 3 m m en 4 9 x 3 0 mm 

T)e eerste dag enveloppe werd ontworpen door 
Su( h i r d o v i vooinotind en gegraveerd <1 or Bediith 
Hoiisi 

Onder de titel D L Welvaart van ons land verscheel 
op 20 oktober jl een serie van 4 postzegels i l le ont 
worpen door Mario Strett i De zegels zijn vervaardigd 
m plaatdruk door de drukkerij der posterijen te Praag 
m vellen van ^o zegels met zegelbeeldmaat 23X41 mm 
of omgekeerd Het zijn 
30 h rood druivenoogst, 
35 h groen hop oogst, 
80 h blauw visaerij 
95 h bruin houtvervoer 

De zegels zijn resp gegradeerd door Jan Mracek, 
J m d r a Schmidt Ladislav lirka en Jaroslav Gold
schmied, terwijl de letters en hjnen werden gegraveerd 
door J m d r a Schmidt De eerste dag enveloppe werd ont 
worpen door Strett i voornoemd en gegraveerd door 
Bohdan Kou e 

T U R K I J E 
Op I november jl veischeftj 
etn postzegel van 60 kurus , 
geel en violet ter herdenking 
van de 750ste verjaardag van 
het Gezondheidscentnim te 
Kiyseri Het zegel werd m 
r listerdiepdruk uitgevoerd 
door de drukkerij Kliseci
lil ve Mdlbaacilik T A S " 
te Istanboel in vellen van 
50 zegels met zegelafmeting 
2 6 x 4 1 mm en m een oplage 
van 500 000 stuks 

Dit zege! geeft een afbeel
ding van de beide gebouwen 
van bedoeld centrum waar
van het ene bestemd is voor 

onderwijs in de medicijnen en het andere als kliniek 
wordt gebruikt Zij werden opgericht in 1206 door 
Giyasettin Kheyhusrev, keizer Seljoucide volgens 
testament van princes Gevher Nesibe dochter van 
Kelic Asian II Dit centrum dat ook Giyasjye Cifteler 
genoemd wordt of Cifte Medrese is het eerste medisch 
inst i tuut d i t door de Turken in Anetolié werd opgericht 

I J S L A N D 
Op 29 september jl werd 
het 50 j ang bestaan van de 
telefoon en telegraaf m di t 
l ind op een postzegel van 

Kr 30 l ichtblauw, her
lacht Het zegel vertoont 
te kaart van het eiland 
u i a r o p een bliksems schie
u nde ster is afgebeeld met 
onderschrift der jaartal len 
1906 1956 
Oplage 750 000 stuks 

Y O U G O SLAVIE 
Op 24 oktober jl verschenen 8 postzegels ter gelegen

heid van de Olympische spelen te Melbourne Het zijn 
de zegels 

10 Dm karmijn en geelbruin hardloper en her t , 
15 „ indigo en geelbruin kanoer en zwaan 
20 ultramarijn en geelbruin skiér en vogel 
30 , rusbischgroen en geelbruin zwemmer en vlie

gende vis 

De Europese conferentie welke zich van 9 tot 13 aovem 
ber jl te Praag bezig heeft gehouden met de samenstel 
ling van het spooi boekje voor de j^oed er en treinen op de 
voornaamste spoorweghjnen was voor di t land aanleiding 
tot de uitgifte op 9 november jl van een 6 tal post 
zegels met afbeeldingen van locomotieven waartoe de 
ontwerpen werden vervaardigd door de schilder Franti 
sek Hudecek De zegels werden in plaatdruk vervaar 
digd door de drukkerij der Posterijen te Praag in vellen 
van 50 zegels met beeldmaat 41 23 mm of omgekeerd 
Het zijn 
o h donkerbruin locomotief Zbraslav 1846 gr i 

vering van Bohdan Roule 
]) h zwart locomotief Kladno 1855 gravering van 

J i n Svengsbir 
10 h donkergroen locomotief 534 0/1945 gravering 

van J m d r a Schmidt 
T h rood locomotief 556 0/1952 gravering van 

Jaroslav Goldschmied 
h donkerblauw locomotief 477 0/1955 gravering 

van Goldschmied voornoemd, 
I Kcs l ichtblauw elektrische locomotief E 499 O / I 9 5 T 

Er verschenen 2 verschillende eerste dag enveloppen 
voor deze zegels welke werden ontworpen door Hudecek 
voornoemd en gegraveerd door resp Route en Gold 
.chmied voornoemd * 

VATICAAN 
In oktober jl zouden hier 2 postzegels zijn verschenen 

ter herdenking van de 500 jarige sterfdag van St 
George da Capestrano Nadere gegevens ontbreken ons 
nog. 

■̂) dunkeibruin en geelbruin \oc tb iller en panter 
50 donkergroen en geelbruin waterpolo en v i s , 
70 bruinl i la en geelbruin tafeltennis en vl inder , 

100 „ bruinrood en geelbruin schieten en vogel 
De nevenfiguur 1= heel klein naast de hoofdfiguur 

a 111 ct>nrht 
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Ter gelegenheid van de Week van het Kind zullen 2 
verplichte bijplak-zegels verschijnen n l . voor de gewone 
post 2 D . groen en voor strafport 2 D . donkerli la. 
Beide zegels zullen dezelfde afbeelding vertonen van 
2 jongens en een gans die aan een boek trekt . 

Z W I T S E R L A N D 
Op I december a . s . verschijnen hier weer de jaarlijkse 

, ,Pro J u v e n t u t e " zegels in 5 verechillende waarden, 
n . 1 . : 

5 c.-l- 5 e. bruinkarmijn, Carlo Maderno {1556-163Q) 
architect , en de kerk Sant Andela della 
Valle te Rome; 

l o c . + i o c . groen, rood en donkergroen, Burnet-mot ; 
20 c. + io o. rood, bruin , violet en geel, purpren keizer-

vlinder ; 
30C. + 10C. geel, licht- en donkerblauu , loopkever; 
40C. + 10C. blauw, bru in , geel, koolwitje; 

De 5 c. werd door Kark Bickel gegraveerd naar een 
schilderij in het museum Civico te Lugano en vervaar
digd in rotat ieplaatdruk, door de drukkerij der P . T . T . 
op wit papier; de 4 andere waarden werden ontworpen 
door Niklaus Stoecklin te Riehen en in rasterdiepdruk 
vervaardigd bij Courvoisier te La Chaud de Fonds op 
lichtgevezeld papier . Zegelafmeting 24 x 29 mm en 
beeldmaat 21X26 mm. 

Ook dit jaar zullen de zegels in een postzegelboekje 
verschijnen samengesteld uit 12 zegels van 5 c , 12 
zegels van 10 c , en 4 zegels van 20 c . \erkoopsprijs 
prijs 20 F r . (20 c . aanmaakkosten inbegrepen). ^ ' 

geeft de afbeelding van het Vrijheidsbeeld op de Plaza 
de Mavo te Buenos Aires. 

Op 29 september j l . verscheen een postzegel van i p . 
violet , met afbeelding van het kind Jezus naar een 
schilderij van Leonardo da Vinci; ,,Maagd der r o t s en" , 
zulks als dank der Argentijnse kinderen aan de volkeren 
der wereld. 

In het type generaal San/Martm (Yv 546) verscheen 
de 40 c. rood. Het verscheen zowel op mat als op glan
zend papier . 

Een zegel van 40 c. werd uitgegeven ter herdenking 
van Benjamin Frank l in . 

A U S T R A L I Ë 
Wij geven hierbij de af
beelding van het in ons 
vorige nummer op blz. 
214 gemelde zegel van 
314 d . dat op 26 sep
tember j l . verscheen ter 
herdenking van 100 
jaar , ,responsible go
vernment ' ' der staten 
N.Z . Wales, Victoria 
en Tasmanié. 

Tot heden werden alleen de lage waarden y% d . , i d. , 
2 d . , 2^2 d . en 3 d . der koerserende serie postzegels 
op papier zonder watermerk gedrukt . Er is echter be
sloten ook de verdere zegels dezer sene tot en met 
de 2 s. 6 d. op di t papier zonder watermerk te drukken 
Alleen de ^ sh , , 10 sh . , £ i en £ 2 zullen nog op papier 
met watermerk worden vervaardigd. Aangezien de 
voorraad der zegels met watermerk nog vrij groot is 
(uitgezonderd die van de 3 ^ d.) zal het nog wel enige 
tijd duren alvorens de zegels zonder watermerk aan de 
postkantoren verkrijgbaar zullen zijn. Speciale uitgifte 
data zullen niet worden vastgesteld. 

BRAZILIË 
Onze correspondent de heer K. Filet te Sao Paulo 

meldde ons weer diverse nieuwe uitgiften, en wel: 
22 september j l . verscheen een zegel van Cr $ 2,50 

karmijn, met afbeelding van een horden loopster, ter 
gelegenheid van de Jogos da Prima vera (voorjaars-
spelen). Het zegel is uitgevoerd in rasterdiepdruk in 
vellen van 50 zegels (5 hor . en 10 vert .) op vezelpapier 
zonder wateimerk. Oplage 5 miljoen s tuks . Een bijzon
dere eerste dag afstempeling had plaats te Rio de 
Janeiro en had ongeveer een zelfde en even grote afbeel
ding als die op het zegel. 

30 september j l . verscheen een postzegel van Cr $ 2,50 
donkergroen, ter gelegenheid van de Campanha de 
Edoca^ao Florestal (actie ter bescherming van het bos-

, bezi t ) . Ook deze zegels werden in rasterdiepdruk ver
vaardigd en geven een afbeelding van het embleem der 
actie alsmede een bosgezicht. De druk geschiedde op 
papier met watermerk Brasil-ster-Correio in vellen van 
50 zegels (10 hor. en 5 vert . ) en in een oplage van 5 
miljoen s tuks . Ook voor deze u i t g a v e ^ a s er te Rio de 
Janeiro een eerste-dag s tempel , plro. zV% cm in middel-
hjn met een als padvinder verklede eekhoorn in het 
midden . 

8 oktober j l . volgde de uitgifte van een postzegel van 
Cr $ 2,50, bru in , ter herdenking van de loo-jarige ge
boortedag van Baron de Bocaina. Deze was in 1892 de 
insteller van de expresse-post in Brazilië, vandaar dat 
naast zijn portret een expressebrief met vleugels is af
gebeeld. De boekdruk geschiedde in vellen van 50 
zegels (5 hor . en 10 vert . ) op papier met watermerk 
Casa da Moeda do Brasil + ; oplage 5 miljoen s tuks . 

Bijzondere eerste-dag afstempeling had plaats te Sao 
Paulo (rechthoekig) en te Lorena (rond), beide met 
familiewapen van de herdachte . 

Francisco de Paula Vicente de Azevedo werd bij 
decreet van 7 mei 1887 tot baron de Bocaina verheven, 
Hij werd op 8 oktober 1856 te Lorena geboren en over* 
leed op 17 oktober 1938 te Sao Paulo . 

12 October j l . verscheen een zegel voor de luchtpost 
van C r . ï 3.30, groen en zwart , met afbeelding van het 
6 c. luchtpostzegel van Panama , uitgegeven ter ge
legenheid van het Congres te Panama 1956, da t het 
portret vertoont van president Dr.fjuscelino Kubitschek 
van Brazilië aan Panama. Dit zegel werd in vellen van 
50 zegels gedrukt (10 hor . en 5 vert . ) op papier met 
watermerk Brasil-ster-Correio. Oplage 5 miljoen s tuks . 
Bijzondere eerste dag afstempeling te Rio de Janei ro . 

Op r4 oktober j l . verscheen een miniatuurvelletje van 

BL'ITEN EUROPA 
A F G H A N I S T A N 

Op I september j l . verschenen ter gelegenheid van 
Pashtoonistan-dag 2 postzegels met toeslag, zowel 
getand als ongetand, n l . : 

31 p . + i 5 p . violet, monument en vlag; 
14" P. + 15 p- bruin, idem. 

ALGIERS 
Maarschalk Leclerc zal op 29 november a . s . op e^n 

postzegel worden herdacht met afbeelding van zijn 
portret en het monument op de plaats waar hij in 1947 
werd gedood tijdens een voorval te Menabeh bij Colomb. 
Becbar. 

ANGOLA 
De loo-jarige geboortedag van kolonel Artur de Paiva 

werd herdacht op een postzegel van i E . blauw en 
oranje, met zijn portret . 

A R G E N T I N I Ë 
Het op 15 september j l . uitgegeven zegel van 2 p . 40, 

rose en wïjnrood, zulks ter gelegenheid van de eerste 
verjaardag van de omverwerping van het Peronisme 

123 X 150 mm ter herinnering aan de eerste vlucht welke 
50 jaar geloden door Santos Dumont met een vliegtuig 
zwaarder dan de lucht werd uitgevoerd. Het vellt t je 
bevat 4 gelijke zegels voor de luchtpost van Cr $ 3,30 
roserood. Het is gedrukt op papier met watermerk Brasil-
ster-Correio (komt ook kopstaand voo r ! ) . Oplage 
500.000 velletjes. Het verscheen ter gelegenheid van de 
luchtpost-tentoonstelling welke van 14 t/m 23 oktober 
te Rio de Janeiro werd gehouden en waar een bijzondere 
afstcmpeiing werd gebruikt van ongeveer dezelfde af-
metmg als het zegel en met Inschrift Exposiijao Filate-
lica Ano Santos Dumont Kio de Janeiro - 14 A 23-
Out-1956. 

Op 16oktober volgde de reeds lang verwachte lucht
postserie ter herdenking van Santos Dumont, De serie 
bestaat uit 5 p9stzegels met gelijke afbeelding van het 
eerste vliegtuig van Dumont en zijn overeenkomstig de 
zegels in bovengenoemd velletje. De uaardcn en kleuren 
zijn: 
Cr$ 3,00 donkergroen; 

» 3»30 donkerblauw; 
„ 4,00 brjiinpurper; 
„ 6,50 bru in ; 
„ I I ,50 roodbruin. 

De zegels zijn vervaardigd in rasterdiepdruk in vellen 
van 50 zegels (5 hor. en 10 vert.) op papier met water
merk Brasil-ster-Correio. Oplage 10 miljoen van ieder 
zegel. Een bijzondere eerste dag afstempeling had plaats 
te Rio de Janeiro met een rondatempet met afbeelding 
van het vliegtuig en er omheen de tekst Cinquantenario 
do Primeiro vóo do maïs pesado que o ar . 

i^lMOUeNIEMAfitlO DO P-mwORO VOO 
00 MAIS PÊ^ADO OOE O AR 

Ä » - « « « : 

iS 'Uia : 
SOTH ANNiVERSARV OF TH6 FIRST FLIGMT 

OF THE HEAVIER THAN THE At» 

DEPART AMEMTQ DOJa COHHEIOS E TELEGRAt-OS 

CANADA 
Hier verscheen op 9 oktober j l . een postzegel in klein 

formaat in de waarde 5 cent, zwart en rood, ter bevor
dering van voorkoming van brand . Het zegel vertoont 
een huis waaromheen de vlammen opstijgen. 

^ : sJ 

CHINA 
Op 6 september j l . verscheen in de ^jene , .("iroot Moe

d e r l a n d " weer een 4-tal postzegels, di tmaal met afbeel
dingen ontleend aan gegraveerde stenen uit de Tung 
Han periode, welke stenen kortgeleden werden opge
graven te Chengtu (Szechuan) en uitstekende afbeel
dingen vertonen van zeden en gewoonten uit voornoemde 
periode (25 -200 n . Chr . ) . 

De zegels meten 43 x 28 mm {zegelbeeldmaat 37 X 22 
mm) en vertonen in de benedenmarge resp. de cijfers 
109 t/m 112. Het zijn de volgende zegels: 
4 fen, olijfgroen, zoutproduktie uit een bron; 
4 „ blauwgrijs, het bouwen van een hu is ; 
8 „ bruingrijs, jacht en landbouw; 
8 „ purperzwart , verkeer over een brug. 

Voorts verschenen 2 postzegels in gelijke tekening ter 
aanmoediging van het sparen. Zij vertonen in het midden 
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het nationale embleem waarin de chinese letters „spa
r e n " . Er omheen zijn i8 oud-chinese munten afgebeeld 
in de vorm van een tandwiel . De achtergrond wordt 
gevormd door bloemen (pioenen). Zegelmaat 4 2 x 2 5 
m m (zegelbeeldmaat 3 6 x 1 9 m m ) ; tanding 14- Deze 
zegels dragen in de benedenmarge resp. de nummers 
113 en 114- He t zijn: 
4 fen, l ichtgeeloker . 
8 „ karmijn. 

COLUMBIA 
In de serie gewijd aan de departementen verscheen 

op I I september j l . een postzegels van 3 c . lilabruin 
en zwart , gewijd aan Ant ioquia . Het geeft een symbo
lische voorstelling van de industr ie . 

CONGO ( B e l g i s c h - ) 
Wij geven hierbij de afbeelding van de twee Hozart-
zegels in gelijke tekening doch verschillend van kleur, 
als die van de Belgische Mozartherdenkingsserie, n l . : 
4,50 f.-f 1,50 f. roodviolet 
6,50 f.-f-2,50 f. blauw. 

i - < i K^: 
i'i 'ß^} 

y -r. 
C U B A 

De in ons augustusnummer op blz. 166 yemelde serie 
zegels voor de luchtpost met afbeeldingen van vogels 
werd op 29 augustus j l . nog met een aantal zegels uit
gebreid, n l . : 

8 c . blauw; i p . karmijnrood; 
30 o. olijfbruin; 2 p . l i la; 
50 e . zwart; 5 p . rood. 

De 8 en 30 c. en 2 p . zijn horizontaal formaat, de 
overige vert icaal . De afbeeldingen zijn nog niet bekend. 

De in ons vorige nummer op blz . 215 gemelde en op 
8 september j l . verschenen zegels ter ere van de Lieve 
Vrouwe der Weldadigheid, patrones van Cuba, blijken 
voor de luchtpost te zijn bestemd. Er is geen waarde 
van 8 c. zoals door ons gemeld, doch wel van 12 c. 

D O M I N I C A A N S E R E P U B L I E K 
Een zegel van 25 c. verscheen op 18 augustus j l . voor 

speciale bestelling. 
Ter aanmoediging van het bos-herstel in di t land 

zullen 3 postzegels worden uitgegeven n l . : 
5 C. rood en groen, ceder; 
6 c . donkerviolet en groen, mahonie ; 

13 c . oranje, bruin en groen, denneboom. 

ECUADOR 
Op 27 augustus j l . verscheen een serie van 7 zegels 

voor de gewone en van 4 zegels voor de luchtpost, zulks 
ter herdenking van het feit, dat 200 jaar geleden de druk
kunst in dit land werd ingevoerd. De zegeJs voor de 
gewone post vertonen het portret van de Jesuitenvader 
Juan Adam Schwarz, de eerste drukker in di t land; de 
zegels voor de luchtpost vertonen het eerste hier ge
drukte boek. dat in 1755 te Ambato verscheen. De 
zegels zijn: 
voor de gewone post: voor de luchtpost: 

5 c. 
10 L. 
2 0 c . 
30 c. 
40 c. 
50 c. 
70 c. 

geelgroen 
vermiljoen 
violet 
blauwgroen 
melkblauw 
blauw 
oranje 

I S. 
I S. 
2 S 
4 S 

leigrijs 
70 leiblauw 
zwart 
bruin 

E G Y P T E 
Op 15 oktober j l . verscheen het in ons vorige nummer 

aangekondigde zegel van 10 m . met afbeelding van de 
buste van koningin Neferti t i . Het werd uitgegeven ter 
gelegenheid van de internationale museum-week welke 
van 7—15 oktober j l . werd gehouden. Het zegel werd 
vervaardigd in vellen van 50 zegels op het papier met 
watermerk kroon en F . 

Het schijnt dat er binnenkort een nieuw watermerk 
voor de zegels zal verschijnen, n l . een adelaar . 

F O R M O S A 
Op I september j l . verschenen 4 strafportzegeIs in 

gelijke cijfer tekening en in de waarden: 
20 c. ultramarijn op blauw; 
40 c. donkergroen op geel; 
80 c. bruin op grijsblauw; 
$ I donkerblauw op lila. 

De 70ste verjaardag van Chiang Kai Shek was op 31 
oktober aanleiding tot de uitgifte van 6 postzegels, 
gedrukt bij Harr ison. Het zijn: 
20 c. portret van Chiang; 
40 o. karmijn, .Chiang als chef van het leger; 
è I blauw, Chiang als legerchef; 
^ 1,60 purperrood, Chiang als spreker vgor microfoons; 
$ 8 groenblauw, Chiang tn zijn tu in . 

G U A T E M A L A 
Op 8 september j l . verschenen hier eindelijk de 

zegelis ter herdenking van het gouden jubileum der 
Rotary , n l . : 
4 c. blauw en oker, kaart van Guatemala en Rotary-

embleem; 
6 c, groen en oker, idem; 

35 c. violet en oker. idem. 

I N D O N E S I A 
Ter herdenking van het teit dat 
200 jaar geleden de dessa Dja-
oarta (niet te verwarren met de 
kraton, die reeds veel ouder is) 
stadsrechten kreeg, verscheen 
op 7 oktober j l . een serie van 4 
postzegels alle in gelijke teke
ning en zonder toeslag. Zij zijn 
i?edrukt op papier zonder water
merk; kamtanding i 4 % x i 2 Ï 4 > 
geen ets ingnummers. De waar
den zijn: 

15 sen, olijfgrijs; 
35 „ dofpurper; 
50 „ leigrijs; 
75 „ bordeauxrood. 

Daar 7 oktober een zondag was, waren de zegels dien
tengevolge eerst op 8 oktober verkrijgbaar, maar toch 
werden de speciale eerste-dag enveloppen met het 
stempel 7 oktober afgestempeld ! 

Wij werden er opmerkzaam op gemaakt dgor de direc
tie van de Pertjetakan Kebajoran N . V . te Djakarta dat 
deze drukkerij niet de staatsdrukkerij is . De zgn. lands
drukkerij is de Pertjetakan Negara. Eerstgenoemde 
drukkerij is een N . V . waarvan J o b . Enschede en Zn te 
Haarlem de directie voert . De in ons augustusnummer 
gemelde dierenserie werd bij de N . V . gedrukt , dus niet 
bij de landsdrukkerij, zoals door ons werd gemeld. 
Deze serie verscheen bovendien niet als propaganda 
voor de verkeerstuin zoals door ons gemeld, maar dient 
ter vervanging van de zgn. terapelserie e .d. De eerste-
dag enveloppen werden wel aan genoemde tuin gekop
peld, de zegelc echter n ie t . 

I R A N 
Op 20 september j l . verscheen een postzegel van 6 c. 

rood, ter ere van de Wereld Gezondheidsraad der V.N. 
Het zegel vertootit het embleem der V .N . alsmede de 
Esculaap-staf. 

Twee postzegels met portret van de shah getooid met 
padvindershoed verschenen ter gelegenheid van een 
padvindersbijeenkomst. Het zijn: 
2 R. 50 ultramarijn en groenblauw, padvinderskamp; 
5 R . violet en roselila, portret van de shah en pad

vindersembleem . 

ISRAEL 
Op 13 november j l . zou hier een postzegel voor de 

luchtpost verschijnen in de waarde 3000 p . 

J A P A N 
Wij beelden hier
bij de beide ze
gels af gemeld in 
ons vorige num
mer op blz. 215, 
welke zegels ge
wijd zijn aan het 
Nationaal Park 
Saikai . 
Op I oktober j l . 
werd het 500-
jarig bestaan van 
Tokio op een 
postzegel van 10 
(yen) herdacht . 
Dit zegel geeft 
links een voor
uitspringend deel 
van het keizerlijk 
paleis en op de 
achtergrond mo
derne gebouwen 
van de stad. 
Op 2 October ver 
schenen 2 post
zegels ieder van 
5 yen ter gelegen
heid van de i i e 
nationale athle-
tiek wedstrijden 
n l . : 

5 yen, verspringen door jongens; 
5 yen, basketbal door meisjes. 

Op I november j l . verscheen een postzegel ter gelegen
heid van de Dag van de Postzegel. Het geeft de afbeel
d ing van een p laa t van Sharaku met voorstelling van 
de beroemdejtoneelspeler Kabuki in de rol van Tahemura 
Ternoshin in een zijner d r a m a ' s . 

Op 10 november zou een zegel volgen van 10 yen ter 
herdenking van de overeenkomst op de berg Manaslu. 
De afbeelding zou die van een expeditie zijn in dat 
gebergte. 

KOREA (Noord) 
In jul i j l . verscheen een postzegel van 10 w. , b ru in , 

ter herdenking van het lo-jarig bestaan der padvinderij 
in di t land. 

Ook verscheen een postzegel van 10 w. b ru in , ter 
herdenking van het lo-jarig bestaan der arbeidswet in 
di t land. Het zegel geeft de afbeelding van een mijn
werker . 

In augustus verscheen een postzegel van 10 w . ter 
herdenking van de loe verjaardag van de nationalisatie 
van de industrie in di t land. Het zegel geeft de afbeel
ding van een trein en een fabriek. 

In dezelfde maand verscheen een zegel van 19 w. , 
l ichtkarmijn, ter herdenking van de i i e verjaardag der 
bevrijding. Het geeft de afbeelding van de bevrijdings-
toren, de Taedong moon-poort en feestvierende menigte. 

LIBYE 
werd een 4-tal postzegels uitgegeven 
de loo-jarige sterfdag van de imar 

Aly El Senoussi, 40ste afstammeling 
grootvader van de huidige koning 

in horizontaal formaat geven een 
graftombe, waaronder een tekst in 
in het frans. De zegels zijn: 

15 m . karmijn 
30 m. blauw. 

Op 14 september 
ter herdenking van 
Essayed Mohamed 
van de profeet, en 
Idr iss . De zegels 
afbeelding van de 
de landstaal e n . . . 

5 m 
10 m 

groen 
violet 

M A R O K K O 
Het thans geheel zelfstandige en vroeger onder Spaans 

protectoraat staande land gaf op 23 augustus j l . haar 
eerste definitieve zegels uit met inschrift: , ,Marroue-
c o s " . Het zijn de zegels: 
10 c. donkerrose, portret van Mohammed V; 
15 c. geelbruin, portret van Villa-Sanjurjo; 
25 c. donkergrijs-violet, polytechnische school; 
50 c. olijf, overdracht te Tetouan; 
80 c. blauwgroen, als 10 c ; 

2 P . roselila, als 15 c ; 
3 P . groenblauw, als 25 c ; 

10 P . groen. als 50 c ; 
De 10 c. en 80 c . zijn in verticaal formaat, de overige 

in horizontaal formaat. 

MEXICO 
Wij kunnen thans hierbij de afbeeldingen geven van 

de zegels voor de gewone post en de zegels voor de lucht
post uitgegeven ter herdenking van het eeuwfeest van 
de Mexicaanse postzegel gemeld in ons vorige nummer 
op blz . 215. 
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Het op dezelfde b lz . door ons aangekondigde zege 
uitgegeven ter gelegenheid van het 20ste (niet Ve) 
Internat ionaal Geologisch Congres, blijkt een zegel te 
zijn voor de luchtpost, n l . : 
50 c. indigo, vulkaan Paricut in in werking. 

De in ons vorig nummer gemelde uitgifte ter herden
king van het eeuwfeest van de grondwet werd aange
vuld m e t : 45 e. l ichtgroen, portret van Guillermo 
Prieto, de eerste directeur-generaal der posterijen en 
een der ondertekenaren van de grondwet van 1S57. 
60 c . roselila, portret van Ponciano Ariaga. 

M O N G O L I Ë 
Het 35-jarig bestaan van de volksrepubliek werd op 

een tweetal postzegels herdacht n l . : 
30 m . groen, portretten van Choibalson en Sukhe-bator 
40 m . lila, Sukhe-bator en hond. 

N I E U W E H E B R I D E N 
Op 20 oktober j l . verschenen de in ons augustusnum

mer op blz. 171 aangekondigde 4 postzegels ter herden
king van de 50-jarige vestiging van het Frans-Engels 
condominium. Het zijn de zegels: 

5 c. groen, kaart van de eilanden en oud zeilschip als 
symbool der ontdekking dezer eilanden; 

10 c . rood, idem; 
20 c. b lauw, koppen van Marianne (links) en Bri t tan-

nia (rechts), waartussen een gebeeldhouwde in
landse kop: 

50 c. roodpaars, idem. 

