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C U R A C A O - A A N B I E D I N G Al les p r ima kwa l i t e i t post fns geb ru i k t 

nos 
1 * 
1° 
2» 
2 A * 
JAx» 
3« 
3 A x * 
4 * 
5 G * 
5H» 
6» 
7 * 
8» 
9 * 
9 A x ° 
1 0 * 
12F* 
12F° 
13/17« 
15° 
16° 
1 8 * 
18° 
2 0 * 
20° 
21* 
22° 
24* 
24° 
25° 
2 8 ' 
30° 
3 2 * 
32° 
3 4 * 
34° 
35» 
37* 
38° 
3 9 * 
40° 
41° 
4 2 * 
4 3 ' 
44/56* 
44/56° 
4 8 A a * 
48Aa° 
5 4 A * 
54A° 
57'67» 

2,15 
2,50 

2 1 , — 
3 0 , — 
26,— 

2,80 
7.50 
8,— 

24 .— 
25 ,— 
6,20 
6.30 
8,50 
0.70 

3 0 , — 
6.80 

16,— 
16 ,— 

6,50 
0,85 
1,70 
3 .— 
4 . — 
5 ,— 
2,40 
1,10 
2,50 
0,90 
0,85 
2 , — 
8,75 
3 , — 
2,90 
2.40 
6,50 
3,— 
2,40 
4,80 
3,40 
<,75 
2,10 
3 , — 

17 ,— 
1 » . — 

4,50 
3,70 
0,80 
0.70 
2,50 
2,50 

14,— 

nos 
57/67° 
58A* 
58A° 
6 8 * 
68 A * 
68A° 
69* 
69° 
69C» 
70» 
71/72° 
71a/72a° 
73* 
73° 
7Ca* 
74* 
74° 
75/78* 
75A* 
7 9 * 
82 /88* 
82/88° 
8 9 / ^ 9 * 
89/99° 
6 9 A * 
91A» 
92A* 
92A° 
93 A • 
94A* 
98A* 
100» 
101/102» 
101/102° 
103» 
104/120* 
104/120° 
121/137* 
121/137° 
138/140* 
141/152* 
142A* 
144A* 
146° 
147° 
148° 
152° 
153/157* 
158/163» 
158/163° 
164/167* 

10,— 
0,80 
1.70 
2.10 
4,15 
1 20 
6.25 
5,— 
7.25 

13,75 
3,50 
3.50 
1,85 
1.65 
5.75 
1,90 
1,50 
3,50 
2 , — 
6,25 
8,75 
7,90 

1 8 , — 
17 50 

6 .— 
2.50 
3,20 
2 , — 
3,20 
4 , — 
4 , — 
0,40 
1 70 
2,50 
0,75 

8 5 , — 
8 0 , — 
15,50 
1 3 , — 

0,90 
2 0 , — 

4 , — 
2,40 
3,20 
3,25 
3.25 
2 , — 
2.50 
1.65 
1 40 
1.25 

nos 
168/177* 
178 /181* 
175° 
179° 
182/184* 
185/195* 
196/197* 
198/199* 
200/205* 
206/208* 
209/210* 
211/228* 
229/232* 
i 2 9 ° 
230° 
231° 
232° 
233/237* 
233/237° 
238/242* 
238/242° 
243* 
243a* 
244» 
244° 
245» 
245° 
246* 
246° 
247 /251* 
247/251° 
252/253» 
252/253° 
254/255* 
254/255° 
256* 
256° 
257/259* 
257/259° 
260» 
260° 
261/263* 
261/263° 
Lp 1/3* 
— 2* 
— 4 /16* 
— 17* 
— 17° 
— 18/25* 
— 18/25° 
—26/40» 

3,25 
100,— 

2 ,— 
4,25 
1 80 

13,50 
0,80 
0 80 
4 — 
1,70 
1,60 
6 — 

4 0 , — 
0,40 
1,20 
3,— 
6,50 
4,75 
6 50 
5,— 
6,45 
0,85 
1.50 
0,75 
0,40 
1 , — 
1 , — 
1,85 
1,85 
5 ,— 
5,75 
1,60 
2 .— 
1.50 
2 , — 
0,40 
0,55 
1 , — 
1.75 
0,40 
0,55 
1,20 
1,75 