N I C A R A G U A 
De in ons meinummer op b lz . 105 aangekondigde serie 

postzegels uitgegeven ter gelegenheid van de nationale 
tentoonstell ing, blijkt na verschijning anders te zijn 
samengesteld dan door ons aangegeven. Het blad ,,Le 
T i m b r e " geeft nu de volgende opsomming: 

Voor de gewone post : 
op de U . P . U . zegels van 1950 
C O, 15 op 80 c , zwart en geelgroen (Yv. 752). 
op driehoekzegel van 1947 
C O, 05 op 8 c , bruin en zwart (Yv. 729). 
op O .D .E .C .A . zegel van 1953 
C O, 05 op 6 c , roodbruin (Yv. 761). 
Op presidentzegel van 1953 
C O, 05 op 6 c , blauw en zwart (Yv. 765). 

op Rotary-zegels van 1955 
C 0,15 op 35 c , blauw (Yv. 783). 
C 0,15 op 90 c , zwart (Yv. 785). 
en voor de luchtpost : 
op presidentzegels van 1953 
C 0,30 op 35 c , groen en zwart (Yv. Lp . 302). 
C 0,30 op 45 c , olijf en zwart (Yv. L p . 304). 
op O.N.U.-zegel van 1954 
C 2 .— op 5 C , bruinviolet (Yv. L p . 316). 
op Rotary-zegel 1955 
C 0,30 op 45 c , rose (Yv. L p . 331). 

Op 10 september j l . zou een serie postzegels ver
schijnen ter herdenking van de burgeroorlog in 1856. 
Deze serie zou bestaan u i t : 
voor de gewone pos t : 

5 c . roodbruin, generaal Maxomi Jerez (opl . i miljoen) 
10 c . violet , generaal Fernando Chanlorro 

(opl. 100.000). 
15 c. b lauw, slag van San Jacinto (opl. i miljoen). 
25 c . wijnrood, brand van de stad Granada 

(opl, 100.000). 
50 c. groenblauw, generaal José Dolores Estrada 

(opl. 100.000). 
en voor de luchtpost: 
30 c. karmijn, generaal José Dolores Estrada 

(opl. I miljoen). 
Co c. vermiljoen. Andres Castro (opl. 250.000). 

1 C 50 bronsgroen, Emmanuel Mogalo (opl. 100.000). 
2 C 50 blauw, slag bij Rivas {opi- 100.000). 

10 C oranjegeel, vlootvoogd Htram Paulding 
(opl. 20.000). 

P A K I S T A N 
Op 15 oktober j l . werden 3 postzegels uitgegeven ter 

herdenking van de eerste z i t t ing van de nat ionale ver
gadering te Dacca (Oost-Pakistan) . Deze zegels zijn 
geheel overeenkomstig die van West-Pakistan maar 
vertonen een kaar t van Oost-Pakis tan. Druk in vellen 
van 80 zegels; tanding 1 3 % : 1 3 ^ . Het zijn: 

i ^ anna, groen; 
2 annas , donkerbruin; 

12 „ donkerrood. 

R U A N D A - U R U N D I 
Geheel overeenkomstig de beide zegels afgebeeld onder 

de Congo (Belgische-) versohenen ook hier 2 zegels ui t 
de Belgische Mozart-serie, nl.: 
4,50 F-f 1,50 F , violet ; 
6,50 F-l-2,50 F , roodbruin. 

S A I N T P I E R R E en M I Q U E L O N 
Op 22 oktober a . s . verschijnen hier 3 postzegels voor 

de gewone post en i voor de luchtpost , n l . : 
30 c. donkerblauw en l ichtblauw (type 40 f r . ) . 
50 c . zwart, blauwgrijs en geelbruin (type 40 f r . ) . 

3 fr. violet (type 40 fr.). 
en voor de luchtpost: 
500 fr., de haven van S t . Pierre. 

SYRIË 
Aan de serie voor gewoon gebruik werd nog toege

voegd 2^4 P- groen, katoen. 
Ter gelegenheid van de 3e Internat ionale Beurs van 

Damascus verscheen een serie van 5 postzegels voor 
de luchtpost, bestaande u i t : 
15 P . donkergrijs, toegangspoort; 
20 P . blauw, machinale textiel vervaardiging en hand

wever ; 
30 P . groen, landbouwtractor en ossenploeg; 

blauwgroen, Phoenicische gallei en symbolen 
der industr ie ; 
wijnrood, schepen en kisten van arabisch hand
werk. 

Tevens verscheen de uitgifte voor de Beurs van i955 . 
welke voorraad zegels blijkbaar te groot is geweest, 
met doorhaling van de toeslag. Het betreft de lucht
postzegels Yv . 74—77, 

V E R E N I G D E N A T I E S 

Wij beelden hierbij 
een der beide zegels in 
gelijke tekening af 
welke op 24 oktober 
j l . verschenen en door 
ons werden aangekon
digd in het septem
bernummer op b lz . 
195-

35 P . 

50 P . 

HET NEDERLANDS FILATELISTISCH CENTRUM. 
Het bestuur van de „Stichting Het Nederlands Filatelis-

tisch Centrum" is als volgt samengesteld: 
Voorzitter: K. E. König, tel.: 02980-2013, Dahliastraat 26, 

KOOG A/D ZAAN. 
Secretaris: C. G. van Veenendaal, tel,: 020-71.90.35, Mo

lenbeekstraat 31/III, AMSTERDAM-Z. 
2e Secr.: H. P. van Lente, tel.: 020-8.83.64, Curagaostraat 

35/1, AMSTERDAM-W. 
Penningm.: J. Dekker, tel.: 020-5.43.58, Weesperzijde 91, 

AMSTERDAM-O. Postgiro: 492,784 (ten name van de 
„Stichting"). 

Commissaris: J. C. Schäfer, tel.: 020 - 12.22.04. 
Materiaal: Groenendaalstraat 9, AMSTERDAM-W. 
Hieronder volgen meerdere mededelingen over deze nieuwe 

stichting. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot het 
secretariaat. De 2e Secretaris der Stichting: 

H. P. VAN LENTE. 

NIEUWS VAN HET NEDERLANDS FILATELISTISCH 
CENTRUM (N.F.C.) 

Op de te Vlaardingen gehouden Voorzittersvergadering is 
aan de vertegenwoordigers van de aanwezige leden van de 
Bond reeds uitvoerig mededeling gedaan inzake de per 24 
augustus 1956 voor Notaris O. W. Broersma te Amsterdam 
in het leven geroepen 

Stichting Het Nederlands Filatelistisch Centrum. 
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van algemeen 

filatelistische belangen en activiteiten welke zij tracht te ver
wezenlijken onder meer door: 
a. het doen houden van lezingen en voordrachten over fila

telistische onderwerpen in de ruimste zin; 
b. het opstellen en verwerven van teksten voor lezingen en 

voordrachten als onder sub. a. bedoeld; 
c. het bijeenbrengen van een collectie diapositieven ter il

lustratie van vorenbedoelde lezingen en voordrachten en 
het verkrijgen van de beschikking over de daarbij beho
rende technische uitrusting. 

Het is verheugend dat het Bestuur van de Stichting, uit 
het door oprichters ter beschiking gestelde bedrag, is ge
slaagd in de aanschaffing van een projector, welke een hel
der en groot beeld geeft. 

Ook ten aanzien van de diapositieven is reeds enige acti
viteit ontwikkeld, zodat thans ter beschikking van de vereni
gingen staan de navolgende lezingen: 
a. De postgeschiedenis van Zuid-Afrika (40 dia's) 

b. Opdrukken op postzegels (30 dia's) 
c. Randgebieden der filatelie (30 dia's) (reeds getoond te 

Vlaardingen) 
d. Malta, Gibraltar en Cyprus, gezien door hun postzegels 

(35 dia's) 
e. Tochten over de Atlantische Oceaan — van de Noorman

nen tot de huidige stratocruisers (35 dia's), 
terwijl in de maak zijn en waarschijnlijk beschikbaar in 
december: 
f. Rembrandt op postzegels (20 dia's) 
g. Zwitserland, gezien door zijn postzegels (35 kleurendia's). 

Verenigingen welke op één hunner verenigingsavonden de 
beschikking willen hebben over de projector en een lezing 
(tekst en dia's), kunnen e.e.a. aanvragen bij de heer 

J. C. Schäfer, Groenendaalstraat 9, Amsterdam (W.). 
Vrachtkosten heen en terug (de projector is verpakt in een 

stevige kist, bekleed met sponsrubber), komen voor rekening 
van de aanvragende vereniging, welige voorlopig nog voor 
een projectie-doek moet zorgen. Verder worden geen kosten 
in rekening gebracht, terwijl hier nog uitdrukkelijk wordt 
vastgesteld, dat iedere vereniging een aanvrage kan in
dienen. 

Op verzoek van de aanvragende vereniging is het moge
lijk een beroep te doen op één der bestuursleden van het 
N.F.C., welke dan de eerste keer zelf de gewenste lezing, ver
lucht met de daarbij behorende dia's, houdt. Op deze wijze 
hopen wij de verenigingen vertrouwd te maken met systeem 
en behandeling projector. 

Wij moeten hierbij de restrictie maken dat de reiskosten 
van het betrokken bestuurslid voor rekening van de ontvan
gende vereniging komen, terwijl het mogelijk moet zijn dat 
het bestuurslid 's avonds nog zijn woonplaats (Amsterdam) 
kan bereiken. 

Mei^moet aanvragen ten minste 14 dagen voor de gewenste 
datum indienen, terwijl een verzoek om de eerste lezing te 
laten houden door één der bestuursleden tenminste 2 data 
moet bevatten, zodat dezerzijds een keuze kan worden ge
maakt. 

Het Bestuur van het N.F.C, hoopt met medewerking van 
alle verenigingen (bijdragen voor het materiaalfonds, aan
maak diapositieven, kunt u storten op de girorekening No. 
492.784 van de Penningmeester van het Nederlands Fileta-
listisch Centrum te Amsterdam) het gestelde doel te berei
ken en hoopt u in dit blad regelmatig op de hoogte te hou
den van haar activiteiten. v. L. 
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WALLER-MEDAILLE 

J. p. TRAANBERG 

1886 — 17 oktober — 1956. 

Van bevriende zijde werd onze aandacht erop gevestigd, 
dat deze bekende filatelist op 17 dezer een leeftijd heeft be
reikt, die tegenwoordig weliswaar gelukkig geen uitzondering 
meer is, maar die voor deze jubilaris óók betekent, dat hij 
op meer dan een halve eeuw filatelist-zijn ksin terugzien. 
En wat zulks inhoudt, kan men pas beseffen, als men zich 
verdiept in de ontwikkeling van zowel het postwezen zelf 
als van de filatelie in al haar facetten, zoals de enorme uit
breiding van het verzamelterrein, niet alleen in aantallen 
zegels maar ook in andere verzamelgebieden, de ontwikke
ling van het tijdschrift- en verenigingswezen, de tentoon
stellingen en de namen van vele niet meer in leven zijnde 
prominente verzamelaars, wier betekenis voortleeft in de 
annalen der filatelie. 

De heer Traanberg was één der oprichters en is thans 
erelid van „Op Hoop van Zegels" en van de vereniging 
Santpoort. Waar één van zijn voornaamste liefhebberijen al
tijd is geweest het verzamelen van afstempelingen, mag ook 
zijn ere-voorzitterschap van de Ned. Ver. v. Poststukken- en 
Poststempel verzamelaars niet onvermeld blijven. 

Voor laatstgenoemd specifiek verzamelterrein kon hij me
nige aanwinst verwerven dank zij zijn voormalige werkzaam
heden in dienst van de Kon. Ned. Stoombootmaatschappij 
en de in zovele jaren verworven filatelistische kennis, wist hij 
ten behoeve van mede-verzamelaars dienstbaar te maken ge
durende de vele jaren, dat hij de rubriek Stempels van het 
Ned. Maandblad voor Philatelie heeft verzorgd, evenals door 
zijn artikel over het postvervoer met mailschepen in het 
Jubileum-boek van dit maandblad. 

Ook weten vele insiders hoeveel steun hij heeft gegeven 
en nog geeft aan in voorbereiding zijnde publikaties op het 
gebied van de Nederlandse poststempels. Wij willen hier 
slechts noemen het in 1933 verschenen standaardwerk „De 
Poststempels van Nederland 1676—1915" van wijlen O. M. 
Vellinga. 

Het zal dan ook ieder zijner vele vrienden veel genoe
gen hebben gedaan, dat tijdens de laatste Bondsdagen in 
Vlaardingen hem de Wallermedaille werd toegekend. 

Wij willen hem ook hier onze hartelijke gelukwensen aan
bieden en gaarne de hoop uitspreken nog vele malen deze 
even behulpzame als bescheiden filatelist in goede gezondheid 
o.a. op verscheidene filatelistische bijeenkomsten en op de 
de jaarlijkse „hoogtijdagen" der filatelie te mogen ontmoe
ten. A. V. d. W. 

latere uitgiften en wel in het bijzonder van de uitgifte 187S. 
Het was ook over deze uitgifte dat hij een lezing hield voor 
de leden van de Royal Philatelie Society en daarna zijn 
studie daarover publiceerde in de London Philatelist, het 
blad van de Royal Philatelie Society te Londen. Van deze 
Engelse vereniging was deze grote filatelist sinds 1951 Vice-
voorzitter, terwijl hij in de zomer van dit jaar tot Voorzitter 
van deze vooraanstaande Philatelisten-vereniging werd ge
kozen. 

Ook maakte de heer Gerrish deel uit van de vermaarde 
keuringscommissie van genoemde vereniging. Tevens is hij 
oprichter en Voorzitter van de Society of Postal Historians, 
terwijl hij mede lid is van vele andere verenigingen van 
filatelisten, niet alleen in Engeland, maar ook daar buiten, 
o.m. is hij lid van een Nederlandse vereniging, n.1. de Ver
eniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amster
dam. 

Zijn inzendingen op de „ITEP" te Utrecht en op de inter
nationale tentoonstellingen te Lissabon, Oslo, Stockholm en 
Helsinki werden steeds bekroond met verguld zilver en ere
prijzen. Deze inzendingen hadden betrekking op de zegels 
van Nederland 1852 en/of 1872, terwijl zijn inzendingen te 
Utrecht en New-York van Oud Duitse Staten op deze ten
toonstellingen met zilver werden bekroond. Hij heeft niet al
leen een studie gemaakt van typen, platen en tandingen, 
doch hij heeft ook steeds grote belangstelling getoond in af
stempelingen, hetgeen uit zijn verzamelingen duidelijk naar 
voren komt. 

In verband met zijn grote verdiensten voor de filatelie 
werd hem in 1955 de Tapling-medaille toegekend. 

De heer Gerrish is President-directeur van een reeds lang 
gevestigde familie-vennootschap in de kledingindustrie. Hij 
diende in de eerste wereld-oorlog zijn land als kapitein bij 
de artillerie, terwijl hij in de tweede wereld-oorlog adviseur 
van de Britse regering op kledinggebied was. Zijn verdien
sten voor het land werden erkend met zijn benoeming tot 
„Officer of the British Empire for charitable and public 
services". 

Naast de vele tijd die zijn bedrijf van hem vraagt, ver
deelt deze werkzame man zijn vrije uren tussen filatelie en 
cricket. 

Indertijd heeft hij schrijver dezes het recht gegeven om 
zijn artikel, gepubliceerd in de London Philatelist, uitge
breid met de nieuwste aanvullingen en verlucht met tot he
den nog nimmer gepubliceerde foto's, te vertalen voor het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelic. Hopelijk kan deze 
artikelenreeks reeds in 1957 worden gepubliceerd. 

De heer Gerrish bezocht vele malen ons land en houdt 
een regelmatig contact met Nederlandse verzamelaars en 
handelaren. 

E. W. GERRISH 

COSTERUS-MEDAILLE 
De heer Ewart W. Gerrish, geboren in 1898 te Basing

stoke in Hampshire in Engeland, begon reeds als jongen 
van 6 jaar met het verzamelen van postzegels. 

Omstreeks 1920 begon hij de zegels van Nederland te spe
cialiseren en te bestuderen. Het resultaat hiervan was, dat 
hij er in slaagde een collectie van Nederland op te bouwen, 
die op alle internationale tentoonstellingen grote belangstel
ling wekte. De studies van de heer Gerrish op het gebied 
der Nederlandse zegels bleven niet slechts beperkt tot de 
eerste 2 uitgiften, doch zijn inzendingen op internationale 
tentoonstellingen toonden eveneens zijn grote kennis van de 

Tijdens het „Stampday-dinner" te Londen, in 1950 gehou
den, ter gelegenheid van de Internationale ^Filatelistische 
tentoonstelling, waarbij leden van de „Royal" als gasthe
ren optraden voor de buitenlandse verzamelaars, had de 
heer Gerrish er voor gezorgd, dat aan zijn tafel alle Neder
landse bezoekers van de tentoonstelling, voor zover moge
lijk, aanwezig waren. Hij had het merendeel van deze Ne
derlandse gasten nog nimmer persoonlijk ontmoet en zijn 
geste werd dan ook zeer op prijs gesteld. Er werden toen 
contacten gelegd, die nu nog van grote waarde zijn, niet 
alleen op filatelistisch terrein, doch ook vriendschappelijk, 
hetgeen uitwisseling van gedachten en hulp, in dit geval op 
filatelistisch gebied, aanmerkelijk veraangenamen. 

Jan Poulie. 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS 
Seer.: K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan. 

Tel. 02980-2013. 
KORT VERSLAG 

van de Bondsbestuursvergadering op 7 augs. 1956 
in hotel „Terminus" te Utrecht. 

Een voorstel om de Leidraad in aparte monografieën te 
laten verschijnen als deeltjes van een Beknopt Handboek 
over de Nederlandse postzegels, wordt met algemene stem
men aanvaard. Een redactiecommissie wordt benoemd, ter
wijl zo spoedig mogelijk het eerste deeltje „Koningin han
gend haar" zal verschijnen. 

Van de „Ned. Ver. van Poststukken- en Poststempelverza
melaars" is inmiddels voor de bibliotheek — onder grote 
dank — een gift van ƒ63,— binnengekomen. 

Verslag wordt uitgebracht over een bijeenkomst ter op
richting van een „Stichting Filatelistisch Centrum". De Bond 
zal in deze stichting deelnemen, terwijl de heer K. E. König 
wordt aangewezen om namens de Bond zitting te nemen in 
het bestuur. 

De vergadering wordt dan onderbroken voor een bespre
king over de toekenning van de „Waller-medaille". 

Na heropening wordt besloten — zodra de verlening van 
de Koninklijke goedkeuring op onze nieuwe statuten een feit 
is — de Waller- en Coster-medaille ongewyzigd te laten, 
alleen de tekst van de bondstentoonstellingsmedaille en de 
bondstentoonstellingsplaquette te wijzigen in ..Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen". 

De Ver. van Postzegelverzamelaars „Noordwijk" heeft zich 
als lid van de Bond aangemeld en wordt als zodanig aan
genomen. De 2e Secretaris: D. O. KIRCHNER. 

MEDEDELINGEN VAN HET BONDSSECRETARIAAT. 
Notulen voorzittersvergadering Vlaardingen: 

Deze zullen worden opgenomen in het binnenkort te ver
schijnen „Bondsmededelingenblad Nr. VII". 
Nieuw adres van een bondsbestuurslid: 

dr. C. J. H. van den Broek, Gabriëllaan 6, Utrechi 
Studiekringen: 

De heer J. E. Cserno, Achtergracht 19, Amsterdam-C, 
heeft zich beschikbaar gesteld als leider van een studiekring 
„Oud-Duitse Staten". Belanghebenden kunnen zich met ge
noemde heer in verbinding stellen. Wie volgt? 
F.I.P.-Bestuur voor 1956/57: 

Op het F.I.P.-congres te Helsinki werd het F.I.P.-bestuur 
als volgt samengesteld: 

L. BERTHELOT (Frankrijk) 
G. TRUSSART (België) 
R. LULLIN (Zwitserland) 
H. DENINGER (Duitsland) 

Voorzitter: 
Vice-Voorzitter: 
Secr.-Penningm.-Generaal 

Adviseur: Prof. J. GRUi3i 
U sjecho-Slowakije) 

S. GLASS (U.S.A.) 
JAN POULIE (Nederland) 
H. SCHULTZ-STEINHEIL 

(Zweden) 
Prof. Dr. C. TRIN5AO (Portugal) 
G. TROLLUX (Zwitserland) 
De Ie Secretaris K. E. KÖNIG. 

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

dags tot 12.00 uur). 
Op woensdagen bovendien van 19.30 tot 22.00 u. 

Correspondentie-adres: Bovenbrugstraat l/III, Arnhem. 

Aanwinsten. 
8 C 46 BLOM, F., Etude sur les obliterations roulette des 

Pays-Bas. Cercle d'Etudes des Préoblitérés Bel
ges (Bruxelles 1956). 29 pp + 2 pltn. 14 x 22 cm. 
stencil, 
(schenking van de schrijver) 

4 G 11 CATALOGUE spécial de timbres-poste Empire 
Russe et Union Soviétique. Cercle philatélique 
France-URSS, Paris 1956. 126 pp. 21 x 13 cm. 
GeïU. krt. 

4 G 13 FILATELISTICKI almanah 1939, tko je tko u fUa-
teliji u Jugoslaviji u 1939. Simic-Vakanovic, Za
greb 1939. 307 pp. 20 x 14 cm. pp 39-78 en 157-158 
ontbreken. 

4 G 12 GREGORCIC, V., i V. Simic-Vakanovic, Filatelis-
ticki almanah 1937, tko je tko u filateliji u Jugo
slaviji u 1937. Simic-Vakanovic, Zagreb 1937. 
6 + 176 pp. 20 X 14 cm. 
(deze en de vorige: schenking van de heer Dr V. 
Simic te Zagreb). 

4 H 25 LINDER, L., Finlands Ovalmärken. Post- och Te-
legrafstyrelsen, Helsingfors 1956. 160 pp. 25 x 18 
cm. GeïU. Zonder de herdrukken, 
(schenking van de heer J. Dekker te Amsterdam). 

4 H 26 SEICHTER, Freimarken und Ganzsachen der 
Ukraine 1918/20. (Ukraine Philatelisten Verband, 
Hamburg) 1956. 103 pp. 22 x 16 cm. Gei'll. krt. 

8 C 178 TOMKINS, T.L.C., The Persian Gulf. Stamp Col
lecting, London (1950). 100 pp. 22 x 14 cm. 
Geïll. krt. 
Stamp Collecting handbooks New series nr 1. 
(schenking van de heer J. P. Visser te Rotterdam) 

De Beheerder, 
DE BOSCH KEMPER. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: P. J. M. Boel, Bosboom Tous-
saintlaan 63, Hilversum. Tel. K 2950— 
2612. 
Betaling contributie 1957. De leden worden beleefd 
uitgenodigd de contributie voor het jaar 1957 ad 
ƒ 5,— vóór 1 februari a.s. te voldoen door over
schrijving op giroreliening 33805 ten name van de 
penningmeester der Ned. Ver. v. Postzegelverzame
laars te Bussum. Nä 1 febr. zal over het bedrag, ver
meerderd met 30 et inliassokosten, worden beschikt. 
De leden buiten Kederland woonachtig worden ver
zocht hun relatie in Nederland op te dragen de 
contributie over 1957 eveneens over te schrijven op 
genoemde girorekening. 
Ruiladressen. Bij het secretariaat is verkrijgbaar een 
ruiladres in de U.S.A. Ruilobjecten Nederland & 
O.R.; Engeland en Koloniën; Australië en Nieuw-
Zeeland. 

Afdelingssecretariaten: 
ALKMAAR: j . P. Lienesch, Kennemersingel 2, 

Alknraar. T e l . 3957. 
ALMELO: A. H, Jansen, Bornerbroeksestraat 28-B, 

Almelo. 
ALPHEN a/d/ R I J N : J. C. Meiier, Zaalbergstraat 

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

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

Apeldoorn. 
A R N H E M : J. F. W. Uylenberg, Is. Evertslaan 

19-1, Arnhem. Tel, 22450, 
BODEGRAVEN: M. Trouw, Prinsenstraat 37, 

Bodegraven. Tel. 2126. 

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

CASTRICUM: W. M. Hcndrikse, Kon. Wilhcl-
minalaan 26, Castricum. 

C O E V O R D E N : H . Gerrits, Hol thone D 8, Grams-
bergen. 

C U R A C A O : J. Everts, de Rouvilleweg 69, Wil
lemstad. 

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

D O R D R E C H T : P. Kraaijeveld, Singel 190, Dor
drecht . Te l . 4858. 

G O O I - Ï N EEMLAND: P. J. M. Boel, Bosboom 
Toussaintlaan 63, Hilversum. Tel. 2612. 

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

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

KROMMENIE: S. N . Lut t ik , Oranjestraat 3, Wor -
mervecr. Te l . 81169 van 7.30—17.30 uur . 

LEIDEN: Dr. K. A. Andriesse, Temminckstraat 2, 
Leiden. 

L O C H E M : J. H. Boom, Villapark L 96, Barchem. 
M O N S T E R : J. M. Neervoort , Molenweg 44, 

Monster. 
N I J M E G E N : B. A. On t rop , Zebrastraat 3, Nij-

mcgcn. Tel . 26441 van 8.30-12.30 en van 14.30-17.00. 
T W E N T E : J. Velleman, Nieuwstraat 5, Hengelo, 

Te l . 2681. 
U T R E C H T : Ir. M. van der Voort , Willem Ba-

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

Vlaardingen. 
V O O R B U R G : Ir. J. Sipkes, 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. L. Stap, Tweeboomlaan 
151, H o o r n . 

Nieuwe leden; alle aanmeldingen in het oktober
nummer . 