45 .— 
1 2 . — 
13.50 

8,50 
8 ,— 

87,50 
65 ,— 
55 ,— 

Lp 26/40'-
— 41/44* 
— 41/44 ' 
— 45/52» 
— 45/52^ 
— 53/68* 
— 53/68" 
— 69'62 
— 83° 
— 84° 
— 86° 
Por t 1 * 
— 111* 
— 2» 
— 511° 
— 6* — ;* 
— 8* 
— 9» 
— 10* 
— 9 Ib vr i ] -

wet p r i m a * 
— 2 ( b * 
— 1 ' c * 
_ lOfc* 
— 2f<i° 
— 8fd» 
— 111» 
— 131* 
— 141» 
— 16» 
— 18° 
— 19» 
— 19° 
— 1111* 
— 1211* 
— 1311» 
— 1311° 
— 1411° 
— 1711» 
— I l f b » 
— 17fb° 
— 12fc» 
—12fc° 
— 12fd° 
— 13fd° 
— 21/30* 
— 31/33* 
— 44/53* 
— 44/53° 

42 50 
17 — 
22,— 
12 ,— 
13 50 
12 — 
15,— 
10 — 

3 — 
6 50 

2! 25 
4 . — 
1 — 

15,— 
6,50 

6 2 , — 
6,50 
6,50 

20 — 

90 ,— 
62 — 
17,50 
84 — 
15,— 
65,— 

0,75 
3,40 
1,60 
0,80 
2 80 
3,30 
3,30 

3 2 , -
1 65 
1,60 
1,65 
7,— 
8.— 
9,50 
9,— 

15.— 
15 .— 
13,50 
1 1 , — 

4,15 
12,50 

5 ,— 
7,— 

B E L G I Ë - A A N B I E O I N G (alles p r ima p o i t i r s ) 

nos 
26 
27 
29 
31 
33a 
34 
35 
52 
62 
63 
79 
80 
84/87 
88/91 
92/99 
100/107 
108/122 
126/128 
129/131 
132/134 
135/146 
148 
149 
150/159 
160 
161 
162 
176 
190/210 
211/219 
221/233 
238/239 
240/244 
249/253 
254/257 
258/266 
267/272 
276/88A 
289 

1° 
1 v.p° 
2° 
6° 
16 V p.° 
l7a° 
8° 

f 
1,30 
1,40 

24 ,— 
1 2 , — 
2 0 , — 
25.— 
23,— 
1 0 , — 

2,20 
2,40 

1 7 , — 
7,70 
3,30 
2,60 

12 ,— 
5,50 

16 — 
10 ,— 
4,25 
3,75 
6 , — 
0,70 
5,— 

1 4 , — 
8,50 

1 6 , — 
3 0 , — 
55,— 
12,50 

6 ,— 
13,50 

1,25 
1,50 
1,35 
1 , — 

12 — 
4,50 
4 , — 
6,— 

1 8 . — 
1 2 , — 
5 0 , — 
6 0 , — 

9 ,— 
22,50 

2,70 

nos 
290 
291 
292 
293/298 
301 
305/307 
308/314 
317/324 
325 
326/332 
335/341 
342/350 
351/352 
353/355 
356/362 
375 
377/383 
394/400 
404/406 
407/409 
410 
411/418 
418 A/35 
436 
437 
43E/446 
458/465 
465A 
466/470 
471/477 
478 
488/495 
496/503 
504/511 
512 
513/518 
519/526 
532/537 
537 A / B 