Aanmeldingen: 1232 J. Albers, Dr Poelstraat 1, 
Nijmegen. 1843 F. J. Beers, Architectenweg 59, Wil
lemstad, Cura jao . 1202 A. A. den Boer, Sportlaan 
17, Vlaardingen. 1335 J. C . Borsboom, Amsterdamse 
straatweg 304-hs., Utrecht . 1749 H . A. Campman, 
Kangn 152, St. Maria, Curafao. 1276 Jac. Cremer, 
Gibsonstraat 32, Deventer. 1778 S. van de Ende, 
Biesheuvel 1, Emmastad, Curafao . 1847 H . G. Her 
mans, Gravenstraat 11, Willemstad, Curafao. 1930 
H . J. Hermsen, Burg, van der Feltzweg 88, Twello. 
1856 P. van Houten, Corawaraweg 43, Willemstad, 
Cura jao . 1745 L. Jenken, Margrietlaan 10, Emma
stad, Curafao . 1305 A. ' t Jong, Piet Joubertstraat 
20, Apeldoorn. 1279 H . J. Kalkman, Gaaiweg 38-B, 
Apeldoorn. 1872 H . W. Klavers, Pamontstraat 40, 
Deventer. 1318 Dr . Ir. Chr . van Loon, Burg. las-
laan 12, Dordrecht-Dubbelman (oud-lid). 1462 H'. J. 
Meulman, Kerkstraat 5-A, Coevorden. 1222 J. Pol-
vliet , Laan van Nieuw Oosteinde 193-A, Voorburg 
(Z.H.) . 1600 Mevr. H . Reuvcrs-Dalmeijer, „Wel te
vreden" , C 109, Cocksdorp (Texel). 1859 P. Rosen-
dal, Caracasbaaiweg 187-A, Willemstad, Curasao. 
1218 T . A. W. van Rossum, Oude Gracht 206, 
Ut rech t . 1227 W. P. Scheites, Kon. Wilhelmina
laan 50, Leidschendam. 1295 H u b . J. M. Ummels, 
Korte Nieuwstraat 14, Apeldoorn. 1448 H . Vos, 
Steigerwijk 22, Nw. Krim, Post De Krim (O.). 1932 
J. M, Westra, Harderwijkerweg 2, Dieren. 1737 
C. E. Woldering, Caracasbaaiweg 226, Willemstad, 
Cura9ao. 1266 W. Zwitsers, Aleida Kramerstraat 14, 
Coevorden. 
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Aanmeldingen per l - l - ' 5 7 . 1895 Mevr C E 
Eïchholtz Bogaaidt , Leidsevaart 226, Haar lem (oud-
lid) 1605 M C Kedde, Kuilestraat 12, Deventer 
1485 L te Kloese, Lagestraat 18, Dieren 1669 J 
Krijger, Oranjelaan 3, Diepenveen 1261 P A van 
de Raadt , van Reijdstraat 4, Deventer 1736 J L 
Scheer, Vosakkerstraat 28, Deventer 1585 C J van 
der Zalm, Acaciastraat 17, Monster 

Correcties 247 Dr J Fortuin Drcoglever moet 
worden Dr J Fortuyn Drooglever, 421 H K J 
Joeger moet worden H K laeger 

Bedankt 670 A van den Berg, 1265 ) 1 de Kuij-
oer , 2163 W H M Schotborgh 

Overleden 756 Mr N A de Joncheere 
Geroyeerd wegens wanbetaling contr tbut ie 1127 

A H J Polak 
Bedankt per ul t imo 1956 2070 G Buei 303 L M 

B Buissink, 1131 H de Gijdt, 541 A F ^an Res
teren, 668 H P van Lente, 2005 J Middelburg, 
887 A F Niiveld, 1456 G M v d R u i t , 954 
J I Smits 

POSTZEGEL VEREENIGING 
„BREDA" Secr: Mevr C G H Bo-
de-Flohil, Gmnekenweg 108, Breda 

Nieuwe leden 629 B C J v Beek, Breda, Burg 
Pastoorsstraat 46, EUR N O R , 639 J H Kalse, 
Breda, Haagweg 211, EUR BE N O R , 643 H A P 
Speek, Breda, Liesboslaan 37, N O R 

Overleden F A Witlich Hoek 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 

AMSTERDAM. Secr A D Aeijelts, 
ChurchiU-laan 175 I, Amsterdam-Z 2 

Ledenvergadering op vrijdag 30 november te 20 15 
uur in hotel , Krasnapolsky Warmoesstraat, Am
sterdam C D'e veiling wordt gehouden van 19 30— 
20 15 uur 

Kandidaatleden 210 Horns t ia , W U , Adm de 
Ruyterweg 90 Amsterdam W, 670 Jacobs, G , 
Nieuwe Keizersgracht 16 hs , Amsterdam C , 227 
Kloet, J , Oostelijke Handelskade 32 III, Amster
dam C , 675 Kuzma, Z H , Leidsekade 69 II, Am
sterdam C , 225 Vermaning P , Romb Hogerbeets 
straat 87 III, Amsterdam W , 674 Winters H F J , 
Adm de Ruyterweg 134 Amsterdam-W, 26 Zonne
veld, H van, 6 Av 14 33 Zona 1 - Ed Briz - 5" 
Piso Guatemala City, Guatemala C A 

Nieuwe leden 661 Heimering E J L , 642 Jon
ker, D , 147 Koeman C A , 164 König, K E , 
154 Konijnenburg, J van 658 Ottevangers, Ir F , 
644 Slaghek, J , 655 VoUand, J J 

Correctie lidmaatschapsnummer W Moeijes N o 
158 wordt No 78 M A van Olderen, N o 174 
word t N o 214 

Geroyeerd wegens wanbetaling van de contr ibut ie 
434 Ha t tum H R van, 26 Kamps, M 546 Roos, 
J , 270 Jager C R 

Bedankt per 31 oktober 1956 51 Beemdelust W 
C van, 200 Bergh Vermey, Mevr M W T h , 567 
Brugman, E , 393 Burgt, M A van der , 574 
Christoffers, N G , 46 Davidson, W V , 714 Hei |-
boer, M , 184 Hou tman , Mej A C , 369 H o u t m a n , 
J , 830 Ingwersen A , 34 Kinderen Jr , F der , 172 
Klokke, Ir F H , 116 Krens, Dr A J M , 839 
Krieg H M , 27 Laddrak J P L M , 384 Leeuw, 
J D de, 285 Lelie Jr , W J v d , 81 Mesman, A , 
78 Moeijes, C , 844 Muller, H P , 455 Overakker , 
J , 732 Porte H , 365 Roos, J M , 152 Rozegarde, 
J , 368 Schra W W 438 Seijlhouwer Jr , J F , 
161 Thonhauzer L H T h 795 Vis, Mej J , 41 
Vne l ink , G , 170 Warger, C W , 694 Zanten A 
van 836 Veelbehr E M T 

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

Nieuw lid Ir F E Fischer 
Kandidaat leden Mej M Bordewijk, Gravenstraat 

5, C Hesselink Schimmelweg 383, L F Bakker, 
Goudenregenstraat 65, G M van Ast, Prins Mauri ts-
laan 156, G van der Zwaan, Polsbroekstr 29, allen 
te Den Haag J W Timmer Burg Elsenlaan 177, 
Riiswijk Z H 

Vergadering De eerstvolgende vergadering zal 
worden gehouden op donderdag 22 november a s 
des avonds te 20 uur in , D'iligentia", Lange Voor
hout 5 Den Haag 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H G v d 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht 

Bestuursvergadering op dinsdag 20 november a s 
ten huize van de heer Overweg 

Ledenvergadering op dinsdag 27 november a s des 
n m 8 uur m TIVOLI Grote jaarlijkse verloting 
Landenwedstrijd Groot-Bri t tannie 

Nieuwe leden 4 kandidaat-leden, vermeld in het 
oktober nummer . 

Kandidaat leden A G van der Bent, Homerus
laan 25, Utrecht (E), Mevr G v d Berg Frank, 
Wilhelminapark 8, Utrecht (E), P van den Dool , 
Th Zasstraat 12, Culemborg (E), Kapt J Haas, p/a 
Knoopkazerne, Croeselaan, Ut rech t , H M van der 
Kolk, Laan van Chartroise l lb is , Ut rech t (E), C 
Lans, Goethelaan 36, Utrecht (E), H H v Lint 
Jr , Chopinstraat 59 Utrecht (E), J H Noltes Jr , 
Kortelaan 29, Maarssen (E), L van Oosterwijk, P 
C Hooftstraat 13 bis, Ut recht (E), W v \ c e n e n -
daal, Omloop 42, Utrecht (E), J T h van Vliet Sr , 
Eikstraat 52 Utrecht (E) 

Tijdens de novembervergadering zal een inzameling 
worden gehouden ten bate van de Jeugdafdelingen 
Gaarne rekenen wij op uw aller medewerking! De 
december vergadering is vastgesteld op donderdag 
20 december 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS-
TENVEREENIGING Secr * G C. 
Tops, Stadhoudersweg 89-b, Rotter
dam-C 2 

Ledenvergadering De eerstvolgende gewone leden
vergadering wordt gehouden op maandag 19 novem 
ber a s in de vergaderzaal nr 8 van het Groothan
delsgebouw, 2e verdieping, hoofdingang A, Stations
plein 45 te Rot terdam Aanvang 20 uur Zaal open 
19 30 uur Gewone agenda, waaraan wordt toege
voegd als extra punt Verkiezing van een lid van 
de Raad van Toezicht ter vervulhng van de vaca 
ture , ontstaan door de benoeming van de heer 
Heusdens tot bestuurslid Bezichtiging van de kavels 
voor de veiling op zaterdag 17 november a s in 
ons clublokaal en voor de aanvang \ a n de ver 
g adering 

December-vergadering Deze zal plaats hebben op 
maandag 17 december a s in het Groothandelsge
bouw 

Bestuursverkiezing Tijdens de oktobervergadermg 
werd ter vervulhng van de vacature, ontstaan door 
het bedanken van de heer Zuydwegt, al«- bestuurslid 
gekozen de heer C H W Heusdens, Stadhouders
weg 44 c, te Rot te rdam C 2 

Afdeling Aankoop . He t telefoonnummer van de 
heer F Vermeer is gewijzigd in 122901 

Cl ubbij eenkom sten Zaterdag van 15 tot 17,30 uur 
in de bovenzaal van Cafe Restaurant , De Z o n " , 
Noordsingel 101 te Rot terdam N o o r d , donderdags 
van 19 30 tot 22 30 uur in Café ,De Guns t " , Brielse-
laan 192 te Rot terdam Zuid 

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

Opzegging lidmaatschap Degenen, die het voor
nemen mochten hebben als lid van de vereniging te 
bedanken, worde;i er op at tent gemaakt dat zulks 
ingevolge artikel 12 van het Huishoudelijk Regie 
ment vóór 1 december a s SCHRIFTELIJK aan de 
secretaris dient te worden bericht Opzeggingen van 
het lidmaatschap, die na 30 november a s worden 
ontvangen zullen zonder meer terzijde worden ge 
legd 

Nieuwe leden 395 M Blok, Bellevoystraat 24, 
Rot terdam C 2, 415 C F J Gordijn Hoogewaard-
straat 108 b , Rot te rdam W 2, 423 Mr T B Hoog
houdt Groenendaal 7 c, Rot te rdam C l 431 C 
Key Heenvlietsestraat 35, Schiedam, 442 J L Maat, 
Zuidpolderstraat 53b, Rot terdam Z 1, 448 P L J 
Peeters, Statenweg 152 b , Rot terdam C 2, 449 H 
J W v d Poel, Pleinweg 154 a, Rot te rdam Z 1, 
454 J U Schilthuis, Goudsesmgel 398, Rot te rdam C 
1, 459 H P Schneijderberg Bellevoysstraat 24 R o t 
terdam C 2, 460 P Schrauwen Ericaplein 12, Ro t -
terdam-Z 2, 461 P C van Stigt, Eendrachtsweg 60, 
Puttershoek, 465 J H van Waarde, Berglustlaan 
39 b , Rot terdam N 2, 483 Q A den Boogert Pie
termanstraat 13, Rot terdam Z 2, 503 A A Simon-
celli, Harddraverstraat 90 a, Rot te rdam C 2 

Bedankt 1301 ] de Koomcn Maasdijk 38 West-
maas 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr • H L Stof
fels, Sinaasappelstraat 23, Den Haag. 
Tel 33 8316 Beheerder Centraal Le-
denregister N F Hedeman, Valken-
boschkade 88, Den Haag 

Opzegging lidmaatschap Indien u uw lidmaat
schap voor het jaar 1957 onverhoopt niet wenst te 
continueren dan moet men hiervan, ingevolge Sta 
tu ten en Reglementen, vóór 1 dec 1956 SCHRIF 
TELIJK kennisgeven aan het sekretariaat Opzeg-
g ngen van het lidmaatschap die nä 30 nov a s 
w rden ontvangen, zullen zonder meer terzijde wor
den gelegd en blijven voor 1957 als lid ingeschreven 
staan 

Contr ibut ie 1957 Ter besparing van de inc en 
adm kosten, worden de leden thans beleefd ui t 
genodigd hun contributie over 1957 vóór 1 febr 
a s te voldoen door overschrijving op postrekening 
31 52 84 t n Alg Penn I V . Phi la tehca" , Huls-
horststraat 249, Den Haag (of indien u lid is van 
een afdeling bij uw afd penningmeester), met ver
melding van lidmaatschapsnummer (zie contr k r t ) 

1956), juiste naam, voorletters en adres 
De contributie bedraag^t, uitgezonderd de afdelings-

contributie a Nederland ƒ 6,— per jaar, b Bui
tenland ƒ 7,— per laar 

Afdelingssecretarissen 
AALSMEER ( A r ) A Fihus, Kerkweg 56 Aals

meer 
AMERSFOORT ( A t ) A E Dudok van Heel, 

Dillenburglaan 2, Amersfoort 
AMSTERDAM (Am ) R v d Velde Rozen-

daalsestraat 8 hs, Amsterdam O 
DEVENTER ( D r ) T van Heuvel, Brinkgrever-

weg 35, Deventer 
DRIEBERGEN ( D n ) R J Kok, Lmdenlaan 16, 

Driebergen 
EMMEN ( E m ) A Kuipers, Noordbargerstraat 

106, Emmen 
ENKHUIZEN ( E n ) Jac Kofman, Noorderweg 

22. Enkhuizcn 
FLAKKEE (Fe) F van Herwijnen Meidoornstr 8, 

Middelharnis 
GOES (Gs) Dr Ch J Philips. A J kade 11, 

Goes 
s GRAVENHAGE ( G v ) C L Bakker, Fulton-

straat 239, s Gravenhage 
HAARLEM (Hm ) J Elsenbioek Muiderslotweg 

117, Haarlem 
HARDERWIJK (Hk ) H B P Stemerding Lin-

naeuslaan 1, Harderwijk 
t H O G E L A N D (Hd ) J Klip Torenstraat A 80, 

Uithuizermeeden 
t KABINETSTUK (Kk ) G J Minholts, Stads

weg 3, Oosterhogebrug ( G r ) 
KAMPEN ( K n ) W G Ch Albrecht, Maurits-

straat 15, Kampen 
LAND VAN C A D 2 A N D ( C d ) H P C van 

Melle, Bürgern Gerntsenstraat 21, Breskens 
LANGEDIJK (Lk ) P Schoenmaker, Dorpsstraat 

173 A, Zuid-Scharwoude 
LISSE (Le ) G Segers Pzn , Kanaalstr 70, Lisse 
MAASTRICHT ( M t ) A Schreppers, Mm Tal 

mastraat 31, Maastricht 
M r r P E L (Ml ) H RonJhuis Soembastriat 28, 

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

huisstraat 34, Noordwijk 
G J PEEIEN (Gp) ^ V a Berge Korte Rmg 

1), Brutnisse 
DE P O S T H O O R N (Ab ) L F Geers, Dorpslaan 

103, Nieuw Lekkerland 
R O T T E R D A M ( R m ) J F van Golde, Noord 

molenstraat 6 B, Rot terdam 
S C H O U W E N DUIVELAND (Sd) J Francke, 

Nieuwe Bogerdstraat 24, Zierikzee 
SOEST ( S t ) A J Meijer Ossendamweg 20 Soest 
TIEL ( T l ) A C van Haaften, Prinses Marijke-

weg 63, Geldermalsen 
U T R E C H T ( U t r ) B Kestmg van Maasdijkstr 7, 

Zuilen-Utrecht 
VENLO {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 ( W n ) N A Malcorps, Park de 

Griffioen 24 Middelburg 
W E E R T {Wt ) Me) L Weerts, Wilhelminasmgel 

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

Wecsp 
W O E R D E N ( W o ) J V d Velden, v d Valk 

Boumanlaan 61, Woerden 
ZEIST ( Z t ) J Schipper Tesselschadelaan 11, 

Zeist 
ZWOLLE (Ze) E Giliet, Vioherenstraat 23 

Zwolle 
Vergaderingen en bijeenkomsten 

Aalsmeer le dinsdag, 20 uur Gebouw I rene" 
Kanaalstraat Aalsmeer 

Alblasserdam le maandag 20 uur Gemeente 
secretarie. Molenstraat, Kinderdijk 

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

Amstelveen 3e voensdag 20 uur „ H e t 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 N a convocatie (Afd G J Peelen) 
Deventer le vrijdag, 19 30 uur „De Hereni

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

Bosstraat 9, Driebergen 
Emmert Laatste maandag, 20 uur Hotel G n m m e , 

Stationstraat 16, Emmen 
Enkhuizen* 10 december 20 uur Oranjezaal, 

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

markt , Goes 
's Gravenhage 4e woensdag 19 30 uur Parkhotel 

Molenstraat, Den Haag, 2e woensdag, 19 30 uur 
Cafe Rest L*Espérance, Laan v Meerdervoort 205 A, 
Den Haag ruilavond iedere zaterdag 1—5 uur , 
, ,Amici t ia" Westeinde 16, Den Haag (Beurs) 

Haarlem 3e vrijdag, 20 uur H K B Tempehers-
straat 35, Haarlem 

Harderwijk le woensdag, 20 uur Hotel , ,Baars" , 
Kerkplein, Harderwijk, 

246 
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Hoofddorp: 2e n oensdag, 20 uur „De Land
bouw ', Hoofddorp (Afd Aalsmeer) 

Kampen: 2e woensdag, 20 uur „De Stadsherbei g" , 
IJsselkade, Kampen 

Lisse: 18 jaar en ouder Ie dinsdag; ruilavond 2e 
dinsdag; junioren 3e woensdag; alle bijeenkomsten in 
de B L O -school. Laan van Rijckevorsel 

Maastricht ' 2e maandag, 20 uu 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
dracht" , Grote Markt, Middelburg 

Middelharnis; na convocatie 
Noordscharwoude: 7 december, 20 uur Hotel 

Burg, B 29, Noordscharwoude 
Noordwijk: 2e dinsdag, 20 uur Hotel ,,De Zee

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

Markt , Oostburg (Afd Land van Cadzand) 
Oosterhogebrug ( G r ) na convocatie (Afd ' t Ka

binetstuk) 
Rot terdam: 11 december, 20 uur Zaal T u a n o n , 

Groene Hilleoijk 33, Rot terdam-Zuid, vergadering, 
andere dinsdagen, 20 uur zelfde adres, ruilen en 
eventueel veilen 

Rijswijk* Ie woensdag, 20 uur Hotel Kuys Wit -
senburg. Haagweg 26, Rijswijk (Z H ) (Afd 's-Gra-
venhage) 

Soest. 2e en 4e vrijdag, 20 uur ,,De Schouw", 
Birktstraat 47, Soest, \ergadering en ruilavond 

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

Uithuizen 2e woensdag, 20 uur ,,De R a n k " , Ui t 
huizen 

Utrecht- 3e donderdag, 20 uur Cafe-Rest , ,Vre-
denburg", Vredenburg 3, Utrecht 

Venlo- 2e dinsdag, Cafe-Rest Schreurs, Lom-
straat 5, Venlo 

Vlissingen. 3e donderdag, 20 uur , ,St randhotel" , 
Boul Evertsen 4, Vlissingen 

Weert : 2e donderdag, 20 uur Hotel Lenders, Lang
straat 51, Weert 

Weesp: Ie vrijdag, 19 30 uur kantine Fa Geesink, 
Achtergracht, hoek Sas van Gentstraat 

Woerden: 4e woensdag, 20 uur , ,Concordia" , 
Havenstraat 4, Woerden, 2e zaterda;,, 15 uur „ C o n 
cordia", Havenstrant 4, Woerden (ruilbeurs) 

Zeist: na convocatie, Hotel Café „Bui tenlus t" , 
Montaubanstraat 8 A, Zeist 

Zierikzee 2e vrijdag in Hotel van Oppen Verre-
nieuwstraat 12, Zierikzee 

Zwolle. Ie vrijdag 19 45 uur Café-rest „Suisse", 
Luttekestraat, Zwolle, veilingavond, 3e zaterdag, 15 
uur Café Rest „Suisse", Luttekestraat , Zwolle, ver
gader- en veilingmiddag 

Onbekend adres Sd GM 49 M Rowel, Vn 3160 
S. Hamelink 

Afvoeren. ld JL 19 A J. Duijf, Wo JL 141 
H A Kcrthof, Wo 801 J Smolders, Sd 899 F M 
den Brok, Sd 2928 Mevr J M Matthijssen, Le 
3464 K van der Wolf, Wo 3942 J Zuidam 

Overleden Vo 1418 H H Valkenburg, V o 2066 
L H Dupont , Wn 3482 A J L Scheers 

Schorsing intrekken. At JL 77 G W Zieltjes, 
At JL 117 W H J Logt, At JL 144 J H G 
Kiclder, Wt 2581 L B Gussenhoven 

Kandidaat-leden. Ab 2401 K van Dillen, Kerk
straat 29, Alblasserdam Ab 2402 C J Ouwerkerk, 
Sluis 7, Streefkerk, Post Groot Ammers; Am 2427 
J S Pebesma, Thércse Schwartzestraat 14 hs , Am 
sterdam-Z, En 2405 K Boeder, Noorder Boerenvaait 
38, Enkhuizcn, Gv 683 P F. Barkmeyer, Klimop-
straat 234, Den Haag, Gv. 2435 Ir F W Daniel, 
Bezuidenhoutseweg 265-E, Den Haag , Gv. 672 P. J 
B. den Hertog, Snijdersstraat 62, Den Haag , Gv 
2436 Mej J G C Hoevers, Kranenburgweg 5, Den 
Haag, Gv 2417 P J Nieboer, Erasmusweg 913, Den 
Haag, Gv 690 Mej J C van Rheeden, van Bleis 
wijkstraat 49, Dïn Haag, Gv 2437 Mevr L van 
der Sande Alexander Gogelweg 5, Den Haag, Gv 
2422 A M van Stralen, Vriezenveenstraat 13, Den 
Haag, Gv 2443 H J Walburg, Bilderdijkstraat 127, 
Den Haag , Gv 2423 Mevr H E C v. d Werff-
Hietbr ink, van Swictcnstraat 96, Den Haag, H d 
637 W J Schuurman, Brouwerijstraat 7, Ui thuizen, 
H d . JL 163 J M Wieringa (8-6 41) Torenstraat 
A 137, Uithuizermeeden, Le 691 A Enthoven, Lis-
serweg 714, Abbencs, Le 694 A M van Tongeien, 
Lisserdijk 543, Abbenes, Le. GM 37 R J A v 
Wickeren (3-8 44), Oranjelaan 120, Lisse, Le 695 
Joh. de Wit , Schoolstraat 7, Lisse, N k 2426 C T h . 
Alkema, Rembrandtweg 36, Noordwijk; Rm 2415 
A A van As, Middelharnisstraat 48-D, Rot te rdam-Z 
1, Rm 2416 F D van ' t Hof, Dorpsweg 450, Rot 
terdam-Z; Rm. 676 G H . Verharen, Dordtselaan 
125-B, Rot terdam-Z 2; Sd 696 J Dieleman, Kloos-
terweg 30, Haamstede ( Z l d ) ; Sd 697 Mevr E. J 
Fokker-de Oude, „Os lo" , Burgh (Zld ) , Sd. 2430 
A. J Hendrikse, Slabberswerf 33, Zierikzee, Sd 
2431 Joh van Urk , P D de Vosstraat 8, Zierikzee, 
Sd 699 Mevr J . J. v d. Weel-Schoonaard, Hoge-
weg 42, Haamstede ( Z l d ) ; St JL 103 P Stegenga 
(17-11-40) Vosseveldlaan 36, Soest, Vn 2451 K A 
Czech, Scheldestraat 46 boven, Vlissingen; W n 2433 
A van Meurs, Marnixplein 2, West Souburg, Wt 
670 F H V Wocnsel, St Jozeflaan 157, Weer t , Wo 
681 Ds S A Boonstra, Oostdam 4, Woerden, Ze 
677 W ter Horst , Leliestraat 109, Zwolle; 2e 2414 

E ten Kate Jzn , Sassenstraat 72, Zwolle, Ze 678 
E. M. T h Veelbehr, Eikenlaan 34, Hilversum; Ze. 
679 C. van 2 o n , Hanekamp 75, Zwolle 

Nieuwe leden: Alle kandidaat-ledcn, vermeld in 
het oktobernummer WELKOM II 

Verandering van afdeling; Vn. JL 74 R Collette, 
Plein 1940 1, Middelburg nu afd Wajcheren; Sd 
JL 132 L. Heyboer, Adr Mulderstraat 13, Ut recht , 
nu afd Ut rech t , ld 1208 Mr. M. C de Graaff, Pr . 
Hendrikkade 136-B, R 'dam, nu afd Rot te rdam, Vn 
1857 W Collette, Plein 1940 1, Middelburg nu afd 
Walcheren, Dr 3555 W van Dam, Lauwerecht 40, 
Utrecht , nu afd. Utrecht ; At 4292 F J. Schrievers, 
Har tmanlaan 41, Soest nu ook afd Soest. 

Rectificaties: ld 4056 J Demonije, Eindhoven, 
moet zi|n J de Monijé 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. 
Wap, Haarlemmermeerstraat 81 I, Am
sterdam-West. Tel> 125103. 

In de maand december wordt de ledenvergadering 
gehouden op dinsdag 4 december, terwijl de RUIL-
avond zal plaats vinden op dinsdag 18 december 
Bijeenkomsten als gebruikelijk om 20 00 uur in 
„Krasnapolsky" Mededelingen omtrent de viering 
van ons 30 jarig bestaan, alsmede van de te houden 
ledententoonstelling kunt u vinden in het eerst
volgende nummer van , ,Amsterphila" Gaarne uw 
speciale aandacht hiervoor! 

Nieuwe leden: alle in Het Maandblad van oktober 
'56 opgenomen kandidaat-leden zijn als hd aange
nomen 

Kandidaat-leden 139 P J B Beijerbacht, Mar-
nixstraat 27 III, A'dam C, 150 P J Kagtegaal, Joh 
Reddingiusstraat 8 I, A'dam-West , 155 D Nielen, 
Kinkerstraat 87 hs, A'dam-W j 156 J Sprangers, 
woonark , ,Helena", Da Costakade t/o nr 6, Am 
s u i dam-West , 161 J C A Sprangers, woonark 
.Helena" , Da Costakade t/o ni 6 Amsterdam West 

( a sp ) , 175 S de Haan, Marnixstraat 211 III, Am
sterdam C, 209 D J Ligtenberg, Nic Witsenstraat 
4, Amsterdam C 

Overlijden tot ons leedwezen moeten wij melding 
maken van het overlijden van ons hd, de heer F 
V. d Kolk (211) 

GELDERSE FILATELISTEN
VERENIGING „DE GLOBE". 

Alg secr.: J. W. Vonk, Mesdaglaan 36, 
Arnhem. Tel. 26511; Leden-seci,: H. L 
J. Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem. 
Tel 25906 

Bijeenkomsten van de afdelingen (alle bijeenkom-
stLH beginnen om 8 uur) 

Afd. Arnhem (secr H L J Weidema, Mesdag
laan 40, Arnhem) woensdag 12 dec in de bo\ en-
zaal van Lunchroom André, ingang Velperpoort-
langstraat, Arnhem 

Afd. Doetinchem (secr D J Siebelink, Wilhel-
mmastraat 104, Doetinchem) vrijdag 7 dec, in Hotel 
Groeskamp, Stationsplein, Doetinchem 

Afd. Ede (secr J W Sundermann, Acacialaan 4, 
Ede) woensdag 12 dec in een bovenzaal van De 
Reehorst , Bennekomseweg, Ede 

Afd. Nijmegen (secr A M Vleggaar, Oude Molen
weg 240, Nijmegen) dinsdag 27 nov in Hote l De 
Roemer, Hertogstraat , Nijmegen 

Afd. Oosterbeek (secr C M, van der Lee, Stenen 
Kruis 12, Oosterbeek) maandag 19 nov en 17 dec 
in Hotel D'reijeroord, Oosterbeek Op 19 nov zal 
een onderlinge tentoonstelling gehouden worden, die 
geopend zal zijn van half acht tot tien uur 

Afd. Velp (secr P Haveman, Geertruida Hofkes-
laan 4, Velp) ztaerdag 24 nov in het N H V -ge
bouw, Stationsstraat, Velp 

Afd. Zutphen (secr. D. J Nagel, Rozenhoflaan 24, 
Zutphen) vrijdag 23 nov en woensdag 12 dec in 
het Volkshuis te Zutpen 

Nieuwe leden: Afd. Arnhem 959 Chr Kaiser, 
Kastanjelaan 41, Arnhem 

Afd. Ede: 939 J Kort , Bremlaan 10, Wageningen; 
940 F K. Lotgering, Nieuweweg 16, Wageningcn; 
1120 S A de Wolff, Sumatralaan 14, Ede 

Afd. N megen: 981 A van de Graaf, Klaverstraat 
5, Nijmegen 

Afd. Oosterbeek: 965 J du Pree, Stationsweg 48, 
Oosterbeek, 966 H Moerman, Utrechtsestraat 274, 
Oosterbeek 

Afd. Velp : 700 W van Iddekinge, Noordel 
Parallelweg 1, Velp, 1100 J. C Kats, Boulevard 13 
A, Velp 

Afd. Zutphen: 865 Mevr S Oosterhof-Terpstra, 
Rijksstraatweg 132, Warnsveld, 866 G. W \ a n Pe
tersen, Hofweg 1, Warnsveld. 

Afd. Buitenleden: 880 Ir St. W Duursma, Nieuwe 
Veenendaalseweg 70, Rhenen 

Van afd. Arnhem naar afd. Oosterbeek: 623 P 
Burgers, van Spaenweg 6, Oosterbeek 

Afgevoerd: 959 N H Kooistra (Afd Arnhem) 
Mededelingen van het hoofdbestuur: 

Gewijzigde statuten en algemeen huishoudelijk 
reglement: Deze zijn 12 november in werking ge
treden De naam van de vereniging is nu gewijzigd 

in Gelderse Filatelisten-Vereniging ,,De Globe ' Aan 
alle afdelingsbesturen zal een exemplaar van de 
statuten en het huishoudelijk reglement worden toe
gezonden Alle leden zullen t z t een beknopt over
zicht van de voor hen belangrijke artikelen hieruit 
ontvangen 

Commissie voor taxatie en l iquidatie: Gevolg ge
vend aan het op de algemene vergadering van 22 
sept. j 1 genomen besluit, heeft het hoofdbestuur 
een commissie ingesteld, die desverlangd de erf
genamen van overleden leden behulpzaam zal zijn 
bij het taxeren en liquideren van nagelaten post-
zegelverzamelingen. De commissie bestaat uit de 
heren C van Burken, Kortenaerlaan 1, Velp, G 
H . J van Tongeren, Stompekamperweg 9, Ede en 
J. H M Muijsson, Hengstdalseweg 157, Nijmegen. 
Leden, die wensen, dat hun erfgenamen hier te 
zijner tijd gebruik van zullen maken, dienen maat
regelen te nemen, dat na hun overlijden een \erzoek 
to t bovengenoemde commissie word t gericht 

Feestavond 60-)arig bestaan: Ingesteld is een com
missie ter regeling van de feestavond op 12 januari 
a s Secretaris van deze feestcommissie is de heer 
J van Tongeren, Tormenti ls traat 30, Arnhem 

Directeur Rondzendingen Als opvolger van de 
heer Van Burken is benoemd de heer G J van 
Ingen, Lebretweg 6o, Oosterbeek De heer Van 
Ingen zal echter niet de rondzendingen van de 
buitenleden verzorgen 

Afdehng Buitenleden. Volgens a i t 20 van het 
nieuwe huish reglement zijn alle niet t o t een 
plaatselijke afdeling behorende leden verenigd m de 
afdeling Buitenleden Overeenkomstig art 28 van 
het huishoudelijk reglement heeft het hoofdbestuur 
benoemd tot hoofd van de rondzendingen, tevens 
secretaris penningmeester van deze afdeling, de heer 
J H M Muijsson, Hengstdalseweg 157, Nijmegen 
De heer Muijsson is belast met alle zaken betreffen
de rondzendingen, contributie-betaling en leden
administratie van de buitenleden 

Keurmeester. De heer G H J van Tongeren, 
Stompekamperweg 9, Ede, is door het hoofdbestuur 
benoemd tot keurmeester voor alle rondzendingen. 