nos 
20° 
21 v .p.° 
22° 
23° 
25° 
28° 
30 V p ° 
33° 

f 
1 2 , — 
7 — 
9 , — 
6 , — 
8,50 
3.15 
6,50 
9 , — 
7.50 
9 25 
1.35 

130 ,— 
22,— 

5 25 
14 ,— 

1,80 
2 2 , — 
20 ,— 

1,40 
1,20 

10,50 
3,75 

1 1 , — 
2,60 
3,25 
2,20 
1,80 
0,90 
1,85 
3,15 
1,40 
3,40 
3,50 

1 0 , — 
0,50 
6,75 
4 . — 
2,45 
0,80 

f 
8 , — 
7,50 
3,50 

1 8 . — 
3 .— 
8 , — 

6 0 , — 
2 40 

nob 
538/546 
547/555 
ld onge t . 
556/567 
567A/B 
568/572 
573/582 
581A/82A 
583/592 
592A/B 
593/601 
603/614 
615/622 
625/630 
631 /640 
647/652 
653/660 
661'669 
670/696 
701/709 
761/772 
812 
j o u r n 1/8 
— 19/36 
— 37/40 
Up 1/4 
— 5 
_ 6/7 
— 14 
Blok 2 
— 3 
— 4 
— 5 
— 6 
— 7 
— 8 
— 11/12 
Expr 1/6 
Dns t 1/6 

E N G E L A N D - A A N B I E D I N G (v p = v r i / w e l p r ima) 

/ 1,50 
1,60 
1.60 
2,25 
1,75 
0,50 
1 ,— 
1.35 
1,20 
1,40 
1.25 
2,10 

1 ,— 
3,30 
1.15 
0.90 
1,95 

12,50 
1,80 
5,50 
1 .— 

11.— 
9,— 

14,— 
2,70 

16,— 
3,— 
0,50 
9 75 
8,50 

12,— 
3.— 
3,60 
2,50 
1 ,— 
2,— 
3,— 
3,— 

no 
Dnst 7/15 
— 16/18 
— 20/25 
Port 1 
— 4 
— 8 
- 10 
— 11 
— 12/15 
— 16 
— 26/31 
Teleg 6 
— 8 
Spoorw 7 
— 8 
— 15 
— 16 
— 18 
— 20 
— 21 
— 22 
— 24 
— 25 
— 28/47 
- 58/78 
— 79/99 
— 135/66 
— 167 
— 168/169 
— 170/173 
Eupen Ma 
1/7 
8/21 
22/35 
36/41 
Port 1/5 
— 6/10 
Ailemagne 
1/17 

f 
3,90 
3,— 
1,50 
0.90 
1,10 
2 . — 
6,50 
1,25 
5,— 

15,— 
4,— 
6,50 
5,— 
2,— 
2,— 
1,10 
0,90 
1,50 
2,30 
2 , — 
7,50 

1 1 . — 
1 1 . — 

1.75 
25,— 
9 5 , — 
2 8 , — 

1,40 
1,60 

12 ,— 
Imcdy 

1 0 . — 
1 9 . — 
1 9 . — 

1.65 
4,75 
5,50 

22,50 

Voor onze 

219e POSTZEGELVEILING 
die eind september zal plaatsvinden, kunt 
U nu reeds inzenden. In het achter ons 
liggende seizoen 1956/57 werden In onze inter
nationale veilingen opmerkelijke resultaten 
bereikt. Die zullen in het komende seizoen 
zeker met minder zijn I Ook U kunt profi

teren van de hoogconjunctuur. 
Vraagt onze gunstige v e i l i n g c o n d i t i e s . 

300 Jaar Postmerken van Nederland 
1570-1870 

door P. C. Korteweg 

Normale editie, linnen prachtband F 22,50 

Luxe editie, oplage 50 genummerde ex. F 60,00 

Porto 80 cent extra 

328 pagina's druk, ruim 1700 il lustraties! 

J. K. RIETDIJK N.V. - DEN HAAG 
GIRO 420875 - TELEFOON 117020 - LANGE POTEN 15 A 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen 

Partijen 

Betere losse 

postzegels 

A L B U M S 
Nederland (O G ) (excels 

Bondsalbum K 11 
„Ho l land" album . . . 
Alsv. binnenschioeven . 
„ D A V O " album . . . . 

ƒ 7 , -
. „ 8,50 
. „ H,— 
. „ 15,— 
. „ 22,50 

Speciaal interesse voor oude zegels 

van de gehele wereld 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband / 4,70, ƒ 5,50, ƒ 7,50 
en / 12,— (Scbaubek formaat). 

Vraagt toezending gratis pii}sli)St 
Scbaubek albums. 