Mededeling Afd. Velp . Wegens aftreden van de 
heren C W M Baans en J B C R v d Veen, 
zijn er enkele wijzigingen gekomen in het afdehngs-
bestuur, zodat dit thans als volgt is samengesteld* 
C van Burken, voorz P Haveman, Geertruida 
Hofkeslaan 4, Velp, secr , Th S Germans, penning
meester, drs. H J. van Buren, hoofd rondzendingen, 
E Ch Franke, comm , tevens jeugdleider 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem Secr M 
W. V. d Koog, Leidse vaartweg 129, 
Heemstede 

Kandidaat-Ieden- 161 Th A Micgielse, J J Ha-
mehnkstraat 149 1, Haar lem, 171 G G Tijsterman, 
v. Kinsbergenstr 46, Haar lem, 180 W Heimering, 
Perseusstr 39, Haar lem, 186 A C H M Roezen, 
Hogeweg 82 Zandvoort 

Bedankt per l -3- '57: 50 Mr N J v Aalst, Rozcn-
burglaan 13, Rot te rdam, 114 Mej M Schuts, Oos
terparkstraat 50a, Zandvoort 

Alg. Vergadering* Zaterdagmiddag, 3 uur , 24 no 
V ember 1956, m Gebouw Cultura , Jansstraat 83, 
Haarlem 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr. J. C Scheffer, 
de Ranitzstraat 11, Gronmgen-Helpman 

Nieuwe leden 339 H Ä Stuling, Medanstraat 29a, 
Groningen, 343 T . de Jong, Semarangstraat 44a, 
Groningen, 344 M van Vliet, Marowijnestraat 68, 
Groningen, 345 B Cordes, Schoolstraat 41, Veen
dam, 346 J G Oldenziel, Molenstraat G 62, Nieuwe 

Per 1-1-1957 347 A A H van Helden, Stations
weg 18, Hoogezand, 348 A J Hendriks, Star 
Numans t raa t 61, Groningen, 349 J B Bosse, Ko-
ninginnelaan 87a, Groningen, 350 J de Jong, 
Achlumerstraat 34, Leeuwarden 

Vergaderingen: 19 november en 17 december a s 
20 uur in restaurant BOSCHHUIS, Hereweg 95 te 
Gioningcn Op de novembervergadering lezing van 
de heei R F Bokelmann over de zegels van Noord-
Borneo Op de decembervergadenng een lezing van 
de heer ir W A Meiborg over Puntstempels 

Afdeling , ,Hoogezand-Sappemeer"; 2e dinsdag, 20 
uur in hotel „ S T R U V É " te Sappemeer 

Afdeling „Veendam-Wildervank": 3e woensdag, 20 
uur in hotel „ V A N KREEL" ' te Veendam 

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

Vergadering op woensdag 28 november 1956 
's avonds te 8 uur precies in de bovenzaal van Café-
Rest , „ D e Kleine Burch t " , Nieuwe Rtjn 19, Leiden 

Agenda: Als gewoon, verder verkiezing Financ, 
commissie Hierna lezing van de heer J A D 
Krajenbrink, met het onderwerp. Baarfrankeer-
stempels 
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Nieuwe leden. 8 J G Piket , 35 E de Jong, 238 
G Schutte, 221 C Veerman, 451 B A Lambrechts , 
360 H D Mast 

Weder ingeschreven als lid (oud lid) 300 J W. 
Maise, Vaartstraat 1, Leiden 

Rectificatie. 135 J H Gerritsen moet zijn 235. 
Kandidaat-leden. 222 N J Bruin, Gruncnelaan 

45, Oegstgeest, 223 Mej B C van Gaaien, Rijns-
burgei singel 2A, Leiden, 224 B T h Langezaal, 
Zoeterwoudseweg 164, Leiden, 225 Liem Ki; Kwie, 
Buys Ballotstraat 19, Leiden, 226 P I Smit, Storm 
Bu}singhstraat 30, Leiden 

Attentie Op de laatst gehouden vergadering is 
het vooistel van het bestuur de contr ibutie te ver
hogen van ƒ 5 — op f 6,— met algemene stemmen 
aangenomen Leden die nu reeds hun cont i ibut ie 
voor 1957 willen betalen kunnen dit bedi a^ reeds 
stoi ten of gireren op gi ionummer 390926 t n van 
Penningmeester L V v P V , Tiboei Siegen-
beekstiaat 9, Leiden (met vermelding contr ibutie 
1957) 

Volgende vergadering op woensdag 19 dec a s 
Rut lavond, iedere 2de vnjdag van de maand in de 

achterzaai van De Kleine Bui cht . Nieuwe Rijn 19, 
Leiden, deze is ook toegankelijk voor niet leden, 
van 8 tot 10 uur 

Jeugdclub' iedere 1ste dinsdag van de maand in 
Huize Over ' t Hoff, Gerecht 10, Leiden. 

Opzegging lidmaatschap: Degenen die het voor
nemen mochten hebben als hd van de veieniging 
te bedanken, worden er op gewezen, dat zulks vóór 
15 nov a s schriftelijk aan de secretaris dient te 
geschieden, zulks ingevolge art 5 van H H . Regle
ment Opzeggingen na die datum ontvangen, worden 
zonder meer terzijde gelegd 

PHILATELISTEN-VEREENIGING 
„ZUID-LIMBURG*'. Secr.: Jos. J. Pe
ters, Orleansplein 12 b, Maastricht. 

Kandidaat leden 3 Eg Vrancken, Brusselseweg 
286, Maastr icht , 157 Mr L J J P . Kreemers. Wil-
helminasingel 46, Maastricht, 223 Mr A H M H . 
Receveur, Aldenhofpark 32, Maastr icht , 230 Mevr. 
Beijersbergen, Stationstraat 2, Maastricht 

Bedankt per 31/12: 163 M J Ch Beckers 
Bijeenkomten: Zondag 2 december, Verenigingsten

toonstelling m de , ,Gouwe P o o r t " , maandag 3 de
cember Beursavond 20 00 uur , zondag 9 december 
dezelfde tentoonstelling in Huize „St Joseph" te 
Heer , zaterdag 15 december Feestavond t g v het 
35-jarig bestaan in „Victor ia T a v e r n e " 20 00 uur . 
De gewone ledenvergadering vervalt . 

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

Nieuwe leden met ingang van 1 nov 1956 S E. 
B T de Bock, G Buitenhuis, A B Dreijer, J S 
Sanderse, J G Oosterveen, Kerkgracht 39, Den 
Helder (oud lid) 

Kandidaat-leden: F M van Rijn, Cornells Di to 
straat 34, Den Helder , C C Watson, Jan Bijhtraat 
24 ï, Den Helder 

De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 
woensdag 21 november a s te 19 30 uur , in de 
bovenzaal van café Postbrug, Koningsplein, alhier 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN" Secr.: C. van Dishoeck, Lint-
jensstraat 21, Heerlen. 

Nieuw h d : G van Rummelen 
Bijeenkomsten: Eerstvolgende ruilavond dinsdag 20 

november e k Eerstvolgende vergadering dinsdag 11 
december e k De ruilavond m december zal worden 
gehouden op dinsdag 18 december He t bestuur 
wekt de leden op in groten getale deze avonden te 
bezoeken 

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

Nieuwe leden- 591 C J Feuerstein, 592 C. v 
Emmerik , 593 W I>ekker 

Kandidaat-leden: 594 T h M Huizmga, Asterstr 
19, 595 J j Schogt, Hendr de Keyserlaan 6, 596 
Mei G M Bollebakker, Koningsstraat 20-B, allen 
te HiKersum 

Weer toegetreden als hd* 82 Mej J P Kloppert , 
Violenstraat 54, 14 H B Pessel, beiden te Hi l 
versum 

Ledenvergadering: 21 november 1956 in de Open
bare Leeszaal, 's Gravenlandseweg 55, te Hilversum 

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

Vergadering: woensdag 21 no \ember a s te 20 uur 
in Hotel , .Cen t ra l " , Markt , Den Bosch 

Kandidaat -hd: L J . Beeloo, Hoge Schijf 62, 
Drunen. 

POSTZEGEL-VERENIGING „IJMUI-
DEN EN OMSTREKEN" Secr * H J. 
Smit, Hofdijklaan 21, Dnehuis (N.H). 

Ruilavond elke 2 weken, dus 16 novembei enz 
behalve op 30 no\ ember (de zaal is dan met be
schikbaar) 

Bedankt 1 P Wassenaar, H Langendijk 

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

Bijeenkomst 2e dinsdag van eUe maand m cafe-
rest , ,Du Nord ', Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Rot te rdam-Noord Aanvang 20 uur 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „GOUDA". Secr: G. 
Portheine, Da Costakade 120, Gouda 

Afgevoerd- A P Salome 
Nieuwe leden D Schoots, Krugerlaan 22, M 

Vcldhuiizen, Dr Leijdsstraai 22, beiden te Gouda 

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

Kandidaat-Ieden Th de Reus, Kerkweg 72, Sanc-
poo i t , A K!e\e, Hagehngerweg 139, Santpoort , J 
J Smit, Graaf van Wiestraat 19, Haarlem 

Vergadering De eerstvolgende vergadering vindt 
plaats op vrijdag 16 november a s Behoudens on-
\ooiz iene omstandigheden wordt op 24 en 25 no \ em
ber a s een postzegeltentoonstelling gehouden 

NIEUWE PHILATELISTEN VERENI
GING N.P.V., Groningen. Secr.: J. H. 
Frerks, Kerslaan 10, Hoogezand 

Vergadering* elke 4e dondeidag van de maand to 
caft rest „Suisse", Herenstiaat te Groningen 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH-VLAANDEREN" 

te Terneuzen Secr.: Ir. W. D. G. Tooren-
man, Herengracht 1-A, Terneuzen 

Bedankt: F Leroux 
De leden word t verzocht hun contr ibutie over 

1956 ad ƒ 5,— en eventuele schulden te willen vol
doen vóór 1 december a s aan de penningmeester 
F D Hamelink, Leliestiaat 9, Terneuzen, postgiro 
33396 

AMSTERDAMSE SPORTVERENI
GING „S.H E L L " , afd. Philatelie. 
Secr.: N J. van Deijck, Badhuisweg 3, 
Amsterdam-N, tel. 61234 

Nieuwe leden. Mej J van Wees, p/a Fam v d 
Kroon, Waterlooplein 21, Amsterdam-C, P W. 
Baas, Wodanstraat 22-11, Amsterdam-Z, N K 
Smit, Nieuwe Kerkstraat 18 1, Amsterdam C 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „DE VERZAME
LAAR", te Bussum. Secr.: H. W. Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden. Tel. 6870 

Vergaderingen iedere 2e maandag van de maand 
in Hotel Vlietlaan, Bussum, uitgezonderd de maand 
december, alsdan m de vergadering op 3 december 

Nieuwe leden de in het oktobernummer ver
melde kandidaatleden 

Kandidaatleden 9 S Moester, Stationsplein 4 , 10 
K A Timmerman, Geijsendoifferstraat 5, 11 A 
Voorhaar , Geyscndorfferstraat 6, allen te Bussum, 
15 A H C L Hartog van Banda, Amstelkade 42, 
Amsterdam 

Bedankt per 1-1-1957 88 Mtj E C W Gode-
Molsbergcn 

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

Vergadering elke Ie woensdag der maand, waar
van con\ocat ie wordt toegezonden 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTSTUKKEN- EN POST

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

Vergadering, zondag 20 januari 195' te Utrecht 

POSTZEGELVERENIGING „VLISSIN-
GEN". Secr . J. F. Bastiaanse, Nadorst-
weg I d, Middelburg 

Bedankt W A Segeler 
Nieuwe leden C Roelands, Molenwater 67, A J 

A Constandse, Lijsterbeslaan 21, beiden te Middel 
buig 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „ASSEN" te Assen. 
Secr.: J. H. Albers, Rembrandtlaan 62, 
Assen. 

Let s v p op wijziging van het secre tar ia t s adres 
Het bestuur is thans als volgt samengesteld J A 
Casteleyn, voorzi t ter , L N . Bijkerk, vice-voorzit ter , 
J H Aibers, secretaris, H H Warring, 2e secre-
tai ls , J Nieuwold, penningmeester 

Nieuwe leden: 61 H P Zinkstok, Vaart 155, 63 
R Weseman, Middenstraat 17, beiden te Assen 

Afgevoerd 88 W Hogerhuis 

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

1 O p 20 oktober overleed plotseling ons hd 1 
1 en mede-oprichter onzer vereniging de heer 1 

WIJ 
1 wijd 
1 ^ U " 
1 w o r 

ver 
C F, A 

liezen in 
hd, dat WIJ 
nagedachtenis 

den gehouden 

THORBECKE | 
lem een trouw en toege 1 
node zullen missen 1 
zal door ons in hoge ere 1 
Dat hij ruste in vrede 1 

De ruilavonden zijn als volgt 19 november en 3 
en 17 december, telkens op maandagavond en aan
vangende om 7 30 uur in het Wit te Kruis Gebouw 
aan de Baanstraat te Beverwijk 

Overleden C F A Thorbccke 

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

Kandidaat- l id. B de Boer, Ericaweg 58, Laren 
Vergadering: De \ olgende vergadering wordt ge

houden op donderdag 13 december a s om half acht 
n m in Hotel Zeiler 

Agenda: 1 Opening, 2 Ingekomen stukken, 3 No 
tulen, 4 Veiling, 5 Pauze, 6 Kienen om prijzen, 
7 Rondvraag, 8 Sluiting 

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

Vergadering* elke Ie woensdag der maand 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING EINDHOVEN. Secr.: A. Find-
hammer, Marconilaan 201, Emdhoven. 

Nieuwe leden; C v Giesen, Bergen op Zoomstr . 
155, Eindhoven, M. Peskens, S v Leeuwenstraat 28, 
Eindhoven, K Lugtenborg, Maiconilaan 49, Eind
hoven 

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

Giro : 54 90 32 t n v de Penningmeester van de 
P Z C „De Kr ing" . 

Bedankt: 12 Mevr H M Koning-Flamanche, 57 
J K Creemers, 125 J. F Vroegop 

Bijeenkomsten' m december op maandag 3 en 17 
Bestuursvergadering op vrijdag 28 december 

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

Afgevoerd 45 I Butteiman 
Nieuwe leden- 31 C Bourdiez, G v d Linden-

straat 87, 55 A Boskamp, Kon Emmalaan 77, 92 
A ter Kuile, v Leeuwenhoeksingel 5, 189 Mej I 
\ a n Zadelhoff, Delfgauwseweg 108, 227 A A 
Ouwendijk, Tak van Poortvlietstraat 50, 266 L v 
d Enden, de Vriesstraat 76, allen te Delft, 318 Me| 
G Kalkhoven, Voorstraat 106, Poeldijk 

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

Op 20 
1 tl ouw 

1 in de 

oktober j 1 
en toegewijd 

overleed 
hd 

plotseling 

J A N GLASBERGEN 
eeftijd van 69 jaar 

ons 1 

Bijeenkomsten 28 november a s ledenvergadering, 
12 december a s societeitsavond, 26 december geen 
bijeenkomst. 

(Vervolg op b l z . 255) 
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LEON DE RAAY-MEDAILLE 
ê 

A. M. A. VAN DER WILLIGEN 

^ . m ^ 
Nadat door de Raad van Beheer van dit Maandblad in 

haar vergadering van zaterdag, 28 april jl. besloten was de 
Leon de Raay-medaille voor de beste bijdrage in de jaar
gang 1955 toe te kennen aan de heer drs. A. M. A. van 
der Willigen te 's-Gravenhage, werd in haar vergadering 
van zaterdag 3 november 1956 door de voorzitter der Raad, 
de heer L. H. Tholen, de medaille aan de daarmede begif
tigde persoon uitgereikt. Hierbij herinnerde hij er aan, dat 
deze medaille aan de heer v. d. Willigen was toegekend op 
grond van diens artikelenreeks in de jaargang 1955 van het 
Maandblad onder de titel ,.Afstempelingen op de eerste 
emissie Nederland". Hij dankte de schrijver namens de 
Raad van Beheer voor het feit, dat hij deze zo belangrijke stu
die in het Maandblad had willen publiceren. Tevens wees 
hij op de band welke reeds vele jaren tussen de heer v. d. 
Willigen en het Maandblad bestaat door zijn medewerking 
daaraan als rubriek-redacteur en hij sprak de hoop uit, dat 
het Maandblad nog vele pennevruchten van diens hand zou 
mogen publiceren. 

In ons Maandblad van februari van dit jaar gaven wij op 
blz. 29 een kort overzicht van leven en werk van de heer 
v. d. Willigen, zodat wij hieromtrent niet in herhaling wil
len treden en naar genoemd artikel willen verwijzen. 

De H. R. 

JUBILEA 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. 

Op zaterdag, 6 oktober jl. hield de U.Ph.V. in Tivoli aan 
het Lepelenburg een receptie ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan der vereniging. Voorafgaande aan deze recep
tie had de opening der elders besproken tentoonstelling 
plaats. Maar aangezien beide gebeurtenissen met het jubi
leum tezamen hangen geven wij hierbij een doorlopend ver
slag daarvan. 

Nadat vele afgevaardigden van verenigingen uit diverse 
delen van het land en verdere belangstellenden zich in de 
foyer van het gebouw hadden verenigd heette de voorzitter 
der jubilerende vereniging, de heer L. H. Tholen, allen har
telijk welkom, in het bijzonder de afgevaardigde van het 
Bondsbestuur, het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
zusterverenigingen en het Nederlandse Postmuseum. Wij
zende op het insigne dat de bestuursleden aan een koord om 
de hals droegen, deelde hij mede, dat dit op een traditie in 
het studentenleven berust, uit welk leven de U.Ph.V. is ge
boren, want het waren studenten, die de vereniging 50 jaar 
geleden hebben opgericht. Behalve het gouden jubileum 
wordt ook een ander jubileum herdacht, n.1. het feit, dat 
sedert 10 jaar de vergaderingen der vereniging in Tivoli 
worden gehouden. Woorden van dank richtte spreker daar
om tot de directeur, de heer Bothof, voor de prettige ver
standhouding die tussen vereniging en hem was ontstaan. 
Ook werd dank gebracht aan de tentoonstellingscommissie, 
die het had weten klaar te spelen uit het bezit der leden 
een tentoonstelling in te richten, die zoveel mogelijk aspec
ten van de filatelie belichtte. 

Na de openingsrede van de voorzitter voerde de vice-
voorzitter van de Nederlandsche Bond de heer J. J. Jonker, 
wegens verblijf buitenslands van de voorzitter, namens de 
Bond het woord en wees hij er op hoe het nodig is ook de 
jeugd voor het verzamelen van postzegels te interesseren, 

en waar volgens mededeling van de voorzitter van de 
U.Ph.V. deze vereniging door studenten werd in het leven 
geroepen, vraagt hij zich af of het in een studentenstad 
als Utrecht niet mogelijk is deze categorie meer voor de 
filatelie te winnen. Voorts wees hij er op dat de U.Ph.V. 
steeds een der steunpilaren van de Bond is geweest met 
wie het prettig was samen te werken. Hij hoopte dan ook 
dat dit nog tot in lengte van dagen gehandhaafd zou blijven. 

De heer Joh. Spoorenberg, voorzitter van de Postzegel
vereniging „Breda" achtte zich bevoorrecht namens zijn 
vereniging de gelukwensen aan de zustervereniging te mo
gen overbrengen en hij wees op de vriendschappelijke ver
houding welke tussen beide verenigingen bestaat. Als aan
denken aan het jubileum bood hij de plaquette van de Bre
dase vereniging aan. 

Nadat hierop de tentoonstelling was bezichtigd, verenig
den allen zich opnieuw in de foyer voor de receptie welke 
onder de gebruikelijke verversingen plaats vond. Een rij 
van sprekers, geopend door de heer P. L. Backer, namens 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, richtte daar
op haar gelukwensen aan het adres van de jubilaresse, ter
wijl vele van hen hun wensen vergezeld lieten gaan van 
een cadeau. Zo bood de heer Backer een enveloppe aan, 
waarvan de inhoud wellicht ten bate van het jeugdwerk der 
vereniging zou kunnen worden gebruikt. 

Ook de Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hollan-
dia" voegde aan haar gelukwensen een enveloppe met in
houd toe, een voorbeeld dat ook gevolgd werd door de I.V. 
Philatelica. De Amsterdamsche Vereeniging „De Philate
list" voegde aan haar gelukwensen een boekenbon toe, ter
wijl de 's-Hertogenbossche Vereniging van Postzegelverza
melaars een zoete boodschap overbracht in de vorm van 
een grote koek. Verder hoorden wij woorden van lof en 
waardering voor de U.Ph.V. namens de Rotterdamsche 
Philatelisten Vereniging, De Postzegelvereniging „Gouda" 
en Philips Philatelisten Vereniging. 

Nog geruime tijd werd daarna gezellig bijeengebleven tot
dat het etensuur de bezoekers huiswaarts riep. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. 
Ook deze Rotterdamsche vereniging vierde in de afgelo

pen maand feest en wel ter herdenking van het 30-jarig 
bestaan. 

Hier was het een feestavond in het gebouw „Palace" die 
vele leden en hun familie op donderdag 25 oktober jl. teza
men bracht om dit jubileum te herdenken. 

Nadat door de voorzitter van de feestcommissie enkele 
mededelingen waren gedaan omtrent de werkzaamheden 
dezer commissie, moest hij tot zijn spijt hierbij tevens me
dedelen, dat 2 leden dezer commissie door ziekte verhinderd 
waren deze avond bij te wonen. Gelukkig is een van hen 
weer aan de beterende hand. Het speet spreker wel zeer, 
dat beide commissieleden, die zo met alle werkzaamheden 
hadden medegedeeld, de resultaten deze avond niet konden 
aanschouwen. 

De voorzitter van de jubilerende vereniging. Dr. L. A. 
Donker, richtte daarop woorden van welkom tot de Direc
teur van het Hoofdpostkantoor te Rotterdam, de ambtenaar 
van het filatelistenloket aldaar, de hoofdredacteur van het 
Maandblad, ereleden en enige leden die reeds tot de oude-
garde behoren, waarbij speciaal werd genoemd de heer 
Zwijnenburg, die niet alleen mede-oprichter der vereniging 
is, maar tevens al die jaren bestuurslid. Voorts heette hij 
daarop welkom de vertegenwoordigers van de Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars van 
zusterverenigingen en alle overige aanwezigen. Van de zus
terverenigingen zagen wij vertegenwoordigers van de Ne
derlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, de 
Postzegelclub Rotterdam, de I.V. Philatelica, de Postzegel
vereniging „HoUandia", de Utrechtsche Philatelisten Vereeni
ging en de Postzegelvereniging „Breda". Dank bracht spreker 
voorts aan de feestcommissie voor al het werk dat deze had 
verricht en het speet hem wel zeer, dat twee harer leden 
door ziekte hier niet aanwezig konden zijn. Van een hunner, 
de heer Zonnevijlle, las hij een zo juist ingekomen telegram 
voor, waarin allen een prettige avond werd toegewenst. 

Ten slotte deelde de voorzitter mede, dat behalve met de
ze feestavond het jubileum ook op meer filatelistische wijze 
zou worden herdacht op dinsdag 6 november, waar naast 
enige andere verrassingen de bekende zegelontwerper en 
graveur van de firma Enschede te Haarlem, de heer L. 
Hartz een lezing zou houden. Een ieder was daarbij van 
harte welkom. 
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Hierop werd een zeer gevarieerd programma opgevoerd, 
waarbij de door de radio wel bekende artiest Frans Vrolijk 
als conferencier en medewerker optrad, zodat de aanwezi
gen op rechte vrolijke wijze werden beziggehouden. Menig 
spontane lach gaf daarvan terdege blijk. Accordeonmuziek 
van de Three Jacksons, opera-fragmenten door het duo van 

Amsterdam. 
Op zaterdag 13 oktober jl. hebben de Amsterdamse filate

listen de Dag van de Postzegel beleefd. Evenals het vooraf
gaande jaar waren de afgevaardigden van een aantal post
zegelverenigingen in de hoofdstad des lands tezamen geko
men om de viering van deze dag in hun stad voor te be
reiden. Hierbij werd tevens besloten om tot een hechtere 
samenwerking op dit gebied te geraken, en het op deze wij
ze voor volgende jaren gemakkelijker te maken een dag als 
deze te organiseren, waarbij dan ieder jaar een andere ver
eniging de leiding zal hebben. 

Voor dit jaar werd de leiding in handen gelegd van de 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", maar 
aangezien de voorzitter van deze vereniging tevens voorzit
ter is van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars, die als zodanig de te houden bij
eenkomst zou openen, werd de leiding voor deze herden
kingsdag in handen gelegd van de vice-voorzitter de heer 
Mr. A. W. P. Talma Stheeman. 

Het was dan ook deze heer die op genoemde datum in 
de namiddag in een der zalen van Krasnapolsky de aanwe
zigen welkom heette, waarbij in het bijzonder enige afge
vaardigden van verenigingen buiten de hoofdstad en de 
hoofdredacteur van het Maandblad. 

Na een korte inleiding, waarin spreker een en ander om
trent de tot stand gekomen samenwerking uit de doeken 
deed, gaf hij het woord aan de Bondsvoorzitter. 

Deze verklaarde het prettig te vinden ditmaal aanwezig 
te kunnen zijn, omdat deze dag in de filatelie toch een bij
zondere dag is. Wel zijn er Bondsdagen die als hoogtijdagen 
in de Nederlandse filatelie staan aangeschreven, maar de 
Dag van de Postzegel is internationaal en heeft daarom 
haar eigen plaats. Spreker herinnerde er aan wat deze dag 
beoogt, nl. het samenbrengen der filatelisten ter herden
king van het feit dat op 9 oktober 1874 de Post Unie (U.P.U.) 
bijeenkwam. Het is daarom dan ook, dat deze bijeenkomst 
zo omstreeks deze datum wordt gehouden en niet alleen 
hier, maar in vele landen. Toch is er nog geen eenheid 
omtrent deze Dag van de Postzegel, want Frankrijk b.v. 
viert deze dag meestal tegelijk met haar Bondsdagen op 
Pasen. 

Waar in Amsterdam zo'n groot aantal filatelisten is ge
vestigd neemt deze stad een voorname plaats in ten opzich
te van de filatelie. Behalve de Bond zijn er vele verenigin
gen gevestigd en nog onlangs werd daar een Philatelis
tisch Centrum voor geheel Nederland aan toegevoegd, welk 
centrum met raad en daad het filatelistisch leven in Neder
land wil bijstaan. 

Voorts wees spreker op de toename van het aantal verza
melaars en ook de opvoering van de filatelie, hetgeen op 
de jl. gehouden nationale tentoonstelling „Shellpost" weer 
duidelijk was gebleken. Vooral de filatelistische opvoeding 
van de jeugd dient ernstig te worden opgevat en raadt hij 
aan de jeugd tot het verzamelen te brengen. De ouders 
geeft hij de raad de kinderen daarin bij te staan en leiding 
te geven. 

Na de openingsrede werd het woord verleend aan de heer 
D. O. Kirchner (Den Haag) die daarop een causerie hield 
over „Het ontstaan der Kinderzegels". Teruggaande tot 
zelfs voor de zgn. „Julen"-zegels van Denemarken door
loopt spreker de geschiedenis dezer zegels, waarbij menig 
aardig voorval wordt verteld Ook wordt door hem verwe
zen naar het mooie artikel van mej. E. Driessen in het jl. 
jaarverslag van het Nederlandse Postmuseum betreffende 
de Nederlandse weldadigheidszegels, welke zegels dit jaar 
voor de 30ste maal zullen verschijnen. 

Een krachtig applaus viel spreker na het beëindigen van 
zijn causerie ten deel en bleek de spreker zijn onderwerp 
zo duidelijk en uitvoerig te hebben behandeld (zonder daar
bij tot droog cij f er-materiaal te vervallen) dat van de gebo
den gelegenheid om vragen aan de spreker omtrent zijn 
onderwerp te stellen niemand gebruik wenste te maken. 

Heelsbergen, grote goochelshow door Crochet zijn maar en
kele nummers van het aardige prograpima. 

Een bal waaraan de bandleider John Buying door zijn 
aardige leiding veel stemming wist te geven hield velen 
nog tot het sluitingsuur bijeen. 

Vervolgens verkreeg de heer J. E. Cserno (Amsterdam) 
het woord om te spreken over „Drukprocédé's", op welk 
terrein de spreker door zijn werkzaamheden wel zeer goed 
thuis is. Als een der voornaamste onderdelen voor het ver
vaardigen van postzegels noemde spreker het papier en 
daaraan wilde hij dan ook deze middag zijn causerie wij-" 
den. Een volgend jaar kan dan wellicht een ander onderdeel 
behandeld worden. Na een algemene inleiding over de druk 
in verband met het papier besprak hij een groot aantal pa
piersoorten en daarbij toegepaste veiligheidsmiddelen ter 
voorkoming van het namaken der zegels. Hoe moeilijk dit 
onderwerp is bleek wel uit het groot aantal vragen dat spre
ker na zijn rede te beantwoorden kreeg, iets wat hij zeer 
naar genoegen der vragenstellers deed. Ook hem viel een 
krachtig applaus ten deel. 

Als derde spreker trad de heer E. König (Koog a/d Zaan) 
op met het onderwerp „Randgebieden der Philatelie". Het 
was dezelfde causerie welke door hem tijdens de Bondsda
gen te Vlaardingen was gehouden en feitelijk beoogde te 
doen zien wat het dit jaar opgerichte Nederlandsch Philate
listisch Centrum beoogt. Na de causerie werd de filmstrip 
vertoond welke ook reeds te Vlaardingen te zien was ge
weest, en het gesproken woord verduidelijkte. 

Ook deze spreker werd door krachtig applaus voor zijn 
medewerking beloond. 

Na een korte pauze, waarin gelegenheid was tot het schrif
telijk indienen van vragen op filatelistisch gebied nam ach
ter de groene tafel een Filatelistisch Forum plaats ter be
antwoording van de ingediende vragen. 

Dat er op dit gebied heel wat te vragen valt, bleek wel 
uit het grote aantal en de grote verscheidenheid der ge
stelde vragen, waarvan ieder lid op zijn meer speciaal ter
rein de gestelde vraag kreeg te beantwoorden. Dat het aan 
het Forum niet gemakkelijk werd gemaakt willen wij aan
tonen door in het kort enkele dezer vragen te noemen, nl. 
het verschil tussen Ie en 2e druk van de Ie emissie Baden, 
zwart; de kenmerken van de valse 5 fr. van België; maak
werk luchtpostbrieven; herdrukken Ie emissie Hongarije; 
plaatjesseries Indonesia; spoorwegzegels; proefdrukken Ie 
emissie Nederland, en nog meer vragen over diverse onder
werpen. 

Nadat alle vragen naar genoegen der toehoorders waren 
beantwoord werd door de heer Talma Stheeman dank ge
bracht aan allen die hadden medegewerkt aan deze filate
listische middag en aan alien die door hun tegenwoordig
heid blijk hadden gegeven van hun belangstelling. 

Rest ons nog te melden, dat de opkomst voor een filate
listische stad als Amsterdam wel wat is tegengevallen, want 
ruim geschat waren er nog geen 100 personen aanwezig. 
Dit was zeker te betreuren voor de moeite en opofferingen 
welke daartoe waren getroost, terwijl wat meer kennis op 
filatelistisch gebied voor vele verzamelaars toch zeker niet 
overbodig zou zijn. Wij hopen echter dat een volhouden van 
de pogingen om de Dag van de Postzegel bij alle filatelisten 
tot iets levends te maken uiteindelijk succes zal opleveren, 
zodat het RAI-gebouw zelfs nog te klein zou zijn om de fila
telisten op zulk een dag onderdak te verlenen. Een dag als 
deze 13e oktober zal dan zeker het hare er toe hebben bij
gedragen. 

Breda. 
Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober j.l. vierde de Post
zegelvereniging '„Breda" weer opgewekt de „Dag van de 
Postzegel". Hier was het een tentoonstelling van verzame
lingen door de jeugd bijeengebracht en een Belgisch-Neder
landse ruildag op de tweede dag. Helaas moest dit laatste 
punt een veer laten, doordat de Belgische filatelisten geen 
kans zagen naar Breda te komen, aangezien juist deze dag 
de interland voetbalwedstrijd België-Nederland te Ant
werpen plaats vond en dit zou betekenen dat beide malen bij 
komen en gaan tegen een vrijwel niet te passeren stroom van 
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voertuigen ingegaan zou moeten worden met alle gevaren 
daaraan verbonden. Wij zullen het onze zuider-broeders dan 
ook niet kwalijk nemen dat zij verstek lieten gaan, temeer 
waar wij weten hoe zij ook op filatelistisch gebied met het 
noorden meeleven. 

Ondanks deze tegenslag werden de beide dagen toch op 
een prettige en de filatelie bevorderende wijze doorgebracht. 

Het begon zaterdag in de namiddag toen de heer P. L. 
Backer, voorzitter van de I.V. „Philatelica", die zich daar
toe bereid had verklaard, de tentoonstelling opende. Ook hij 
wees daarbij op het belang van het betrekken der jeugd 
in onze liefhebberij. 

Dat dit laatste in Breda ernstig wordt opgevat bleek wel 
uit de grote belangstelling welke deze tentoonstelling voor
al bij de jeugd wist te trekken. Er zijn weleens pessimisten, 
die betwijfelen of de filatelie wel een toekomst heeft door 
gebrek aan belangstelling bij de jongeren, maar indien zul
ke personen in Breda zouden hebben gekeken, dan zouden 
zij zeker hun verwachting hebben herzien. Op de ruildag 
was het aardig om te zien hoe vele jeugdige verzamelaars 
onderling of met oudere verzamelaars bezig waren met hun 
album of doublettenboeken en hoe de meest voortvarende 
onder hen vrijmoedig aan de ouderen kwamen vragen of 
zij iets te ruilen hadden. 

Een toppunt voor de jeugd was het zondagmiddag toen de 
heer Strens namens de jury de uitslag van de jeugdwed
strijd bekend maakte, en groot was het applaus toen bekend 
werd dat Loe Smeulders, zoon van wijlen onze vroegere 
administrateur, met de erepalm ging strijken voor zijn aar
dige verzameling locomotieven op postzegels. 

De prijzen bestonden uit postzegels waaruit naar gelang 
van de volgorde der behaalde prijs mocht worden gekozen. 

Een attractie vormde natuurlijk ook het tijdelijke post
kantoor en de stand waar speciale enveloppen en kaarten 
werden verkocht, daar was het dientengevolge steeds druk. 
Het fraaie bijzondere stempel, dat P.T.T. voor de afstempe
ling der stukken gebruikte, zal zeker de verkoop hebben ge
stimuleerd. Dit stempel geeft een kijkje op het uit de va
derlandse geschiedenis zo zeer bekende poortje waardoor 
het „turfschip" de stad werd binnengevoerd. 

Ter afsluiting van deze postzegeldagen verenigden zich in 
de avond van die dag een groot aantal leden van „Breda" 
zich met hun dames en genodigden aan een diner, waarbij 
onder de voortreffelijke leiding van de heer Ir. E. J. de 
Veer als tafelpresident de goede geest niet ontbrak. Afge
wisseld door een dansje en enkele aardige wedstrijden en 
niet minder door enkele toespraken verdwenen de gerech
ten de een na de andere, zodat het middernachtelijk uur al 
was gepasseerd, toen afscheid werd genomen. 

'"OSTiFGEl VESFNlONt^ 
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Behalve de hulde welke tijdens de maaltijd aan bestuur 
en organisatie-commissie werd gebracht ontbrak ook niet 
een woord van hulde aan het adres van de jeugdige ont
werpster van de tekening, welke ook tot grondslag diende 
voor het bijzondere poststempel. Zowel van tekening als 
van stempel geven wij hierbij een afbeelding zoals deze 
voorkwamen op de menukaart, die daardoor een filatelis-
tische attractie werd. 

Wij weten dat „Breda" zich financiële offers heeft moeten 
getroosten om deze dagen te arrangeren, maar de propa
ganda welke zij voor de filatelie heeft gemaakt zal zeker 
geen verloren rente zijn. 

TENTOONSTELLINGEN 
Utrechtsche Philatelisten Vereeniging. 

Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober j.1. hield bovengenoem
de vereniging als onderdeel van de herdenking van haar 
gouden jubileum een tentoonstelling van inzendingen door 
haar leden. Zij omvatte ongeveer 200 kaders, welke ruim 
waren opgesteld in een zaal van het gebouw „Tivoli" aan 
het Lepelenburg te Utrecht. De belangstelling was echter 
beide dagen dermate groot, dat het niet altijd gemakkelijk 
was om de ingezonden objecten rustig te bekijken. Aan de 
tentoonstelling waren geen prijzen verbonden en het was de 
bedoeling om verschillende facetten van de filatelie te be
lichten, iets waarin deze tentoonstelling zeker is geslaagd. 
Opmerkelijk was ook hier de belangstelling door de jeugd 
aan de dag gelegd en een afdeling inzendingen van leden 
der jeugdgroep dezer vereniging getuigde mede hoe ook de 
filatelie in deze kringen vorderingen maakt. Met grote be
langstelling e n . . . . waardering hebben wij inzendingen ge
zien van jongens en meisjes van 14 ä 16 jaar waaraan menig 
oudere verzamelaar een voorbeeld kon nemen. Een en an
der getuigde tevens van de goede leiding welke op de jeugd
afdeling aan de leden wordt gegeven. 

De inzendingen der oudere leden gaven veel fraais te 
zien op velerlei gebied. Van de eo-filatelistische verzame
lingen zagen wij een zeer fraaie inzending van het ere-lid 
der vereniging Mr. W. S. Wolff de Beer met talrijke brie
ven met stempels uit Zuid-Holland en Utrecht, waarbij vele 
zeldzaamheden vielen te bewonderen. Dit is wel een zeer 
interessant deel van de randgebieden der filatelie. Nu wij 
toch over randgebieden spreken willen wij tevens melding 
maken van de inzending van de heer J. de Vries, die ons 
een collectie brieven vertoonde van de post der Rotterdam-
sche Dienstverrichting. 

De heer H. G. v. d. Westeringh toonde een uitgebreide 
en zeker zeldzame collectie briefkaarten van de U.S.A. 

Welk een studie hieraan is verbonden zullen velen zeker niet 
hebben vermoed. 

De voorzitter, de heer L. H. Tholen, zond een deel van 
zijn luchtpostbrieven Canada in, waarin talrijke zeer zeld
zame stukken. 

Een fraaie verzameling toonde ons de heer Hans Lüthi 
uit Thun (Zwitserland) op het gebied der zegels van zijn 
land, maar niet minder fraai was zijn inzending Nederland 
3e en 4e emissie en Koningin Wilhelmina vanaf 1891. Het 
was verblijdend te zien hoe ook in het buitenland een mooie 
verzameling van de zegels van Nederland mogelijk blijkt. 

Ook andere landen van Europa waren goed vertegenwoor
digd, waarbij o.a. een fraaie verzameling Finland van de 
heer L. H. Heintjes en een interessante verzameling Alba
nië van de heer J. G. Straatman. Het zou te ver voeren al 
deze inzendingen op te sommen, laat staan te bespreken. 
Een uitzondering willen wij nog maken voor de nieuwe rich
ting in de filatelie, de beeldverzamelingen. Een 9-tal inzen
dingen bestreken diverse onderwerpen, sport, bloemen, 
planten, muziek, enz. Onder deze inzendingen was er één 
welke in het bijzonder de aandacht van vele bezoekers trok, 
en wel die van Mevr. J. N. Lodder-Schüller die de bloemen 
op de Nederlandse zegels tot onderwerp had en waarbij de 
bladen prachtig waren beschilderd met de betreffende 
bloem van de postzegel welke er op thuis hoorde. Helaas 
voldoet een dergelijke inzending niet aan het ideaal van een 
beeldverzameling noch aan de door de Fipco gestelde voor
waarden voor beeldverzamelingen op tentoonstellingen en 
deze collectie was, van deze gezichtshoek bekeken, dus geen 
propaganda voor het beoogde doel ondanks de belangstel
ling welke zij trok. 

Het was een geslaagde tentoonstelling welke het Utrecht
se filatelistische leven zeker ten goede zal komen. 

Wordt lid van een bij dit Maandblad aangesloten vereniging! 
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LiTERATflUn 
„Pernis nieuws" 

Naar aanleiding van de te Vlaardingen gehouden Bonds
dagen en de daarmede verband houdende postzegeltentoon
stelling „Shellpost" ontvingen wij het oktobernummer 1956 
(no 10) van bovengenoemd maandblad, het personeelsor
gaan der Shell installaties en fabrieken „Pernis". In dit 
nummer troffen wij een vlot geschreven artikel met aardi
ge foto's verlucht gewijd aan voornoemde dagen en tentoon
stelling, waarbij natuurlijk bijzondere aandacht werd be
steed aan de bekroningen welke personeelsleden ten deel 
zijn gevallen. Een aardige herinnering aan deze zo goed ge
slaagde dagen en tentoonstelling. 

Mebus Catalogus Nederland 1957 Netto prijzen. Uitga
ve van het Uitgeversbedrijf Excelsior, N.Z. Voorburg
wal 248, Amsterdam-C. Prijs ƒ 0.75 

In een geelkartonnen omslag met donkerblauwe letters 
wordt door het bovengenoemde uitgeversbedrijf een werkje 
aan de filatelisten te koop aangeboden waarnaar volgens de 
titel zeker reeds vele verzamelaars hebben verlangd. Im
mers moge de zgn. handelaren-catalogus een goed informa
tief werk zijn, de daarin gemelde prijzen wijken vaak toch 
sterk af van de prijzen welke voor de zegels worden be
taald, en het is vaak moeilijk voor hen die zich niet door 
veilingen of andere gelegenheden op de hoogte van de be
stede prijzen kunnen houden, daarin een goede basis te 
vinden. Aan dit euvel heeft de uitgever nu tegemoet willen 
komen door in zijn werkje de zgn. „netto"-prijzen te geven. 
Nu is het vrijwel onmogelijk om voor alle zegels een vaste 
handelsprijs te bepalen, want hoe dikwijls gebeurt het niet 
dat een zelfde zegel op de ene veiling meer of minder op
brengt dan op de andere, soms worden de catalogusprijzen 
zelfs overtroffen, andere malen wordt daar ver beneden ge
bleven. Hiermede willen wij maar zeggen, dat bovenge
noemd uitgeversbedrijf een moeilijk werk op zich heeft ge
nomen, maar de jarenlange ervaring van de heer Mebus, 
die volgens het voorwoord in zijn werk nog werd geholpen 
door diverse collega's, zal wel een betrouwbare gids zijn op 
dit moeilijke pad. 

In dit boekje van 26 bladzijden worden alleen de zegels 
van Nederland geprijsd, zonder specialisering, terwijl de 
noteringen gelden voor de doorsnee goede zegels. Opmerke
lijk is, dat de prijzen vrijwel parallel lopen met die van de 
voornoemde handelaren-catalogus, maar daar wat beneden 
liggen. Toch komt het ons voor dat desniettegenstaande 
zelfs in dit werkje voor een aantal zegels de prijzen nog 
aan de hoge kant zijn. Zo noteert b.v. de ƒ 10.— van 1894 
resp. ƒ 95.— voor ongebruikt en / 70.— voor gebruikt; de 
ƒ 10.— jubileum 1913 resp. ƒ 90.— en ƒ 67.50; de ƒ 5.— jubi
leum 1923 resp. ƒ 27.50 en ƒ 20.—; Olympiade-serie 1928 resp. 
ƒ 11.50 en ƒ 8.50, Vreemdelingenverkeer 1932 resp. ƒ 13.— en 
ƒ 8.—, om enige voorbeelden te noemen. Wij geloven, dat 
vele verzamelaars blij zouden zijn als zij deze stukken tegen 
genoemde prijzen van de hand zouden kunnen doen. 

Als vervolg op deze catalogus zal zo spoedig mogelijk een 
catalogus met netto prijzen volgen betreffende de Overzee
se gevyesten, waarin zowel Ned. Indië als Indonesia zullen 
zijn opgenomen, dit laatste zonder de beruchte plaatjes
series, iets waarvoor we de samensteller slechts dankbaar 
kunnen zijn. 

Catalogo Eliado ék Santos. Selos de Portugal, ilhas e 
Ultramar. 18e uitgave 1957 van Eliado de Santos, rua 
Bernardo Lima 27, Lisboa. Portugal. Prijs U.S.A. 
$ 1,20 aantekenporto inbegiepen. 

In een keurige uitvoering verscheen in 214 bladzijden de 
18e uitgave van deze zo belangrijke catalogus voor de ver
zamelaars van de zegels van Portugal en haar buitenlandse 
gebieden. Vooral deze laatsten munten de laatste jaren uit 
door de fraaie zegel-uitgiften; noemen we slechts de dieren
serie 1953 van Angola en de vlinderserie 1953 van Mozam
bique, hetgeen het verzamelen dezer zegels zo aantrekke
lijk maakt. Helaas worden vele dezer uitgiften hier te lande 
alleen maar in zgn. beeldverzamelingen aangetroffen. 

Natuurlijk geven de oude uitgiften ook hier meer aanlei
ding tot specialisatie dan de meer geperfectioneerde zegels 
der nieuwere tijd. Voor hen die de oudere uitgiften nader 
willen bestuderen op typen, tandingen en papier vinden hier 
een uitstekende prijslijst voor alle bijzonderheden op dit ge
bied. 

Het is niet mogelijk maar enigszins bij benadering het 
aantal prijsnoteringen te schatten dat op deze 214 bladzijden 

is vastgelegd, vooral door het groot aantal neven nummers. 
Om hier van een voorbeeld te geven noemen wij de uitgifte 
1870—80 van Portugal, hier de nummers 35—49, welke met 
de nevennummers niet minder dan 107 noteringen opleve
ren! De prijzen zijn aangegeven in Portugese munt en wij
ken hier en daar nogal af van de prijzen in de Yvertcatalo-
gus. In haar aardige slapkartonnen omslag en in het han
dige formaat 13 x 18 cm is dit werkje een duidelijke en 
overzichtelijke catalogus om steeds bij de hand te hebben. 

Lindner-Falzlos Albums. Importeur Lindner Import, 
Antwerpsestraatweg 434, Bergen op Zoom. 

Wij ontvingen van de importeur ter kennismaking een al
bumblad uit een der vele albums welke door bovengenoem
de firma worden uitgegeven, en tot de categorie der zgn. 
„voordruk-albums" behoren. De bladen bestaan n.1. uit een 
dubbel vel papier tegen elkaar geplakt, waarvan het boven
blad op de plaatsen waar de postzegels dienen te komen 
is uitgesneden, terwijl tussen de bladen zich een zgn. falz-
loosstrookje bevindt waarin de postzegel dient te worden 
geschoven, zodat het zegel goed is opgeborgen tegen be
schadiging of wegraken. Hoewel een begeleidend schrijven 
zegt, dat de bladen en de folie geheel chemisch neutraal 
zijn, kunnen wij daaromtrent zonder langdurige ervaring 
geen oordeel vellen. Vastplakken van postfrisse zegels door 
vocht is uitgesloten, want bij droging laten de zegels weer 
los zonder dat de gom geleden heeft, althans volgens de 
aanbeveling. Ieder blad is afzonderlijk leverbaar, zodat 
eventueel een album in gedeelten kan worden aangeschaft 
(zonder prijsverhoging). De importeur zendt op aanvrage 
gaarne nadere inlichtingen. N. 

Zumstein, Europa Katalog 1957, 40ste editie. Uitgave: 
Zumstein en Cie, Bern, Marktgasse 50. Prijs in Neder
land ƒ 16,95. 

We lezen in het voorwoord, dat de firma 50 jaar bestaat 
en dat de eerste „Zumstein" in september 1910 verscheen. 
Door de dood van de stichter der firma en door de eerste 
wereldoorlog werd de uitgifte van de catalogus enige jaren 
onderbroken, zodat nu de 40ste editie voor ons ligt. 

Plm. 25.000 prijzen werden veranderd, voor het grootste 
deel betrof het verhogingen, terwijl het aantal bladzijden met 
32 toenam tot 1328. Nederland is bijv. „bij" tot en met de 
Olympiade-zegels. Lezers, die de Zumstein niet kennen, 
krijgen een beeld van zijn volledigheid, wanneer wij schrij
ven, dat de koerserende portzegels met verticaal water
merk geprijsd opgenomen zijn, en de verschillende tandin
gen van de postpakketverrelïenzegels worden vermeld, ter
wijl van de tuberculosg-zegels 1906 het welwillendheidsstem-
pel wordt medegedeeld, benevens de prijs van de serie die 
daarmede is afgestempeld. 

Als een onbegrijpelijke inconsequentie voelen wij het, dat 
de weldadigheids- en toeslagzegels bij Zwitserland afzonder
lijk worden opgesomd, terwijl zij bij de andere landen door 
de tekst heen staan. Maar dat is ook de enige aanmerking 
welke wij op dit zeer betrouwbare handboek kunnen maken, 
waarvan wij sterk betreuren, dat niet méér Nederlandse 
verzamelaars het aanschaffen om hun kennis te verrijken. 

Dr. E. A. M. S. 
Sieger Zeppelin Post Katalog, 16. Auflage, uitgave 
Sieger-Verlag, Lorch (Württ.). Prijs DM. 8,—. 

Daar de 15e editie reeds geruime tijd geleden uitverkocht 
was, en de navraag naar deze Zeppelinpostcatalogus nog 
steeds zeer groot was, werd besloten een nieuwe uit te geven, 
waarin dan tegelijkertijd de nodige prijswijzigingen konden 
worden aangebracht. 

Zo is dan thans de 16e editie verschenen in het bekende 
formaat en de bekende uitvoering, waarin van de ruim 3250 
prijsnoteringen er 2280 verhoogd moesten worden; de cata
logus is verlucht met ca. 890 afbeeldingen van brieven, ze
gels en stempels. 

De Zeppelinpostverzamelaars zullen er goed aan doen deze 
nieuwe editie aan te schaffen, gezien de vele en belangrijke 
prijsverhogingen, waardoor de vorige editie — wat de prijzen 
betreft — praktisch onbruikbaar is geworden. 

Vele prijsverhogingen treffen wij o.a. aan bij de vaarten 
van het luchtschip „Schwaben", 1911/12, de „Luftpost am 
Rhein und am Main" 1912, andere vaarten uit 1912, „Welt
rundfahrt" 1929, vaarten uit 1929/30, Zuidamerika-vaart 1930, 
Egypte-vaart 1931, Polarfahrt 1931 (waarbij een stuk met de 
getande serie Russ. luchtpostzegels van 150.— op 350.— werd 
verhoogd!), Italië-vaart 1933 met Ital. Koloniën, etc , Chicago-
vaart 1933, etc. etc. Het stuk onder No. 107A Nürnberg m. 1 
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Mk. Zepp. zegel werd van 40.— op 80.— gebracht en No. llOy 
Liechtenstein 1931, 2 Fr. luchtpostzegel van 80.— op 120.—. 

Dit alleen maar om aan te geven hoe groot hier en daar de 
verschillen wel kunnen zijn! Het zijn slechts enige voor
beelden! 

De catalogus is door de zoon van de heer Hermann E. Sie
ger aan de nagedachtenis van zijn overleden vader gewijd, 
daar dit de eerste editie is van deze catalogus na diens dood. 
Wij kunnen deze Zeppelinpostcatalogus ten zeerste aan onze 
verzamelaars aanbevelen. 

Wij wensen de heer Hermann Walter Sieger veel succes 
met deze nieuwe editie toe. J. D. 

Katalog der Deutschen Gelegenbeitsstempel, door Ju
lius Bochmann. 2e druk, uitgave van Poststempelgilde 
„Rein-Donau". Verschijnt in afleveringen, prijs per af
levering DM 2.50. Bestellingen bij de uitgeef ster p /a : 
E. W. Mewes, Spielbergerweg 5, Düsseldorf-Lohausen 
of bij de boekhandel. 

De tweede druk van Bochmanns beroemde catalogus van 
Duitse gelegenheidsstempels nadert zijn voltooiing. De Post-
stempelgilde „Rhein-Donau", die zoveel andere opmerkelijke 
publikaties in haar „Neue Schriftenreihe" deed verschijnen, 
begon met afleveringen van deze catalogus in april 1952. Met 
het verschijnen van de 16e aflevering is het alfabetische ge
deelte, het gedeelte dat de handstempels omvat, compleet. 
Enkele afleveringen zullen nog volgen met die gelegenheids
stempels, die als „vlag" in stempelmachines van meerdere 
plaatsen fungeerden en dus niet alfabetisch op plaatsnaam 
gerangschikt konden worden. De genoemde intekenprijs van 
DM 2.50 per aflevering geldt nog tot aan het verschijnen van 
de 17e aflevering; daarna zal zij ongeveer 50% hoger liggen. 

Bij de eerste, in 1936 verschenen, druk bleek reeds dat hier 
een uiterst nauwkeurig en betrouwbaar werk was geleverd. 
De tweede druk doet daarvoor niet onder. Het werk omvat 
de gelegenheidsstempels die door de Duitse post gebruikt 
werden: ook buiten Duitsland in de tijdens de oorlog bezette 
gebieden. Den Haag Va Amsterdam komen er (helaas, maar 
terecht) dus ook in voor. Van de meeste stempels zijn uit
stekende afbeeldingen opgenomen. Voor de stempelverzame-
laar die omtrent dit terrein geïnformeerd wil zijn is het wel 
de best denkbare leidraad. 

Gesellschaft für Philatelistische Literatur. Duisburg, 
Postfach 789. Postgiro Essen 68167. 

De Gesellschaft für Philatelistische Literatur is na een 
rust sinds 1948 weer tot actie gekomen. In een rondschrijven 
van semptember 1956, keurig uitgevoerd in druk in het for
maat van de bijlagen van de Sammler-Lupe, geeft zij kennis 
van het hervatten van de werkzaamheden, die in de eerste 
instantie blijken te liggen in het publiceren van literatuur
overzichten. Bij dit eerste rondschrijven zijn zulke overzich

ten over Würtemberg en de Saar gevoegd, aangekondigd zijn 
Baden en Duitse buitenlandse kantoren en koloniën. In deze 
publikatie is, evenals in de bekende Münchener Literatur-
Nachrichten, de vraag- en aanbodlijst van de LIVEDI (Lite
ratur Vermittlungs Dienst) opgenomen. 

Het werkprogramma van de Gesellschaft is overigens om
vattend genoeg Naast bevordering van filatelistische litera
tuur en van samenwerking van filatelistische bibliotheken, 
staan onder meer een actie tegen filatelistische „Schundlite
ratur" en zwendelprijzen, bescherming van filatelistisch 
auteursrecht, heroprichting van de F.I.P.P. (Federation In
ternationale de la Presse Philatélique). Evenals te onzent 
onder de hoede van het Nederlands Filatelistisch Centrum 
een diapositievenarchief bezig is te ontstaan, is het het plan 
van de Gesellschaft een zodanig archief aan te leggen. 

De mededelingenbladen (Rundbriefe) zullen viermaal per 
jaar verschijnen en worden aan de leden kosteloos toegezon
den. Het lidmaatschap kost voor de rest van 1956 DM 5.— 
en voor 1957 DM 12.—. 

Mitteilungsblatt der Sammlergruppe „Vereinte Natio
nen". Herausgeber: Dr. Detlef Schmidt, Hamburg-
Duvenstedt, Rögenoort 12. Postgiro Hamburg 136455. 

De Sammlergruppe „Vereinte Nationen" in der Motiv 
Sammler Gilde — de Duitse zusterorganisatie van onze 
Beeldfilatelist in de FIPCO — startte met een mededelingen
blad. Het plan is, deze gestencilde bladen om de twee maan
den te doen verschijnen. In het eerste nummer, dat 1 oktober 
1956 gedateerd is, wordt onder meer aandacht besteed aan 
het compromis dat in Vlaardingen („Rotterdam" schrijven 
zij. Vlaardingen wees op uw hoede: Rotterdam muss grösser 
sein!) bereikt is ten aanzien van de gebieden die onder 
FlPCO-reglement op tentoonstellingen zullen worden toege
laten. Verder zijn er nieuwtjesmeldingen met enig commen
taar en als bijlage een overdruk uit „De Sammler-Dienst": 
„10 Jahre Vereinte Nationen". Voor het volgende nummer 
wordt het begin van een artikel over de UNESCO Gift 
Stamps aangekondigd. 

Al is de start niet zo spectaculair als die van het medede
lingenblad van de Gesellschaft für Philatelistische Litera
tur, mag men een streven constateren, dat zeker belangstel
ling zal oogsten. Het zal van deze belangstelling afhangen 
of deze mededelingen een blijvend bestaan beschoren zal zijn 
en de vraag dwingt zich onwillekeurig op, of een zo beperkt 
verzamelgebied als dit, al wordt het van de thematische zijde 
benaderd en wordt er dus evenzeer aandacht geschonken aan 
filatelica uit andere landen dan de Verenigde Naties zelf, 
een eigen mededelingenblad rechtvaardigt. Het woord is aan 
de lezers, de Verenigde Naties verdienen het. 

De prijs van dit mededelingenblad is DM 1.20 per afle
vering, d. B. K. 

VERVALSING 
SURINAME, Sluier-type, lijntanding nV2 X 12Vii 

vervalste tanding. 
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In het bijzonder is de 
10 et waarde dezer serie 
in bovengenoemde af
wijkende tanding een 
zéér gezocht zegel. Het 
is dan ook niet verwon
derlijk, dat vervalsers 
hieraan hun aandacht 
hebben besteed. Wij za
gen dit zegel (gestem
peld) voorzien van val
se tanding! 
vervalsing zijn: onregel-

Kenmerken van deze 
matige tandinggaten; gering formaatverschil; tanding niet 
regelmatig 12%. 

Ongetwijfeld is dit produkt vervaardigd van hetzelfde (ge
wone) zegel in lijntanding 14. 

Een zeer gevaarlijke vervalsing voor niet goed oplettende 
verzamelaars. Men zij dus gewaarschuwd. J. E. 

56ste PRIJSRAADSEL. 
Slechts enkele oplossingen kwamen in op ons prijsraadsel 

opgenomen in ons julinummer op blz. 148, welke oplossingen 
echter niet de door ons vastgelegde woorden bevatten. De 

MiftMUMyuMM 

oplossing luidt: 
Horizontaal Verticaal:: 

1 breedrandig 1 Bondsdagen 
6 nieuwtjes 2 Eeuwfeest 
7 Senf 3 rotatiedruk 
8 totaal 4 dessa 
9 algemeen 5 gomplakker 

11 exit 10 Norge 
12 rare 
13 zalmkleur 

Wij hopen binnenkort een gemakkelijkere prijsvraag te 
publiceren. 

VERZOEK 
Onze jaarlijkse oproep om oude catalogi is ieder jaar een 

groot succes gebleken. Tientallen verzamelaars stonden hun 
oude catalogi af aan de „Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland". Ook dit jaar doen wij weer een 
dringend beroep op u om uw oude catalogi aan ons te 
schenken. U werkt dan mede aan de opvoeding van de fi
latelistische jeugd. De jeugd, die geen geld heeft om een 
catalogus te kopen, zal u zeer dankbaar daarvoor wezen. 

Het is haast St. Nicolaas en vele jongeren kunnen we dan 
met uw schenking gelukkig maken. 

Ook postzegels zelf worden door ons zeer op prijs gesteld. 
Mogen wij op uw gewaardeerde medewerking rekenen? 
Wij wachten uw reactie met spanning af. 
Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland 

— p/a de heer G. J. Busman — Maclaine Pontstraat 8 — 
Alkmaar. 
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HERALDIEK EN SYMBOLIEK 
OP POSTZEGELS 

door M. J. van HeerdtKolff. 

E. De luipaard. 
De luipaard kan afgebeeld worden als een 

lopende leeuw, de kop is dan altijd aanziend. 
De binnen voorpoot (voor de aanschouwer) 
is opgeheven en de binnen achterpoot treedt 
vooruit. De staart is horizontaal teruggesla
gen boven de rug en de pluim behoort naar 
buiten te wijzen. Het verdere lichaam is dat 
van een leeuw. 

De luipaard in verticale stand noemt men een geleeuwde 
luipaard; een lopend, zijwaarts kijkend dier noemt men een 
geluipaarde leeuw. In de oude heraldiek bestond het verschil 
tussen leeuw en luipaard niet, beide dieren werden op de
zelfde wijze weergegeven. 

De adelaar. 
De leeuw noemt men de ko

ning der dieren, de adelaar 
heet de koning der vogels. Be
ter dan de leeuw leent de ade
laar zich tot het verwerken 
als heraldisch beeld. Het li
chaam van de vogel wordt 
meestal afgebeeld van voren 
gezien, met naar rechts ge
wende kop, geopende kromme 
snavel, gekrulde tong en felle 
ogen. De uitgespreide veren 
liggen veelal in een boog (van 
3—12 in aantal). Het kleinste 
lantal veren is uit de oudste 
heraldische periode. De ge
krulde staart kan in een punt 
of wel in een lelie eindigen. 
De tenen, waarvan er 3 naar 
buiten en 1 naar binnen zijn 
gericht, zijn öf gespreid, óf 

j , j , . I I M i — — ■ omvatten soms een bol en een 
l!*L « M H H B I i scepter. Doorgaans is de ade

laar m^i . Lil KOjj i symoooi van koninklijkheid, die met twee 
van elkaar afgewende koppen van keizerlijkheid. De laatste 
is niet zuiver heraldisch verantwoord. Ook treft men wel 
delen van het lichaam van de adelaar aan, bijv. een gehal
veerde adelaar (Geneve, Bergedorf), een grijpende klauw, ook 
wel één of twee vleugels (Rhodes, wapen van Francesco Sans, 
luchtpost 1934). 

G Andere dieren. 
Ook andere dieren ko

men voor, zoals de t i j
ger, de panter, het hert 
(of alleen het gewei), de 
steenbok, het zwijn, de 
vos, de wolf, de beer, de 
ram, het schaap (ook als 
paaslam met kruis en 
nimbus), het paard 
(hengst), de hond, de 
ezel, de olifant, de haan, 
de raaf, de valk met kap, 
belletjes en krul '), de 
meeuw, de zwaan, de 
zwaluw, de ooievaar, de 

reiger, de pauw, de duit, de papegaai, de maarl (afgebeeld als 
vogetjes met afgeknotte poten en snavel), de bij, de dolfijn, 
de bot, de zalm en andere vissen (gebogen, gepaard, gevind, 
geschubd, zwemmend of stijgend), de gekookte kreeft, de 
hagedis, de slang, de zeester, de schelp (in blauw, zilver of 
groen) en nog vele andere min of meer fantastische dieren. 

H. De ptoTit en haar onderdelen 
Vele beelden, vooral in de oude heraldiek waren afkom

stig uit het plantenrijk, zoals bomen, takken, bladeren, bloe
men en vruchten. De boom is meestal geplant in een heuvel 
(de schildvoet) of is uitgerukt en de stam staat paalsgewijs 
voorzien van niet symmetrisch geplaatste takken met te grote 

gestileerde bladeren. De bladeren hebben de natuurlijke 
kleur, de stam is meestal bruin of zwart gekleurd. Van de 
meest voorkomende boomsoorten noemen wij de eik, de lin
de, de denneboom. de cypres, de pijnboom, de palm en de 
berk. De linde wordt weergegeven met hartvormige bladeren, 
de den als een kegel op een stam, de berk met een zilveren 
stam en groen loof. Takken zonder boom worden eveneens 
aangetroffen. 

Als bladeren vinden laurier en 
klaverbladeren toepassing. Het 
klaverblad wordt afgebeeld met en 
zonder steel (drieblad). De meest 
voorkomende bloemen zijn de roos 
en de lelie. De roos wordt geopend 
afgebeeld, van boven gezien met 
vijf hartvormige of een weinig aan 
de rand omgebogen bloembladeren 
van rood, goud of zilver, waartus
sen vijf spitse, groene kelkblade
ren zichtbaar zijn. Het hart is van 
goud. De lelie is gestileerd in de 
algemeen bekende Franse lelie
vorm (zie het Nederlandse Jam
boreezegel van 1937 1% c). 

OüK de ontloken lelie komt voor. Voorts worden aangetrof
fen: de zonnebloem, de mispelboom, de papaver, de distel, 
het viooltje, de korenbloem, het wier, de boterbloem, de lis
dodde, enz. enz. Als vruchten komen voor, los of hangend 
aan een tak, appel, denneappiel, granaatappel, eikel, druif, 
korenaar en korenschoof. (Zie o.m. voor enkele der voor
noemde bloemen enz. de Nederlandse weldadigheidszegels 
van 1925, 1926 en 1927). 

I. Fantastische heelden. 
Hiertoe behoren allerlei fantastische we

zens, waartoe overlevering en sage de stof 
leveren. Combinaties van mens en dier komen 
meermalen voor. De dubbele adelaar behoort 
tot deze rubriek, verder de gevlmigelde leeuw, 
de griffioen of grijpvogel, de phoenix, de 
paardmens of centaur, de draak, de weerwolf, 

een vrouw met een visstaart (meermin), en dito man (meer
man), de melusine, d.i. een geklede gekroonde vrouw met 
twee naar boven gerichte visstaarten (wapens van de Itali
aanse stad Palermo), de eenhoorn, d.i. een paard met een 
hoorn in het midden van het voorhoofd en een leeuwestaart. 

J. Hemellichamen, Elementen, Gehouwen, 
Gebruiksvoorwerpen, enz. 

In de heraldiek is de kleur van de zon (voorgesteld door 
een /estienstralige schijf van voren gezien) van goud, op
gaand in het rechterbovenveld, ondergaand in het linker
onderveld. De maan als sikkel is van zilver, als gelaat van 
opzij gezien van goud. De sterren hebben vijf, zes of acht 
punten. Eén punt wijst altijd naar boven. Als komeet voor
gesteld heeft de staart een andere kleur. De aarde wordt als 
wereldbol afgebeeld, de regenboog als een gebogen balk van 
rood, goud en blauw, de bliksem als een bundel vlammen of 
stralen, de golven in blauw en zilver, de bergen als drieberg 
(zie o.a. de zegels van San Marino). 

I **l 
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Als gebouwen komen voor kasteel met tinnen en torens 
(Hamburg) valdeui, poort, kerk van opzii of van voren ge
zien met twee tot vier torens, verder een molen, een schip
biug, schepen enz enz 

Als oorlogswerktuigen en wapens zwaarden, lansen, pie
ken knotsen, dolken, stormram, piil en boog, veider kioon, 
harnas enz enz Als werktuigen en voorwerpen, die betiek
king hebben op jacht, visvangst, landbouw en veeteelt zeis, 
sikkel, ploegijzei, eg, hoefijzei, lachthoom, woltshaak weer
haken; als kledingstukken' handschoen, hoed of muts, als 
sieraden gesp en ring Verder muziekinstrumenten, huis
raad, godsdienstige onderwerpen en vele andeie voorstel
lingen 

Stand en plaatsing van de beelden 
Wanneer verschillende zelfde figuren in onbepaald aantal 

op een wapenschild zijn geplaatst, heet dit, bestrooid of be
zaaid De beelden behoren dan even groot te zijn Een schild 
kan bv bestrooid of bezaaid zijn met sterren, kiuisen, leeu
wen, lelies enz Indien het aantal beelden bepaald is, heten 
de beelden „geordineerd" Wanneer een beeld op het veld 
staat, wordt het m het midden geplaatst, b v een zwaard in 
het midden staat „paalsgewijs" Twee beelden staan naast 

elkaar als volgt • • soms boven elkaar drie beelden staan . 
soms • • • of • , vier beelden staan '. '. , vijf beelden '.'.* 

• • • • • 
ook wel • • •< zes beelden staan • • an zeven beelden • • • 

• ■ • • • 

Door de vorm van het schild wordt de plaatsing „geordi
neerd" Voor het geval om een groot beeld kleineie gerang
schikt zijn, heet dit veld „vergezeld" Een paal, waarop b v. 
stenen of lozen zijn aangebiacht heet „belegd" Wanneer er 
zich meei dan een beeld op het veld bevindt kunnen deze 
afgewend, tegengekeerd, gelijkgewend enz staan. 
") Voorwerpen, die op de valkenjacht gebruik\ worden. 

Door PHILA TELIE verrijkt gij 
uw kennis en vermeerdert gij 

uw vriendenkring 

(Vervolg van blz 248) 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
D'^AL". Secr A. J H. Sauter, Engel
selaan 11, Roosendaal fN Br ) 

Nieuw lid* J J Thieller Spooistraat 116, Roo

sendaal 

POSTZEGELVERENIGING „GORIN
CHEM EN OMSTREKEN" te Gorm
chem Secr • A v d Vliet, Nieuwe Ho
ven 48, Gorinchem 

Nieuw l id: E R J Biunner, Hazcnlager 9 Go

rinchem 

PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR, AMSTERDAM Secr E M 
van Raai, p a Postbus 4064, Amsterdam 

Bedankt W F Hijkoop, A Biouwci R J T h 
Hoogendijk 

PHILATELISTENKRING „DE POST
HOORN Secr J W van Etteger, Koo
lemans Beynenstraat 118, Nijmegen 

^ 1) n n k t n u attLfU op het gewij7)j,dL adres van 
]ict scLrctariaat 

Bedankt R Ch G Spong 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT" te Bergen op Zoom. 
Secr A Engelen, lepstraat 22, Bergen 
op Zoom. 

Nieuwe leden 61 Mei M Verheggen, Lievenshove 
62 H de Haas, Stationsplein 10, 63 P Mennes, 
Woiiwsewcg 154, 65 M van Dijk, Kastanjelaan 86, 
66 J Bol, Vrederust, Pav 11, 67 S G Yntema, 
Kremerstraat 27, 69 C G Schlüter, Antwerpse
sti aatweg 434, 70 P J Hopmans , Koepeldwars
straat 16, allen te Bergen op Zoom, 64 Mevr J 
QuistKardos, Molenstraat 4, Oud Vossemeer, 68 ] 
A Gelderblom, Oudelandsestraat 5 Tholen 

Postzegelhandel C. J. H . R O O T L I E B 

Philateli5tE\pert, Laan \ a n Meerder \ooi t 273A, 
's Gravenhage Tel 392142, Postgiro 444540 

TE KOOP AANGEBODEN, MOOIE VOOR. 
RAAD NEDERLAND 

Puntstcmpels 1872/88 in mooie ex op dv nis 
stuks 19, 21, 22, 23, 24, 26/27, aantal 240, 175, 
125, 150, 125, 135 Op nr 35, 37 t/m 43 aantal 
200 150 stuks 
Collectie 1300 stuks verschillende prijs / 650,— 
Extra offerte Nederl Indie 1870 88 op nr 9, 
100 stuks \ersch puntstempels ƒ 60 — w b op 
blieven 

Kltinrondstcmpeis, 
l in^ j tempels op di. nis 
Ï4 t m 43 Hulpkan to -
rt.n w b yeldz voorko
mende dorpen, ^paai-
bank etc met duide 
lijke leesbare stempels, 
op nr 34 35 36 37, 38, 
39 40, aantal stuks 69 
31, 46 156 66, 80, 98 
stuks aantal 41 26 st 
42-68 st , 4 J l i s t , to 
taal 851 stuks 
Alle pr ima gestempeld 
prijs ,f 475,— op W 
7 en 8 175 stuks prijs 
f 150,— Catalogus nis 
19 49 totaal der diic 
partijen f 2600,— Mi)n 
pii)s t 1250,—, bij af 
name een der partijen 
lOVo rcdutt ic 

1957 Miehel Cat Europa 
1957 Miehel Cat Duitsland 
\9^7 Yvert Tellier Frankujk 
1957 Yvert-Telher Europa 
1957 Yvert-Telher Buiten E 

Wi| bieden aan 

Oostenrijk Wipa Blok 
t 200 —X 

Ts)echosIowaki)e Muziek 
blokken 220,—X 
Van Europa hebben wij 
\ele betere series en ze
gels, uit de laren \ o o r 
1940 
Nederland no 3 ƒ 20,—° 

no 12 „ 19,—° 
no 29 „ 15,—° 
no 45 „ 17,—° 
no 48 „ 40,—° 
no 49 , 5,50° 

/ 18,40 
,. 5,10 

en Kol „ 3 25 
,, 1190 

u rop i „ 15 80 

Ned Indie no 1 , 
no 97 98 , 

no 160 66 , 
no 289 „ 
no 361 „ 

brandkast serie 

Ned Antillen 
lubileum 1923 
no 82 88 
vlgpost no 26/40 ,, 
Juliana rode kr ,, 
help-help 
Suriname no 14 ,, 

no 39 ,, 
no 137-40 „ 

Oude 
wore 

Y\er t 1936 compke t 
t door ons meenomen voor 

ƒ 12,45 
Verzamelingen en engros partijen 
worden door ons te koop gevraagd 

2 0 , - ° 
22,—X 
25,—X 
57,50° 
14,—° 
50,—X 

60,—X 
5,50x 

43,—X 
9,—X 

10,50x 
1 5 , - 0 
9,—X 
5,—X 

Bezoek P O S T Z E G E L H A N D E L 
onze zaak Spuistraat 301 - Annstcrdam G 

no 197 99 , 12,50° 
no 229 43„ 48,—x 

stadion ,, 6,—x 
Bil^R Rode kruis 1918 
ongcb ƒ 175,— 

Duitsland 5 Mark 
Reiehspost ongebr 

ƒ 7 5 , -
Duitsland vlg 1924 
ongebr f 35,— 
K U K Feldpost ong 
postfr ƒ 80,— 
Frankrijk \ l p 50 fr giocn 
ong f 57 50 
Monaeo Orphelms 1919 
ong ƒ 125 — 
A C . E N G E L K A M P 

ro 312696 Telefoon 30998 

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

De prijzen bedragen 
p. stuk 0.18 p 100 st 10"/. KORTING 

Levering franko huis na storting op giro 447495 t.n v 
Fa I W RICHT BEATRIXLAAN 11 VUGHT 

OUDE BRIEVEN 
met en zonder zegels 

\NKOOP-VERKOOP 
GEUZENDAM'S POSTZEGELHANDEL c/v 

Torenstraat 89 - Den Haag 

NEDERLAND 
1925 1 et { 1) 

2V! et ( 3) 
7V! et { 8) 

12'/2 et (11) 
20 et (13) 
30 et (15) 
60 et (18) 

1926 2 et (19) 
4 et (21, 

10 et (25) 
15 et (26) 
22" ! et (27) 
35 et (30) 

ROLTANDINGEN ■ 

f 0,15 
0,15 
0,30 
0,60 
0,80 
1,40 
1,90 
0 , 1 J 
0,25 
0,50 
1,60 
0,60 
1,50 

1928 

1930 

ONGEBRUIKT 

4 et (39) 
6 et (41) 
7'/ï et (42) 

12'/j et (47) 
15 et (48) 
15 et (49) 
20 et (50) 
2 et (60) 
6 et (65) 

10 et (66) 
21 et (68) 
30 et (69) 
50 et (70) 

(porto beneden f 10,— 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & Z O O N 
PASSAGE 2527 DEN HAAG 

ƒ 0 25 
0,25 
0,30 
0,40 
0 60 
0.40 
1,— 
0,45 
0,40 
1,— 
1,10 
1,75 
4 50 

extra) 

N.Y. 
TELEF 112438 GIRO 4262 

255 

file:///ersch
file:///NKOOP-VERKOOP


Te koop 
gevraagd 

Voor belangrijke objecten, 
bezichtiging ter plaatse. 
Geen collectie ce groot. 
altijd prompte betaling 

KILO'S NEDERLAND 

MASSAGOED 
Nederland en Koloniën, alsmede buitenland 

SERIES NEDERLAND 
gebruikt en ongebruikt, in het bijzonder vana 

1949 doch ook oorlogsuitgaven 

VERZAMELINGEN EN PARTIJEN 
vooral overzee 

Uitvoerige offertes aan: 

POSTZEGELHANDEl A. J. DE WIT 
Albrecht Dürerstraat 4 Amsterdam-Z — Telefoon 713489 

Te koop gevraagd: 

Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 
Speciaal interesse voor oude 

van de gehele wereld. 
AANBIEDING 
NEDERLAND. 

1951 Zomerserie (x) 
1951 Kinderserie (x) 
1954 „ (x1 
1955 „ (x) 
Blanco albums met 
schroefband ƒ 4,30, 

postzegels 

zegels 

f 1,20 
„ 1,15 
„ 1,10 
>, 1,10 

100 bladen in 
ƒ 5,50, ƒ 7,50 

en ƒ 12,— (Schaubek formaat) 
Vraagt toezending gratis prijslijst 
Schaubek Europa albums. 

ALBUMS. 
Nederland (O.G.) (excels.) ƒ 6,50 

Bondsalbum K 11 8,50 
,,Holland" album 14,— 
Alsv. binnenschroeven . . „ 15,— 
„DAVO" album 22,50 

Groot insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken „ 10,— 
Alsv. 20 bladen 18,— 

Insteekboekjes ƒ 0,75; ƒ 0,95; 
ƒ 1,50; ƒ 2 , - ; ƒ 3,25; ƒ 3,60; 
f 6,75 

Schaubek Europa 15,— 
Overzee 20,25 
Wereld 18,— 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 — Giro 425549 

IIUIIIIIIIMIIIJIIK 

Extra goedkope aanbieding 
N E D E R L A N D 
bovendien bii a.:nkoop boven ƒ 1 0 , ^ nog 10 Vo 
kor t ing. 
1852 N o . 1 5 et ƒ 6,— 

,, 2 10 „ ,, 6,— 
„ 3 15 „ „ 25,— 

1864 „ 4 15 „ ,, 1,65 
„ 5 10 „ „ 1,— 
„ 6 15 „ „ 17,50 

1867 „ 9 15 „ ,, 4,75 
,. 10 20 „ „ 2,75 
„ 11 25 „ „ 12,30 
„ 12 50 ,, ,, 25,— 

*,, 20 7'/! „ „ 2,5C 
„ 20 71/2 „ ,, 1,60 
„ 25 22'/2 ., „ 4,25 
» 27 50 ,, „ 0,75 
„ 28 1 Gld ,, 3,75 
„ 29 2'/2 Gld „ 17,50 

1891 „ 41.1 22'/! et „ 1,60 
„ 42 50 „ „ 2,20 
„ 45 1 Gld „ 6,50 
„ 45 2'h Gld „ 17,50 
„ 45a 2V2 Gld „ 21,50 
„ 4b 50 et „ 1,50 
„ 47 1 Gld „ 3,75 
., 48 5 Gld ,, 50,— 

De nrs. 45, 45a en 48 met volle afstempelingen 30"/« 
goedkoper. 
1898* No . 49 1 Gld. ƒ 17,50 

, 48 1 ,, „ 6,25 
1906* „ 84-86 conipl. „ 7,— 
1913'-' „ 93-94 jubilé „ 1 , _ 

* >, 95 20 et „ 1,15 
*■ ., 96 25 ,, „ 1,05 
• ,. 97 50 „ „ 3,— 
* „ 99 2«/. Gld „ 1 6 , 
* „ 101 10 „ „ 85,— 

1923 „ 121128 „ 0,45 
„ 129 1 Gld „ 1,35 

" „ 129 1 „ . „ 3,25 
1923* „ 130 2 ' / . „ „ 21,— 

„ 130 2'/» „ ,, 17,— 
* .. 131 5 „ „ 25,— 

„ 131 5 „ „ 18,50 
* „ 134135 Toorop „ 4,50 

1924* „ 136137 Tentoonst . „ 15,— 
„ 136137 „ 13,— 

1940» „ 356e Blok van 4 van de waarden 
7'/3 en 2'/2 et die elk 2 maal in een 
blok voorkomen. Er zijn hoogstens 
3035 blokken bekend, prijs „ 400,— 

Portzegels 
1870 N o . 1 en 2, elk ex. p . stuk ƒ 1,60 
1896 ., 20 6V! et gest. of ongest. „ 4,25 

1910* No. 27 3 et op 1 Gld Type 1 
* „ 27 Idem Type II 
* „ 27 Idem Type III 
* „ 28 50 et op 1 Gld Type I 
* „ 28 Idem Type III 

„ 28 Idem gest. Type III 
,, 29-30 gest. of ong. 

1907* „ 31 '/ï op 1 et 
„ 31 Idem gestemp. 
„ 32-34 gest. of ongest. 
,, 36 gest. of ongest. 
,, 39 gest. of ongest. 
„ 40 gest. of ongest. 
,, 41 25 et o-p Va et 
42 gest. of ongest. 
,, 43 gest. of ongest. 

1912 „ 50 en 53 elk ex. 
* ,, 48 a-f ent inplaats van cent 

Brandkastzegels foutdr . R .R. 
1921 „ 1-7 compleet 
Armenwet 
1913* No . 1 1 et 

* „ 2 l'/ä „ 
„ 2 l '/ï „ gest. 

* „ 3 2 ,, 
* „ 4 2 ' /! „ 
* „ 5 3 „ 

,, 6 gest. of ongest. 
,, 7 gest. of ongest. 
,, 8 gest. of ongest. 

Cour Permanent 
1934 No . 9-15 compl. 

,, 12 Vredeszegel 
„ 13 12'/2 ct 
,, 15,a getand 12'/2 
„ 16-19 compl. 

1947 „ 20-24 compl. 
1950 „ 25-26 compl. 
1951 „ 27-39 compl. 
Interneringszegels 
1916* No . 1 groen 

,, 1 op brief 
2 

Postpakket-Verrekenzegels 
1923 N o . 1 11 op 22'/i ct 

,, 2 15 op 17'/2 ct 
„ IB 111/2 X 11 
„ 2B ll ' /2 X 11 
„ IC getand IIV2 
., 2C eetand l l ' / s 

ƒ 4,50 
,. 7,— 
,, 5,— 
„ 21,— 
„ 19,— 
„ 17,— 
„ 1,— 
„ 0,55 
„ 0,65 
„ 0,70 
„ 0,45 
,, 2,— 
„ 1.10 
„ 1.20 
„ 6,— 
„ 10,— 
„ 0,30 

„ 130,— 
>, 60,— 

„ 0,70 
„ 0,45 
„ 0,35 
■1 1 , — 
„ 3,20 
„ 0,50 
„ 1,70 
„ 7,— 

8,— 

,, 7,— 
„ 4,25 
„ 0,80 
„ 2,75 
„ 4,50 
„ 0,75 
„ 0,40 
„ 1,75 

„ 7,50 
„ 10,— 
„ 3,— 

„ 0,20 
„ 2,50 
„ 0,25 
„ 7,— 
„ 1,20 
„ 4,— 

* ., IC 11 ct OD 22'/2 ct getand IIV2 
Postfris 

Postbewijszegels 
1884 No. 17 compleet 

, , 5 4 Gld 
Gave tandingen zijn meer 
catalogusprijs waard 

„ 120,— 

„ 26,— 
,, 14,— 

Jan 

Voor deze lage prijzen kan ik zeer vele zegels van de gehele wereld aanbieden, o.a. vele zeldzame nos van 
Duitsland, Frankrijk, Engeland (ook Pondenwaarden). Ik maak aanbieding op mancolijsten. Voor mijn | 
eigen wereldverzameling to t 1918 wil ik gaarne de mij ontbrekende zegels ruilen, ik mankeer nog genoeg 
zegels van buiten Europa. Verzamelaars of handelaars beschikkende over voldoende voorraad van bui
ten t u r o p a en genegen op deze wijze hun doubletten te ruilen, kunnen bij mij zeker van hun 
vinden (Catalogus tegen Catalogus). Afspraken dienaangaande zie ik gaarne tegemoet. 
Al mijn advertenties zijn nog geldig voor zover voorradig. Nederland en Overzeese gebieden ges 
en ongestempeld ruim in voorraad, mancolijsten worden uitgevoerd na prijsopgaaf. 

gading 

empeld 

1 Albums en alle filatelistische artikelen worden met 15'/o kor t ing geleverd, ook supplementen welke bij 
mi) voorradig zijn. Ook zeer mooie blanco albums, stockboeken, voorraadboeken, loepen enz. ena 
bezoek liefst eerst telefonische afspraak. 
Alle aangeboden zegels zijn van prima kwaliteit . Kasse bij order voor onbekenden. 
Alle aankopen boven ƒ 10,— zi)n met lO /̂ii kort ing en franco toezending; daaronder por to extra. 

. Voor 

T 
St 

Telegramzegels 
1877* No. 2 3 et ƒ 

„ 3 5 „ 
,, 6 20 ,, 
„ 9 50 „ 
„ 10 60 „ 
„ 11 1 Gld 
„ 12 2 „ 

* ,, 12 2 „ prima postfr. ,, 
BADEN 
1861 N o . 12 9 Kr 
BEIEREN 
1849 No . 1 1 Kr zwartgrjjs met 4 zeer 

brede randen, waarvan 3 van 
buurzegels lichtgestempeld „ 
(Yvert fr. 35000) 

„ 7 12 Kr rood 
Idem linksonder loupenrand ,, 

„ 14 18 Kr Prachtstuk 
Idem linkskort ,, 
Idem kortgerand ,, 

1867 „ 18 6 Kr. ,, 
„ 22 18 Kr. ,, 

* ,, 29B 12 Kr. getand z/gom pr. ex. ,, 
1875 „ 37 1 Mark 

,, 46 1 Mark „ 
PRUISEN 
1867* No. 23 1 Kr 

„ 24 2 Kr „ 
„ 25 3 Kr „ 
„ 26 6 Kr 
„ 27 9 Kr „ 

• „ 25 3 Kr 
ARGENTINIË 
1952 No . 534-536 Eva Peron 
1954 „ 551-552 20 en 50 Pesos. Pracht 

ex. Yvert Fr 1750,— 
KENYA en UGANDA 
Kon. Elisabeth 
1954 N o . 91-95 10 c - 1 sh 

„ 97-98 1 S 30 en 2 S 
„ 99 5 S 
„ 100 10 s 
„ 101 1 i 

RHODESIE en NYASSALAND 
1954 No . 11 2 S „ 

,, 12 2/6 „ 
,, 13 5 S ,, 
„ 14 10 S „ 
„ 15 1 £ 

1955 „ 17 1 S „ 
SINGAPORE 
1955 „ 40 1 $ 

„ 41 2 $ 
„ 42 5 J 

3,25 
0,75 
1,10 
1,75 
1,75 
2,20 

36,50 
82,50 

25,— 

185,— 

27,50 
22,50 
33,— 
16,50 
10,— 
7,— 

25,— 
65,— 

6,50 
10,— 

6,— 
12,— 

2,75 
5,— 
5,— 
3,— 

8,50 

6 , -

0,50 
0,80 
1,— 
2,20 
5,25 

0,65 
0,75 
1,40 
3,75 
6,50 
0,50 

0,85 
1,50 
4,— 

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 

P H I L A T E L I S T I S C H B U R E A U 
Laan van Nieuw Oost Indië 50, Den Haag 

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

Bankiers R. Mees & Zoonen 
Nederl . Handel Mij, Herengracht 

ï bereiken vanaf station Hol l . Spoor Hin 4 en 4a. van 1 
aatsspoor lijn 6, afstappen Ie halte Ln v. N . O. indië. 



NEDERLAND (pnma 
495/98 f 0,30 
499/500 0,25 
501/02 0,05 
503/07 0,30 
508/12 0,50 
530/32 4,50 
S33/36 0,75 
537/38 0,30 

539/43 /■ 0 50 
^56/57 0,20 
563/67 1,10 
568/72 1,— 
573/76 1,2J 
578/82 1,15 
583/86 0,30 
187/90 2,25 

591/95 
597/601 
606/10 
611/15 
631/35 
637/38 
639/43 
645/49 

gebruikt) 
f 0,80 

1,25 
0,95 
1 , -
1,15 
0,25 
0,90 
1,10 

651/5J ƒ 1,20 
656/60 0,90 
D 9/15 7 , -
L> 16/19 4 50 
D 20/24 0,75 
D 25/26 0,45 
N o 4 1 75 
No 28 3 7D 

Betaling met bestell Ü1 onder remb Orders beneden ƒ 5,— port i extra 
Te koop Eevraaed Series Nederland & O G Aanbiedingen met priis worden 
p o beantwoord 

Nederlandsche Postzegelhandel A. 
N Z Voorburgwal 316, Amsterdam, 

M. N. V. d, Broeke 
Postgiro 165298 

NEDERLAND H M W Ao 18914 stempelverzameling bexattende Klein 
rond, diverse Post- en Hu lpkan to i t n , ruim 1500 prima exempl zv b zeer 
vele zeldzame duidelijk leesbare stempels opgezet met beschnivmg in blanco 
album, carton bladen album Vellinga Specificatie Postkantoren 305 Hulp
kantoren 968 Bijkantoren 61 Spporwegkantoien 126 Stationsstps 22, zeldz 
rubberstpi 7, vrijbl prijs ƒ 600— Totaal aantal 1519 expl Tentoonstelling 
object op aanvraag te zien ^ 
Ik heb mooie vooiiaad brieven en cui losa Holland en O R 
C ROOTLIEB Lian van Meerdervoort 273a, Tclel 392142, Den Haag 

Dluttige geschenken l 
CATALOGI 
Yvert 1957 3 delen compleet 
Deel 1 3 25 Deel 2 11 90 Dl 3 
Y\er t 1956 3 delen compleet 
Yverl 1935 3 deltn compltet 
Zumstein 1957 EUROPA 
ld Zwitserland-Liechtcnstein 
Michel 1957 EUROPA 
ld Alleen Duitsland 
ld ld Speciaal catal i,us 
Stanley Gibbons 57 EUROPA 
ld Deel I British Empiie 
ld Simplified gehele wereld 
ld Two Reigns vanaf 1937 
Borek 1957 VCest-Europa 
[d de nieuwe kleurenkaart 
ld Duitsland 1957 
ld Israel met maiktbericht 
ld Tsjechoslowakije 
ld USA en U N O 
Vidal Torrens beeldcatalogi 
Bloemen 1957 
Prachtalbum voor Bloemen 
Spoit en Padvinderi) 1957 
Pracht Sportalbum 
Dierenwereld catalogus 1957 
Pracht Dierenalbuni 
Ver Naties geh fttield cat 

1957 
Pracht U N O WERLLD album 
Catalogus Kerkelijke Motie\en 
Pracht album hiervooi 
Catalogus zegels Vaticaan '57 
INDEX catalogus Frankrijk 

1957 
NVPH atalogus lunior 1955 
ld lunior 1956 
ld Speciaal catalogus 1957 
ld Speciaal catalogus 1956 
ld Punrstempel catalogus 
Pimet België 1957 
Prinet Congo 1957 
Philac/Ungeheuer cat Luxem-

buig 
Catalogus 1957 Indoi esie 
Spec Cataloj,us Indonesië 

N O I E N 
AFA 1957 Ska.idinavie 
Stender 1956 USA/Canada 
SUPPLEMENTEN 
Yveit supplement ing Yv 

1957 
Michel suppl ing Michel 

1957 

ALBUMS IN SCHROEFBAND 
Nederland K II volledig 
ld merk HOLLAND 6,50 ld 

DAVO 

30 95 
15 SO 
17 50 
12 50 
16 95 

1,20 
18,40 
5,10 
9 75 

16 90 
12,75 
13,90 

4 ,50 
6 25 
3,50 
2 ,75 
1 — 
1,50 
1 50 

1,50 
22 ,50 

1 95 
40 — 

1,95 
45 — 

1 95 
45 — 

3 75 
8 0 - -

0 75 

1,75 
0 ,75 
1,25 
2 50 
1 50 
1 25 
1 75 
1 75 

2 , — 
1 10 

1,50 
2 50 
3 75-

OV GEB. 

ik H O L -

klem-

N t U L R L A N D EN 
S C H R O r F B A N D 
Meik K 11 S 50 me; 

LAND 
Meik DAVO 22 50 

band 
Gespeciauseeid album 
Engeland in kleurige schi oef

band 
Vaticaan 10 50 Isiael 
USA 12,— Queen Elisabeth 
BOEKWERKEN 
Heel dt Kolff Dieienwereld 
ld De mens en zijn wereld 
ld Beroemde zeevaarders 
ld Canada op Postzegels 
ld Oranje en Nederland 
ld Het Rode Kruis op Postz 
ld Letterkunde en Muziek 
Postzegels \ertellen (r>opulair) 7,50 
Het postzegclboek v v Brink 7 90 
AANBEVOLEN T I J D S C H R I F T E N 
Echo de la Timbrologie per 

)aar 10,— 
Deutsche Ztg f Briefm per 

laai 13,50 
Philatelic Magazine per jaar 10,— 
Kunzl Liste met gratis adsert 10,— 
PI oef nummers kosten 0 80 
BLANCO ALBUMS MET 
RUITIESP 
100 bl schroefb 22 X28 cm 4 95 
ld VICTORY sehr b 

29 X 30'/ cm 8 50 
ld LIBFRTY met canon 

papier 15 — 

H,— 

25,— 
25,— 

9,75 
9,— 

37 50 

3 95 
1 — 
1 — 
1,60 
2,50 
1,75 
1,75 

INSTEEK BOEKEN merk 
OLIFANT 
A Populair 32 X 23 cm 
16 blz m 12 stioken m 
middenstrook 5,50 
B Luxe alsvoren in zwart 
met 11 plastic stroken m 
rnd str 11,25 
C Multi 25 X 32 cm 32 
bldz m 12 stioken met 
middenstrook 13,50 

12 50 

EUROPA FDCs met eomplete 
series 

EUROPA FDCs m Izegel p 
land 

FDCs DAG VAN H E T 
N O O R D E N (5) . . 
ISRAËL NIEUWTJES per 
1000 pi 

Gevouwen gomstrookjes per 1000 merk RAPKIN 75 et , merk PHILORGA 
1,25 et Pincetten in goede kwaliteit, puntig 75 et , rondhoekig ƒ 1,—, 
gebogen ƒ 1,75 Tandingmeter celglas zeer nauwkeurig 45 et Schlager 
pakket 1000 wereld ƒ 5,— Verrassingspakket 200 gram WERELD 10 ï 15 
landen op papier, slechts ƒ 3,75 Levering uitsluitend na ontvangst van uw 
remise op giro 336559 ten name van 

" R E N N I E H A A G S M A ' S P O S T Z E G E L H A N D E L ' 
Leeuwenstraat 2a HILVERSUM Tel 7606 Desgewenst rembourszendingen 

Roell 
jjoeL erna veilt op 

7 december a.s. 

in gebouw ,,AMICO" 

Nieuwstraat 10 's-Gravenhage 

o.a. 
NEDERLAND Ie EMISSIE 
waaronder gereconstrueerde platen 

in uitzonderlijke legal i te i t ! 

5 cent Plaat I I I 96 stuks 

10 cent Plaat IV 87 stuks 

10 cent Plaat V 86 stuks 

Vraagt geïllustreerde veilingcatalogus 

fxoel/ 
LJOQL o Q kom a 

Prinses traat 58-60, hk. Juffrouw Idastraat , 
Tel. 110319, ' s -Gravenhage , Giro 247130, 
Correspondent ie -adres : Pos tbus 45. 

Wij betalen contant, Saar vanaf 1945 

Ttn t Bioemcn 
Luthei en Calvijn 
Vol'vshilfe 1951 
Olympiade 1952 
Dag der postzegel '52 
Messe 1952 
Rode kruis 1952 
500 fianc 
Volkshilfe '52 
Messe 1953 
Henri Dunant 
Dag der postzegel '53 
Volkshilfe 1953 
Abdy Tholv 
Messe 1954 
Dag dei postzegels 1954 
Madonna 
Volkshilfe 1954 
Dag der postzegel '55 
Hoogwaterblokken 
Poitzegels 1949 
Luchtpost 1948 

Van de gevraagde zegels kan ik elk kwantum gebruiken, postfrisse zegels 
moeten zonder plakker zijn of hoogstens 1 plakker Gebruikte zegels mooi 
gestempeld Zeer grote kwantums afname voorbehouden Betaling direct na 
ontvangst der zegels op de door u gewenste wijze Verder ook gezocht 
Berlijn Franse zone, Oostduitsland, Bundesrepubliek Israel, Vaticaan enz 
Koop ook Eerste dag covers Maximumkaartcn, Vliegbrieven enz 

POSTZEGELHANDEL MADJOE A. A. M. DE GRAAFF 
H O O G S T R A A T 182 z ■ SCHIEDAM  TEL 68407 

Saai I 20 wrd 
Opdruk 13 wrd 
Geel papier (gekeurd) 
3de uitï,ave 13 stuks 
Hoogwater met luchtp 
Verfassung 
Jeugdherberg 
Universiteit 
Paai den 
Industrie 17 Wld 
Volkshilfe 1949 
Peter Wust 
Kolpmg 
Dag der postzegels 50 
Rode kiuis 1950 
Heihg laar 
Ottweilei 
Europarat met Luchtp 
Volkshilfe 1950 
Dag der postzegels '51 
Rode kruis '51 
Blesse '51 

Ün„cbr 
0,70 
1,25 

125,— 
6,— 
9,— 
1,— 
0,80 
0,90 
7 50 
9,— 

24 — 
1,20 
7 50 

26 — 
8 — 
6 — 
1 20 

20,— 
18,— 
2,50 
6,50 
0,75 

gtbr 
1,— 
1,50 

135,— 
0,50 
9,— 
1,— 
0,85 

7,50 
0,90 

24,— 
0,90 
7,50 

27,— 
8,50 
6,— 
1,10 

15,— 
19 — 
2,50 
6 50 
0,50 

Onaebr 
0 65 
0 75 

10 — 
? 
2 50 
0,50 
0,60 
5,50 
5,50 
0,60 
0,80 
1 75 
3 
0,80 
0 50 

4 1 — 
1 — 
0 85 
0,50 

115 — 
22,— 

6 — 

gebr 
0 30 
0 75 

10 — 
2 — 
2 50 
0,20 
0,20 
4,50 
5,50 
0,20 
0,80 
1,75 
3 — 
0,80 
0 20 
1,— 
1,— 
0,85 
0,50 

120,— 
22,— 

4 50 

file:///ertellen


Wederom fQJMCl^tl^Crl 
onze biedingen zjjn onze inkoopprijzen 
overtreffen alle ^oor bundel- en kilowaar! 
verwachtingen! 

Hoogste prijzen welke ooit betaald werden! 
yR/K/^GT ONZE GRATIS INKOOPUJST 1957. 

Postzegelgroothandel „ N O V i O M A G U M " 
Molenstraat 85 - Nijmegen - Tel. 20638 

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. 

GOEDKOPE A A N B I E D I N G : 
X is ongebruikt . 
Columbia Bloc nr 1 x j 

2 x 
3 X 

Egypte Bloc nr 2 en 3 tez. ,, 
Falkland Isl. 83 op brief 
Indonesia 25 Rp RIS gebr. „ 

„ Soekarno 
compl. X ,, 

Monaco 185/194 x 
Oostenrijk 477/80, spec. 

stemp. „ 
Ruanda Ur . 92/106-111/113 x „ 
Synë vl.p. 107/111 x 
Syrië Rep. 35x en vl. p. 

33 X 

8,— 
3,50 
3,— 
2,50 
2,95 
2,75 

29,75 
15,— 

12,50 
3,25 
4,50 

2,90 

Triest B sport 59/54 x „ 5,50 
Yougo Slav, sport 611/616 x „ 3,25 
Voor beginnende en gevorderde ver
zamelaars ligt een prachtige collec
tie Engels-Indië en Pakistan klaar 
ter zichtzending. 
Voor een leuk origineel St. Nico-
laascadeau voor uv/ zoon of dochter 
i;e]ieve u ƒ 5,— over te maken op 
mi)n giro, met vermelding ver-
zanielgebied. 
Te koop gevraagd afwijkingen, 
kopst. opdrukken, zegels op brief 
enz. op het gebied van Rode Kruis-
postzcgeis. 

HOGE TEGENWAARDE VOOR UW DOUBLETTEN 
Wij geven U voor de door ons gevraagde zegels een zeer 
hoge cataloguswaarde terug in plaatjeszegels, luchtpost
zegels en be1;ere waarden waarvan wij een surplus hebben. 
Wij geven U voor 100 gemengde Kind- en Zomerzegels 
frs. 1500,—. Nemen elke hoeveelheid en geven een goed 
assortiment terug. Voor onze export vragen wij zegels 
van U.S.A. en geven voor de volgende zegels (nummers 
volgens Yvert 1956) een grote overwaarde. Voor U.S.A., 
echter geen Kantzegels, doch prima kwaliteit. 
U ontvangt voor deze nummers 3 X de cataloguswaarde 
terug. 
No's 59, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 107, 108, 

109, 120, 121, 122, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144a, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 195, 197, 198, 198a, 217, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 247, 248, 253, 254, 255, 260, 261, 262, 263, 264, 270, 276, 277, 278, 
279, 280, 398, 399, 413-447, luchtpost 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 39, 41, 42, 43, Colis posteaux 3, 7, 8, 9, 
10. 11, 12 13-17, 18-21. 

Wij nemen elk aantal per soort. 
Ook voor de oudere nummers hebben v/ij interesse op 
dezelfde basis, echter alleen voor goed gecentreerde en 
goed gestempelde exemplaren. 
S.v.p. geen zendingen beneden frs. 5000,—. 

POSTIMEX 
Frans van Mierisstraat 79b — .Amsterdam (Z.) 

Zeer bijzondere aanliieding, 
Nederland 
r'' prima 
2-̂  prima 
3''' mooi 
5"̂  mooi 
6'' mooi 
10--
14'-
16'-
18» 
29» 
31 a f 
45 C* 
48» 
61 A 
101 
105» 
129» 
136-38 
18t» 
199-02 
202--
203-07» 
212-19» 
232-35 
238-39» 
248-51* 
251» 
257-60' 
287-88 

ƒ6,50 
6,50 

22,50 
1,— 

13,50 
2,50 
7 — 
5,— 
7,— 

13,50 
6,— 

15,— 
40,— 

5,— 
70,— 

8,50 
1,— 

15,— 
0,45 
1,95 
1,10 
3,— 
7,— 
2,50 
3,25 
2,50 
2,25 
3,50 
0,90 

1 Met » is gestempeld. Le\ 
1 franco. Kilo 

292» 
305-09 
295» 
318-22» 
324» 
347-49» 
356-73 
374-78' 
402-03 
id Bloks 
406 a R R R 
ld blok RRRR 
428-42 
449-53* 
485-89* 
533-36' 
545-50 
551-55 
587-90 
R 71-73' 
R 82-85' 
Lp 6-8» 
391 a 
Ned.-Indië 
2» mooi 
261 
262» 
263 
288 
290-92' 

. vrijblijvend one 
s Ned. ä f 5,— : W-Duitsl 

marken ƒ 12,50; Italië ƒ 

ƒ 0,50 
0,65 
0,20 
0,80 
0,30 

12,— 
6,50 
0,25 
0,45 
3,50 

35,— 
140,— 

0,85 
0,40 
0,35 
0,75 
2,75 
3,50 
1,65 
7,50 
1,30 
2,75 
1,25 

17,50 
8,— 

14,— 
11,— 
14,— 
4,50 

er remb 

345-46* 
359-61* 
383-88 
Lp 1-5» 
Lp 6-10 
P 18 t 11 
P 41-48 
Malakka 1 
Mal 11-12 
Mal 13-14 
Rep. Ind. 
N . Guinea 
N . Guinea 
Curasao 
178-81 
89-99 
126-37 
Lp 17 
Lp 18-25» 
Lp 26-40 
Lp 82-88 
Suriname 
137-40 
295-96 
312-15 
316 
317-20 
321-22 
323 
Lp 31 
Lp 32 

ours of giro 
md (bautenserie) ƒ 

12,50; Frankrijk ƒ 10,50. 
POSTZEGELHANDEL MADJOE, A. A. 
SCHIEDAM, Telef. 68407. Giro 428605. 

M. de 

ƒ 

10 

81-88 
22-24 
20» 

bü f 
22,50; 

20,— 
15,75 
10,— 
4,50 
9,50 
7,50 
3,— 
8,— 
7,50 
7,50 
3,50 
6,50 
1,10 

80,— 
16,50 
14,— 
6,— 

65,— 
45,— 

175,— 

4,50 
1,65 
2,60 
0,40 
1,— 
1 , -
0,20 
1,25 
0,45 

10,— 
Dene-

Alles bij vooruitbetal ing. 
Graaff, Hoogstraat 182a, 

Met SINT 
album Ned. 
land 
lage 
prijs 
Wij 

ƒ 3,50 

N'COLAAS een prachtig losbladig E X C E L S I O R 
en O.G., houtvrij papier, slechts ƒ 6,50. Album alleen 

. Losbladig blanco album 80 
prijs voor uw ruil connecties \ele k 

lijst aan 
vragen 

BIJ bestelling porti extra. 
te koop alles van Eng. kol. in 

Postzegelhandel Th. 

bladen ƒ 
orte serTes 

partij of 
Potter 

Lijnbaansgracht 309 — AMSTLRDAM-C 

3,90. Wij leveren 
en plaatjeszegels. 

restant. 

— Telefoon 

Neder-
tcgen 

Vraag 

66390 

Sp€*cëaii* fsatshie^tiinff 
Nederland 

1 
2 
3 
6 
9 

10 
11 
12 
14 
18 
29 
45 
80xx 

lOO'l briefst. 
104 
105 
Ned. Indië 

16 
30 
37 

N w Guinea 
22/4XX 
Curasao 
89/99XX 
246xx 
Suriname 
278/9XX 
309/llxx 
Lp.23bxx 
Duitsland na 
Baden, postf 
Michel blok 

1945 
ns 

Vï 
46 

47/9 
50/2 

Rheinland Pfalz, p 

Levering van 

30/1 

5,75 
5,75 

28,— 
17,50 
4,50 
2,75 

12,50 
24,— 
8,75 
8,75 

17,50 
17,50 
80,— 
67,50 
15,— 
11,25 

8,50 
11,— 
6,— 

7,— 

15,50 
2,— 

6 , -
7,50 
4,— 

1 ) , -
2,60 

10,— 
6,— 

ostfris 
1,50 

4(> 8 
49/50 

51/2 

2,85 
3,85 
2,75 

Würt temberg, postfris 
44/6 

49/50 
Bizonc, postfris 

69/72 
108/10 
113/15 
167/70 

173/76 
200/3 

222/25 
Berlin, postfris 

1/20 
21/34 
35/41 
61/63 
64/67 
68/70 

bloc 1 
71 

72/73 
82/86 
101/5 
106/9 

Duitse bezetting 
1940-'45 
Boh.-Moravië 

1/19xx 
Theresienstadt 

Ixx 

8,— 
5,50 

2,75 
4,20 
4,— 
2,— 
2,80 
1,50 
1,45 

13,— 
13,— 
35,— 
13,— 
6,50 

17,50 
19,— 

3,— 
3,50 
3.— 
2,75 
7,50 

22,50 

22.50 
Coudekerque fkeur 
Brun) l/3xx 
Kotor 7/lOxx 
Laibach l/20xx 

21/8XX 

350,— 
4,— 
5,— 
7,75 

6 niet uitgeg. waarden 1 

Macedonië 
l/8xx 

Montenegro RR 
10/9XX 

Rusland Ixx 
5xx 
9xx 

12bx XX 
13y XX 

17xx 
bloc 18y gebr. 
Ukraine 

Bobrines Ixx 
onget. 
Cherson 2xx 
Kriwoi Rog 6 
onget. 
Nowo Mirgoroc 
onget. 
G'orochow 
17/20XX 
LubomI 
21/24XX 
Wlad. Wolynsk 
25/2SXX 

Zente Type I en 
l/3xx 

Tunis Feldpost 
5x 

Inselpost 11 a B 
gebr. 

40,— 

26,— 

140,— 
32,50 

5,— 
9,— 
J,— 
5,— 
4,75 

22,50 

75,— 
20,— 

75,— 
7 
75,— 

65,— 

55,— 

55,— 
II 

60,— 

35,— 

45,— 
Feldeisenbahn 8 waarden 1 
gekeurd 
Sudetenland 
Mährisch Ostrau 

POSTZEGELH AN DEL 
allephilatel ist ische Oude Kijk in 

70,— 

20/7xx 
93,50 

•t lat-
benodigdheden. Zichtzendingen I I l l ' n r V K F straat 31 - Groningen 
Bewerking van manco- l i j s ten . 1 1 . I V I l v J j l S I V I j Telefoon 23864 

Wordt lid van een bij dit Maandblad 
aangesloten^ vereniging 



Onze oktober-veiling had een enorm succes! 
Onze 215e Postzegelveiling ligt al weer achter ons en de RESULTATEN, die in die veiling behaald werden, OVER

TROFFEN DE STOUTSTE VERWACHTINGEN! Vele na-oorlogse 

RECORDS 
werden behaald en inzenders waren hoogsttevreden. 

W A A R O M LIGGEN DE OPBRENGSTPRIJZEN BIJ ONS TOCH STEEDS HOGER? 

37-Jarige ervaring, kosten noch moeite worden gespaard om onze veilingen to t een succes te maken, gesoigneerde 
foto-bijlagen, duideli jke LEESBARE VEILINGCATALOGI, verzending van onze veiling-catalogi PER LUCHTPOST naar 
alle delen der aarde, regelmatige nieuwe clientenwervmg door VEELVULDIG ADVERTEREN, SERVICE, COULANCE, 
VOORSCHOTTEN! Al deze factoren beïnvloeden een veiling en resulteren in de opbrengstcijfers. Van onze 215e 

veiling werd 9 9 % der aangeboden kavels vlot verkocht ' 

EEN BLOEMLEZING UIT DE RESULTATEN ONZER 215eVEILING: 
No 

N E D E R L A N D 1852 
^3 5 Cent ongebruikt pracht-ex. z. gom, dun 

pap. (pi. Vl) 
6 5 CENT PRACHTIG H O E K R A N D - E X E M -

PLAAR MET GROTESQUE STEMPEL 
AMSTERDAM 

23 15 CENT L U X E STRIP a 3 STUKS MET 
GROTESQUE STEMPEL ROTTERDAM' 

32 5 Cent pracht-exemplaar op briefstukje met 
zwart en R O O D stempel Middelburg Egyp
tisch zonder jaartal 

112 1869 Wapentje '/, cent no. 13 A ( U x U ) . 
Pr.-ex. 

137 „ 50 Cent no 4éB (11x11) Pracht-ex 
**139 5 Gulden no. 48, postfris. 
«*154 „ 5 GId. no. 79 A (11x11). Postfris 

1«2 10 G U L D . N O . 80, SUPERBE H O R I 
Z O N T A L E STRIP V A N 5 STUKS! 
MET STEMPEL AMSTERDAM 15 
MRT 07 

"212 1927 7 / , CENT DRIE-GAATS R O L T A N -
DING N O . 32 SUPERBE PAAR. 
ZEER Z E L D Z A A M ! 

PORTZEGELS EMISSIE 1881 
•*229 Get. 13/,, type IV: 2% cent. Postfris 
••234 Get. 12 / , X 12, type I 25 cent Pr-ex 

238 Get 12% X 12, type V 1 Gulden Pr-ex . . . 
239 Get 11% X 12, type 1 1 cent Pr-ex 

••241 Get 11% X 12, type II 1 cent Pr-ex 
246 Get 11% X 12. type III 1 cent Pr-ex 

••248 Get. 11% X 12, type IV: 1 cent. Postfris 
255 Get. 12%, type IV: S cent. Pr.-ex. 

••256 Get 12%, punt tussen E en T 1 Gulden Pr-ex 
257 Get. 12%, plaatfouten Punt-Port, Open lijst, 

barst, punt tussen E en T, op diverse waar
den. Pr.-ex. 

••260 Plaatfout „kringetje" nos. 14 f, 16 f-22 f, 
24 f, 26 f, in prachtparen met normale 
ex. Zeldzaam! 

••272 1924 Kopstaande opdruk 5 op 1 cent no. 66 f, 
postfris 

NEDERLANDS- INDIE 
••301 1902 y, OP 2 CENT N O . 38 f (DUBBEL 

OPDRUK! ) . POSTFRIS. Z E L D Z A A M . 
••319 1908 JA V A - H O O G 2% GLD. N O . 80 a. 

SUPERBE EXEMPLAAR MET CERTI
FICAAT N V P H . 

320 JAVA-KOPSTAAND 2% G U L D E N 
N O . 80 f. SUPERBE GEBRUIKT EX. 
MET CERTIFICAAT N V P H . 
H O O G S T Z E L D Z A A M 

••325 „ BEZIT B U I T E N 22% C E N T N O . 93 f 
(KOPSTAAND) . POSTFRIS MET 
CERTIFICAAT 

••327 BEZIT B U I T E N 2% GLD. N O . 98 f. 
SUPERBE EXEMPLAAR MET CERTI
FICAAT N V P H . 

DIENSTZEGELS 
••371 1911 10 Cent no. 1 h.r. (handstempel dwars). 

Postfris 

uks 

1 

1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Gat 

100,— 

—,— 
300,— 

—,— 
60,— 
35 — 

125,— 
5 5 , -

400,— 

450,— 

75,— 
40,— 
35,— 
40,— 
35,— 
30,— 
50,— 
7 5 , -
30.— 

Opbr 

90.— 

105,— 

210,— 

9 2 , — 

6 2 , — 
40 — 
91,— 
4 5 . -

240,— 

360,— 

65, — 
36,— 
36.— 
41,— 
30,— 
30,— 
« 3 , — 
7 2 , — 
56,— 

81,— 70,— 

4 100,— 

1 125,— 

1 250,-

1 500,— 

1 S25,— 

1 425,— 

1 475,— 

1 60,— 

130, 

105, 

230,-

570,-

520, 

390,-

540, 

98.-

•372 
•375 

•376 
»378 

»379 
•380 
»381 
•382 

»522 
•524 
-525 
»527 
'528 

593 
594 

Dl E NST-KOPSTAAN D 
12% Cent no 2 f, postfr. E. Kroon 
25 Cent no. 5 f, postfris. Met certificaat 
N V P H . 
2% G U L D E N N O . 7 f, PRACHT-EX. 
3 cent no. 13 f, postfris. Certificaat 
N V P H . 
20 cent no. 21 f, postfris. E. Kroon 
30 cent no. 24 f, postfris. E. Kroon 
1 Gulden no. 26 f, postfr. E. Kroon 
2% GId. no. 27 f, postfris. Met certifi
caat N V P H 

S U R I N A M E 
1900 25 op 50 cent no. 38 A (14x14 kleine 

gaten), pracht-ex. Z .Z . 
1911 Kroontje 20 cent no. 63 met 3-voudige 

opdr Pr.-ex 

S U R I N A M E PORTZEGELS 
Open lijsf 2%, 40, 50 cent Pracht-ex 
10 cent no 3 type III Pracht-ex 
10 CENT N O . 3 TYPE IV ' PR.-EX. 
Open lijst 25 cent Pr -ex 
Punt tussen E en T* 25 30 en 40 et Pr -ex 

AMERIKA (U.S.A.) 
1851 12 Cents no. 8. Pracht-ex 

BEIEREN 
1849 12 Kreuzer no. 7, superbe ex. 

18 Kreuzer no. 8, pracht-ex. 

Uks 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

Cat 
5 0 , — 

100,— 
140,— 

5 0 , — 
7 0 , — 

100,— 
130,— 

Opbr 

5 2 , -

105,— 
9 4 , — 

4 6 , — 
SO,— 
86,— 

140,— 

E N G E L A N D 
605 1840 1 Penny no 1 met rood stp Superbe! 
606 1847 Six pence no. 5 volrandig pr.-ex. op 

„ envelopje 
607 Ten pence no. 6, voor dit zegel zeer 

breedrandig lichtgest. pr.-ex. 

ITALIË 
660 Toscane 1851 9 Cr no 8. pracht-ex 

»661 1910 No. 83-86, 152-162 (no. 84 gebr.) Pr.-ex. 
»662 1932 Cpl. ser. no. 305-320, 330-345, 360-395, 

Luchtp. 42-47, 52-55, 69-83, 85-112. 
Postfris 121 

LUCHTPOSTZEGELS V A N CIRENAICA 
•667 1934 Cpl. ser. no. 24-39, ld. Eritrea 1-16, id. 

Tripolitania 57-72! Postfris 48 

ITAL IAANS S O M A L I L A N D 
669 1903 Nos. 4-7, 19-38, 40-48, 61-159, 188-193, 

Luchtp. 1-6, Expr. 1-7. Pr.-ex. (»159) 

TR IPOL ITANIÈ 
•671 1923 Nos. 1-10, 17-30, 37-55, Tripoli 1-12, 

Expr. 1-2, Cirenaica 1-4, 17-58, 62-70, 
76-97, Mandats 1-6. Postfris 

•672 1924 Manzoni no. 11-16 cpl. Postfris 
»673 1929 No . 60-83, 92-95, 101-109, 125-140, 149-

154, Luchtp. 16-20, 25-30, Expr. 1, 2. 
Postfris 

•674 Luchtp. 1933 Cpl. ser. no. 31-36, 43-49. Postfr. 

ZWITSERLAND 
737 1845 GENEVE 5 CT. N O . 3, PRACHT-EX. 
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Voor onze a.s. 

216e POSTZEGELVEILING 
kunt U nu nog inzenden. Wij ontvingen reeds enige 
prachtige inzendingen. Wacht U niet to t het laatste 
moment met inzenden, anderen kunnen U voor zijn. 
Wil een veiling uitzonderlijke resultaten opleveren dan 
moet aan de verkaveling der inzendingen de grootste 
aandacht besteed worden, hetgeen veel ti jd kost. 

De opbrengstpnjzen zijn zonder het opgeld ad 12^1 ̂  % ' 

LATEN VEILEN IS VOORDELIGER DAN U DENKT! 

Vraagt onze gunstige veilingcondities. Die had U eerder moeten 
kennen! Renteloze voorschotten! Vellingcatalogi gratis op aanvraag 
alleen voor serieuze reflectanten. 

J. K. RIETDIJK N.Y. - DEN HAAG 
GIRO 420875 T E L E F O O N 117020 LANGE P O T E N 15 A 



KLEINE A N N O N C E S 
Uitsluitend voor leden van aangesloten verenigingen 
Prijs 4U et. per mm betaling na toezending lactuur. Opgave aan 
Boom-Kuygroli N.V. Ged Oude Gracht 138 Haarlem Tel 17450 

200 versch. j 0,85, 500 veisch. J 2,30, 
1000 versch. /' 5,30 postz. Wereld, 500 
versch. Europa f 3 ,—, 1000 f 7,50 uit 
mijn doubl, franco. D. v. Ommen Epe, 
Populierenlaan. Postgiro 132330. 

Wil t u een zichtzendini; van NED. en 
O.K. tegen scherpe prijzen? Vraag dit 
dan even aan bi] C. Bol, Yerseke, Zon
der verplichting uwerzijds- Veel tevre
den afnemers. 

T E KOOP tegen aann. bod complete 
jaargangen Maandblad Philatelie van 
december 1945 t/m 1955 M. Renssen, 
Leeuwei iklaan 13, Zutphen. 

AANGEBODEN: Schaubek Lui opa-al 
bum, fomplect van 1945 t/m 1953, halt-
linncn schroefband, z.g.a.n., zeer weiniji 
gebruikt , prijs j 20,—. GEVRAAGD: 
vooroorlogse geheel linnen Ka-Be 
schroefband (verdekte schroeven). Br. 
aan J . Vonk, Schoolstraat i 3 , Uitrecht.-

Wie kan beginnend STEMPEL-VERZA
MELAAR HELPEN aan: gelegenheids-
stempels, machinestempels, luchtpost-
stempels, Isie dagstempels, firmastempels 
enz. (met of zonder postzegel) van Ne
derland en Hongarije. H . M. Zondag, 
Rich. Paffraedstraat 3, Deventer. 

Te koop \ an particulier verzameling 
N E D . en O.G. in zeer mooie kwaliteit . 
Cat . waarde van Nederland en N.-Indië 
ƒ 1175,—, van Curajao en Suriname 
ƒ 900,—. Prijs ./ 750,—. J. W. Rot te
veel. Diepcnweg 2, Epe. 

T E KOOP van part. in prima staat 
zijnde verz. Neder 1 , Ned. Indie, Suri
name en Curafau, met tandingen en 
typen, waarde vol^^ens handelaren cat al. 
1956 ƒ W154 . - Weinig gebruikte 
exemplaren Alleen serieuze gegadigden 
dienen te schrijven aan ]. de Graaf, 
H W. Mesdagiaan 19, Heemstede. 

TE K O O P : Jaarg. 1938/39 de Philatelist, 
van Philatelie: 1939 11 no's, 1940/42 
compleet, 1943 6 no's 1945/53 compleet, 
1954 11 nü*s, 1955 compleet, 1956 10 
no's. Totaal ong. 200 in één koop a. 
f 0,08 per stuk por to extra. Breur, 
Hillegom. 

Te koop : N E D . en O.G. , Cat. waarde 
ƒ 2500,— , prijs f 1200,— . Brieven aan 
C. ). Hondsmerk, Molukkenstraat 160hs, 
Amsterdam (O) Te bevragen na 6 uur 
n m. 

Verzameling NED. en O.G. (ongebruikt) 
te koop geviaagd dooi particulier. Aanb. 
F. H. ). V. d. Eishout, Jacob Catsstraat 
139, Voorburg. Tel. 772078. 

Wie wil corresponderen in Duits, Frans 
of Italiaans met Dr. Rossi, Sanatorium 
Can tonale, Piotta (Tessin), Zwitserland? 

Boekjes ENG. en FR, KOLONIEN wor
den u gaarne op zicht gezonden door 
M. Schouten, Goejanverw.dijk 1, Gouda. 

TE KOOP AANGEBODEN: van Rijks-
veiling onuitgezochte hoge waarden bui
tenland ä 4,75 per 50 gram, franco en 
ƒ 9,— per IOC gram. franco na ont 
vangst per postwissel. H . | . Noordik , 
Ootm.s t raa t 40, Alinclo. 

Te koop; NED. en O.G. postfris, cat. 
waarde / 2150,— , prijs ƒ 1050,—. Br. 
aan: C. ). Hondsmerk, Molukkenstraat 
160 hs., Amsterdam (O). Te bevragen 
na 6 uur n.m. 

BUITENLANDSE MASSAWAAR ge
vraagd. Ik geef ƒ 1,10 per 1000 st. voor 
Belg-, Frankr . , Duitsl . . Eng. en U.S.A., 
3 et violet. Andere landen f 1,40 per 
1000 St. Groot formaat plaatjes f 0,60 
per 100 St. Alles afgeweekt. Gebundeld 
of voorgesorteerd op land. W. Kabbe-
dijk, Vermecistraat 130, Den Haa-^. 

Te koop gevraagd ot m rui l ; grote en kleine partijen ongebr. en gebr. van de 
B O N T S E R I E 1 8 9 9 

ook met opdrukken door speciaal-verzamelaar van deze zegels: 
F. H M Post U t rech t . Maliebaan 104 

• For exchange partners in foreign countries 
• Für Tausch-Partner im Ausland 

• Pour collectionneurs dans tous pays 
Inlichtingen 

MAGAZIN INTERNATIONAL 
Postbox t14 
Hilversum 
Holland 
Europe 

De VLOED van aan 
vragen op mijn laatste 
advertentie noodzaakte 
mij om enkele verza
melaars even geduld te 
verzoeken. Mijn voor
raad is meer dan vol
doende uitgebreid om 
EENIEDER te gerie
ven; nieuwe aanvragen 
kunnen steeds doorgaan. 

POSTZEGELHANDEL 

H. van Lieshout 

Heeft U nimmer 
een zending 
bij mij 
aangevraagd ? 
Zo neen, dan spoedig doen! 
Prachtige Engelse koloniën 
en geheel Europa op basis 
van 35 ä 55 et per 100 Frs 
Yvert 1957. 

HURKSESTR. 2« H E L M O N D 

TEL. 3018 giro 325951. 

H.H. Wederverkopers, Handelaren etc. 
' indien u interesse heeft voor: 

moderne series en beeldseries 

samenstellingen 

zegels op voordelige Yvertbasis 

nieuwtjes enz. 4 ' ^ 

raagt dan geheel vrijblijvend "**' 
onze monster-

TRANS'EUR0PA-P05T boeker, aan met 
series en zegels 

Gorontalostraat 14 Amsterdam-O per 10 en 100. 

HET 
UISTE 

ADRES 
HIERVOOR IS 

POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
K A P E L S T R A A T 15 BUSSUM 
T E L E F O O N 6288 G I R O 451627 

ZICHTZENDINCEN 
van nagenoeg alle gew. landen. 
B ILL IJKE PRIJZEN 

Lindner Falzlos Albums 
zijn DE albums voor de verzamelaar I Ze zijn voorzien 

^ , ^ M U M | J ^ van voordruk , en met klemhulsjes voor postfrisse be-
W f l U J H R ^ vestiging. De huisjes zijn vochtafstotend, neutraal, en 
^ f f i ^ S S S T ^ houden de zegels in onaangetaste staat. 

^-' ^ ^ Frankrijk af 1938 ƒ 41,25 
IJsland (compleet) 19,50 
Luxemburg af 1945 „ 12,— 
Oostenrijk af 1954 „ 25,50 
Zweden af 1855 48,— 
Canada „ 19,50 
Elk blad is ook los leverbaar 
Volledige prijslijst op aanvraag. 
Indien niet bij Uw handelaar verkrijgbaar zo wende 

""^si^ U zich tot: 

Lindner ■ Import  Neder land: F.D.C. & New  Issue  Service, 
Antwerpsestraat 434, Bergen op Zoom. Giro: 49. 28 00. 

FALZ 
LOJ 

ALBUM 

ISRAËL DE AANGEWEZEN 
POSTZEGELHANDEL 
VOOR ISRAËLPOSTZEGELS 

HARTOG OKKER £L CO 
AMSTERDAMC 
R A P E N B U R G 99 1 
TELEFOON K 2063937 

Door pr/jsverhog/ngen ver

valt onze oktoberpr/js/ijst. 
Een nieuwe lijst komt eind 
november uit. 
Geen winkelverkoop I N K O O P V A N 

COLLECTIES en betere zegels, spec Israël 



Zojuist versthenen! 
GROTB GE^LLUSTREEROE P R I J S L I J S T U.S.A. 1 9 5 7 

Alle emissies van 1845-1956 van een van de mooiste 
en grootste U.S.-verzamelIngen die er bestaan, zijn 
genoteerd! Gebruikte en ongebruikte zegels, ge-
denkzegels, luchtpostzegels, klassieke zeldzaamheden, 
oude enveloppen en allerlei speciaal materiaal tegen 
redelijke prijzen aangeboden. Zend 25 cents post
zegel voor een gratis exemplaar 

THE WESTMINSTER STAMP CO. LTD.. 
THE U.S.A. SPECIALISTS - EST. 1921 

REGENCY HOUSE WARWICK St. LONDON W. I., ENGLAND 

's Werelds beste gomstrookjes 

IDEAL 
Verkrijgbaai bij Uw postzegelhandelaar. 

Kunnen zonder resten achter te laten van 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. 

1 V e r v o / g v o n o n z e 

* ongebru) 

10 
17 
27 
36* 
4 1 * 
61 * 
63* 
67* 
69* 
78» 
93 
93* 
95 
98» 

105* 
105 
114» 
115* 
118» 
120* 
122 
123* 
127* 
128-' 
131» 
132* 
133* 
134* 

135-36 ' 
146* 
147* 

148-55* 
156* 

157-60* ' ) 
162-69* 
170-81* ' ) 

182* 
183-86" 

188A-
189-205* ' ) 

206* 
207* 
208* 
209* 

210-15* 
216* 

217-28* ' ) 
zonder 226 

226* 
229-32* 
233-39* ' ) 

240* 
241-42 ' 

243« 
244-45* 
246-48* 
249-51 * 

252* 
253-55* 

256» 
257* 
257A* 
2 6 0 1 ' 
260 I I ' 
261 I I I * 
262* 
262A* 
263* 

264-65* 
266-68* 

269* 

k t 

3,25 
3,25 
4,50 

36 ,— 
36 ,— 

6 ,— 
6 ,— 

2 * , — 
30 ,— 
1 8 , -

1,50 
30 ,— 

4,50 
5,— 
5,— 
3 ,— 
5,50 
2,75 
6,75 
5,50 
3 , -
2,75 
3,— 
5,50 
3,75 
3,50 
6,75 
0,15 

12 ,— 
0,22 
1,20 

160,— 
3,75 
1 , — 

1 1 , — 
7 , — 

25 ,— 
2,75 
10 ,— 

5,75 
1,50 

1 1 , — 
15 .— 

0,24 
1,20 

10 ,— 
1,15 

17,50 
10,50 

4,25 
2,75 

42 ,— 
0,32 
0,55 
1,40 
3,25 

10,— 
10 ,— 

5,50 
0.20 

50 ,— 
1,75 
1,90 
6 ,— 

14.— 
1 * , — 

0,20 
2 , — 
8,50 

10.75 

landenaanbieding 

270-74* 
275-77* 
277A.79A* ' ) 
280-89* 

290» 
291-93* ' ) 

294* 
295* 

296-97* 
299* 
299 
300» 
300 
3 0 1 * 
302* 
303* 
304* 
305» 
306* 

307-08* 
309* 
310* 
3 1 1 * 
312* 
313* 

314-15* 
316-17* 
318-19* 
320-21* 
322-27' 

3 2 8 ' 
329* 

330-33* 
334* 
: 3 5 * 
336* 

337-38* 
339-40-
341-42» 
343-44* 
345-47* 

352» 
353* 

354-55* 
356* 
3 57 ' 
3 5 8 ' 
359» 

360-62* ' ) 
363-71* ' ) 
372-76* ' ) 
377-77a 

378» 
379» 

380-85* 
386-87* 
388-94* ' ) 

395* 
396* 
396 
397* 
398* 
398 
399» 
400» 
400 
4 0 1 ' 
402» 
403» 

404-16A* ' ) 
417* 

N o 

i . -
2 1 , — 
0,24 
9,50 
0,70 
3,75 
5,— 
0.35 
9 , -
1,40 
0.15 
4,50 
1.50 
2,20 
2,40 
1,80 
0,40 
1,40 
0,85 
7,50 
1 , — 
1,05 
0,25 
0,48 
1,10 
1,40 
3,40 
1,30 

22,50 
4 , — 
1 , — 
0,60 
3,75 
0,60 
0,25 
0,15 
0,80 
0,75 
0,45 
0,80 
0,95 
0,30 
0,50 
9,— 
0,25 
0,40 
0,15 
0,07 
0,25 
0,95 
0,60 
1,15 
0,16 
1,40 
4,75 
1,05 
z 
1 , — 
0,60 
0,45 
0,16 
5,50 
2,50 
0,85 
0,12 
0,08 
0,48 
0,60 
0,50 
1 , — 
0,48 

FRANKRIIK 
. volgens Y v e r t 

418* 
419* 
420* 
4 2 1 * 
422» 
423» 
424* 
425* 
426* 
427* 
427 
428* 
429* 
430* 
430 

431-35* ' ) 
436-39* 
440-41* 

442* 
443* 
444» 
445* 
446» 
447» 
448« 

449-50» 
451-52* 

453» 
454-57» 

458* 
459-60* 

4 6 1 * 
462-64* 

465* 
466-69* 
470-73* 
474-75* 
476-93* ' ) 

494* 
495* 
496* 

497-98* 
499-501* 

502* 
503* 
504« 

505-25* ' ) 
526-37* 

539* 
540* 
5 4 1 * 
542» 
543* 
544* 
545» 

546-49» 
550» 
5 5 1 * 

553-64* 
565-66* 

567» 
568-71* 
572-75* ' ) 
576-80* 

5 8 1 * 
582* 
583* 
583a* 
584* 

585-86 ' 
587-92» 

1957 

0,60 
0,20 
0,40 
0,40 
0,35 
0,40 
0,45 
0,12 
0,35 
0,45 
0,30 
0,25 
0,80 
0,35 
0,25 
0.20 
1,40 
0.80 
0.12 
0.15 
0.12 
0.15 
0.20 
0.55 
0.12 
0.15 
0.50 
0.20 
1.60 
0.30 
0,60 
1 , — 
0,55 
0,12 
1 , — 
0,55 
0,50 
2,75 
0,08 
0,08 
0.15 
0.55 
0.70 
0.08 
0.08 
0.15 
1.50 
2.25 
0.25 
0,10 
0,20 
0,10 
0,15 
0,15 
0,10 
0,15 
0,10 
0,10 
1,80 
0,40 
0,15 
1 , — 
1,10 
4,75 
0,10 
0,35 
0,10 
1,50 
0,20 
0,45 
1 6 5 

593-98* 
599» 
6 0 0 ' 
6 0 1 * 

602-05* ' ) 
606-08* 

609" 
610 -11* ' ) 

6 1 1 » D 
612-17« 

618* 
619» 

620-29» 
630-48» 
649-56»' ) 
657-60* ' ) 

6 6 1 * 
662* 

663-67* 
668» 
669» 

670-81»' ) 
682-701»') 

701 
701 A - F * 
702-11» 
712-24»' ) 
725-29» ' ) 
730-33* ' ) 

733 
734-35» 

737' 
738* 
739» 
740* 
7 4 1 * 
742* 
743* 

744-47* 
748-49* 

751» 
752* 
753* 
754* 

755-58* ' ) 
7 5 5 - 5 8 « n 

7 5 9 ' 
760* 

761-62« 
763-64* 
765-70* 

7 7 1 * 
772-76* 
777-78* 

779* 
780-83* 

784» 
785» 
786* 
787* 
788» 
789» 
790* 
792* 
793» 
794* 

795-802* 
803* 
804* 
805* 

806-13* ' ) 
814» 
815* 
816* 
8 1 7 ' 
8 1 7 » D 

818-19* 
820-21« 

8 2 2 ' 

1,65 
0,10 
0,15 
0,10 
1,10 
0,85 
0,08 
0,80 
6 ,— 
1 , — 
0,12 
0,10 
1,20 
2 ,— 
0,45 
0,15 
0,08 
0,08 
0,55 
0,08 
0,08 
0,55 
2,50 
0,40 

55 ,— 
0,40 
2,25 
1,50 
3,30 
0,90 
0,15 
0,10 
0,08 
0,08 
0,12 
0,08 
0,12 
0,08 
0,35 
0,15 
0,15 
0,08 
0,08 
0,12 
0,15 
9,60 
0,12 
0,20 
0,25 
0.60 
1 , — 
0,20 
0,90 
0,55 
0,15 
0,50 
0,15 
0,12 
0,20 
0,12 
0,20 
0,12 
0,12 
0,25 
0,20 
0,20 
1,75 
0,24 
0,25 
0,30 
1,35 
0,20 
0,12 
0,30 
0,25 
4,80 
0,60 
0,25 
0.50 

823-26* 
827* 
828* 
819* 

830-33* 
834-38* •) 

839* 
840* 
841« 

841A-43* ' ) 
844-47* 

848» 
8 4 9 ' 
8 4 9 » n 

850-52* 
853-58 ' 
859-62* 

863* 
864* 
8 6 4 * G 
865* 
866* 
8 6 6 * a 

867-72* 
873» 
874* 
875* 

876-77* 
878» 
8 7 8 * n 
879» 
880* 
8 8 1 ' 
882« 

883-87« ' ) 
888* 
889* 
890* 

891-96* 
897* 
898* 

8 9 9 - 9 0 3 * D 
904* 
905* 
906* 
907* 

908-10* 
911-12* 

913* 
914-15* 

916* 
9 i 6 » n 
917* 
918-
919* 
920* 
9 2 0 * n 
9 2 1 * 
922» 
923» 
924» 
9 2 4 » D 
925* 

P0St2 

0,75 
0,12 
0,35 
0,30 
1,75 
0,30 
0,25 
0,50 
2 . -
2,50 
2 , — 
0,25 
0,25 
4 , — 
1 , — 
4 . — 
1.45 
0.45 
0.30 
4 . — 
0.25 
0.25 
4 , — 
6,25 
0,20 
0,30 
0,25 
0,55 
0,25 
4,00 
0,35 
0,30 
0,50 
0,30 
1.40 
0.60 
0,30 
0,50 
5,20 
0,25 
0,30 
0,25 
0,30 
0,50 
0,30 
0.25 
0.85 
0.95 
0.60 
0,70 
0,70 
4 , — 
0,90 
0,30 
0,40 
0,30 
4 , — 
0,25 
0,60 
0,60 
0,35 
4 , — 
0,60 

U W M 

tegelh 

J, M, 

TELEF 

B A N K 

926* 
9 2 6 * n 
927* 
9 2 8 ' 
929« 

930-35* 
936* 

937-38* 
939* 
940* 
9 4 1 * 
942« 
9 4 2 ' D 
943* 
9 4 3 * a 
944* 
9 4 4 * n 

945-50 ' 
951-54* ' ) 

955* 
956-57* 
956 -57* r j 
960-65* 
966-67* 

968* 
9 6 9 ' 

970-74* 
9 7 5 ' 
9 7 6 ' 
977* 
9 7 8 ' 
979* 
980* 
9 8 1 * 
9 8 2 ' 
9 8 2 * n 
983* 
984* 
985* 
986* 
987* 
988« 

989-94* 
995* 
996* 
997* 
9 9 7 * D 
998* 

999-1005* ' ) 
1006-07* 

1008* 
1009* 

1009A-11* ' ) 
1012-17* 

1018* 
1019* 
1020* 
1021» 
1022* 
1023'-
1024* 
1025* 
1026 

A N C O L I J S T N A / 

landei PFi 

SOSSE - KRUISV 

O O N 15515 - G l 

A M S T E R D A M S 

0,30 
6 ,— 
0,30 
0,30 
0,60 
3,75 
0,25 
0,70 
0,30 
0,30 
0,60 
0,15 
4 , — 
0,12 
4 , — 
0,30 
4 , — 
4,20 
0,25 
0,25 
0,40 
8 ,— 
5,15 
0,70 
0,30 
0,30 
3,25 
0.30 
0.10 
0.15 
0.20 
0.20 
0.30 
0.30 
0.25 
4 ,— 
0.25 
0.25 
0.25 
0.60 
0.30 
0.30 
4 . — 
0,35 
0,35 
0,30 
6,— 
0,55 
0,30 
0,70 
0,25 
0,55 
0,50 
2 , — 
0,30 
0,25 
0,50 
0 25 
0,30 
0,25 
0.25 
0,25 
0.60 

KR 

Made 

/ E G 43 -

R O 13579 

: H E B A N 

1027-32» 
1 0 3 3 ' 
1 0 3 4 ' 
1 0 3 5 ' 

1036-42« 
1043* 

1044-47»' ) 
1048-49» 

1055« 
1051» 
1052» 
1053» 
1054* 

1055-58* 
1059* 
1060* 
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1063* 

4 , — 
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0,25 
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1,15 
0,20 
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0,18 
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1065* 0,18 
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1072-75* 3 ,— 
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7* 
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15* 
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3 ,— 
0,35 
0,65 
6,50 

60 ,— 
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6 ,— 
1 1 , — 

3.— 
0,70 

16,75 
£0 1 DU 

29" 15,— 
29 3,25 

30-33" £2 5ü 
34-^ 1 0,90 
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s * 

4 1 * 
67-77* 
7fl-R9* 

75^ 
12^50 
1,25 
2 7'; 

Co l IS Post 

92-94* 

O U , — 
24 ,— 
10 ,— 

' ) Van deze series z i jn 
o o k losse no's ver -
knit^baar 
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DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

f^^l| Rokin 58 
P Amsterdam-C 

Tel. 30261-42380 

REGELMATIG 
GROTE OPENBARE 
INTERNATIONAAL 

GERICHTE VEILINGEN 
INZENDING DAGEL/yKS 

V E I L I N G D A T A : 

Met het oog op tijdige voor
bereiding, samenstelling en 
verzending der catalogi naar 
onze relaties Overzee za! de 
veihng worden gehouden in 
de eerste week van lanuari a.s. 

E X C E P T I O N E L E V E I L I N G : In onze a.s. veiling komt o.m. ten verkoop veel E X C L U S I E F 
KLASSIEK M A T E R I A A L van N E D E R L A N D E N OVERZEESE GEWESTEN (1e emissie 
NEDERLAND in luxe kwaliteit, strippen, paren etc. en o.m. de Nos '/^ te zamen op een briefstuk; 
NEDERLANDSCH-INDIË Nos 'ß circa 100 stuks, waaronder vele luxe exemplaren op complete brieven, 
talri jke interessante voorafstempelingen etc. etc.) en de reeds eerder geannonceerde, door ons in een 
oud archief aangetroffen 

12 prachtig gaaf gebleven brieven met landmail-zegels in 6 verschillende variaties, 
waaronder N o . ld (mail met dubbele L en hoogstaande t , verzonden met 12 ver
schillende mails, waaronder de tot nu toe onbekende mails gedateerd Batavia 14 
januari 1846 en 18 december 1846)! 

Wellicht een laatste gelegenheid ter verkrijging van dit uiterst zeldzame materraal.WERELDRARITEITEN, 
waaromtrent het Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië ais volgt schrijft: 

„Lange ;aren zijn deze uiterst zeldzame portzegels onbekend gebleven Alen kan deze zegels als de 
oudste portzegels beschouwen die er bestaan; geen Rijk kan ze vóór dien tijd aangeven, en als zoodanig 
kunnen ze in waarde wedijveren met de zeldzaamste zegels. Op geheelen brief zijn ze natuurlijk veel meer 
waard dan 'os. Die ze bezit, beware ze zuinig, want ze vertegenwoordigen een groote waarde." 

W I J prijzen ons gelukkig onze relaties in de gelegenheid te kunnen stellen ook deze U N I E K E 
BRIEVEN via onze veiling nog te verkrijgen. 
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üeze uitgave is 
bijgewerkt tot 
en met de laatste 
uitgiften 

• 

Omslag in meer
kleurendruk naar geheel 
nieuw ontwerp 

• 

Datum van ver
schijnen ongeveer 
half november a.s. 

Verkrijgbaar bij alle 
erkende 
postzegelhandelaren. 

PRIJS f 2.50 
Porto bij toezending 
15 cent extra 

DE VOLGENDE 

VEILING 

o.a. zullen verkocht 
worden prachtige 
landencollecties in 
alle prijzen. 

Betere zegels van 
Europa, serie.s van 
Eng. kol. G V , GVI , 
Ell, speciaalverza-
melingen van Spanje 
no. 1, Zwitserland, 
enz., enz. 

Voorts Nederland 
& O.R. w.o. uitge
breid 1852, Indië 
Land m a i l b r i e v e n , 
enz. 

wordt voor alle 
verzamelaars 
en handelaren 
buitengewoon 
aantrekkelijk! 

Kleine en grote 
objecten kunnen nog 
bijgevoegd worden, 
mits omgaand. 

J. L VAN DIËTEN 
NOORDEINDE 37 
DEN HAAG 