Groot insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken f 11,— 
Alsv 20 bladen 19,80 

Insteekboekjes f 0,90 f 1 — 
ƒ 1,50, f 2,,— ; J 3,50, ƒ 4,90, 
ƒ 7,25 

Scbaubek Europa ƒ 15,— 
Scbaubek Overzee 20,25 
Scbaubek Wcield 18,— 

H A G A ' s POST2EGELHANDEL 

Gravcnstiaat 24 — Amsterdam-C 
Telefoon 43940 — Giro 4J5549 

MASSAWAAR: Wij betalen voor afgeweekte Belgie-Frankrijk-D'ultsland-
Engeland f 1,— per 1000 Andere landen ƒ 1,25 per 1000 Gebundeld per 

soort 10**/e meer Plaatjeszegels groot formaat f 0,50 per 100 (goed genitn„d 
60 et per 100). 
Postzegel bandet A. DE MAN, Voorstraat 281, Doidrecht . 

f 

35 V p 10,-
39 m f i rma-

pe r fo r 
40 V p 
41 V p 
43 V p 
44 

50 ,— 
10 ,— 
85 ,— 
45 .— 

225.— 

nos 
46 v.p. 
51 
53 
54 V p 
56 pl 1 
85 
86 
87 

f 
150,— 

2.50 
3,50 
9 ,— 
9 ,— 

11,50 
3,50 
4,25 

nos 

88° 
89 V p.° 
90 V p ° 
86a° 
87a v.p.° 
88a gerepa-

reerd° 

postfr is 

f 

1 1 , — 
100,— 
135.— 

28.— 
80 — 

50.— 

nos 
86/8 V p 
105* 
105° 
105 v p ' 
119» 
120° 
121° 
121 v p « 

g e b r u i k t 

p » 4 2 , -
1 0 0 . -

5 0 . -
4 0 , -
2 0 , -
2 0 . -
4 0 , -
3 0 . -

153/155* 
155a° 
156 V p ° 
171/174* 
183* 
199* 
200* 

f 

42,— 
• 1 5 , -
60,— 

8 75 
8 0 . — 
16,50 
22,50 

nos 
D n ' t 7 
— 40° 
— 54° 
— 5 5 ' 
— 59° 
— 68° 
— 65° 
— 70* 

f 
85 ,— 

6 .— 
16,50 
45 — 

9 — 
65 — 

6 — 
7,— 

W i j K O P E N en betalen de H O O G S T E pr i js v o o r goed o n d e r h o u d e n 
col lect ies en losse be te re zegels en series van Nede r l and & O R , Du i t s land , 
Saarland, I tahe, Vat icaan, Israel, F rank r i i k , Z w i t s e r l a n d , Scandinavië etc. etc. 
C o n t a n t e a fw ikke l ing A a n b i e d i n g v a n u i t s l u i t e n d k w a l i t e i t s o b i e c t e n 
v e r z o c h t . 

Aanb ied ing v r i j b l i j vend T o t ƒ 5 — p o r t ex t ra Geen vooru i tbe ta l i ng a u b 

Postzegelhandel M. D. POSTMA 
T E L E F O O N 7028 (O 5100) - U N I A B U U R T 14 L E E U W A R D E N G t R O 295477 



fe koop gevraagd: 
Neder land F D Covers m e t spec. st. in p r i m a staat . 
V o i i g c i i js t IS \ c i \ a l k i i 

Vi i j betalen \ o o t 
1950 Z o m e r s e n t 

Kerkensene 
Leidse U n i v 
Kindse r i c 

195t Z o m e i s e n c 
u i t s ! o p P h i i i p s k a a i t 

19:>2 Riebeeck 
i dem afst C u l e n i b o r g 

!954 Sta tuu t 

Zschtzenöingen aan 

7 — 
8 — 
1 50 
2 50 

2,50 
1 6 0 
2,95 
0 20 

1955 Zomersene  0,95 
Bevr i jd inR 0 20 
K indsenc 0 90 

1956 R e m b i a n d t s t r i e 1 50 
O l y m p serie 1 15 
E u r o p a scnc 0 4fc 

1957 Zomersene 0 95 
De R u ) tei serie 0 95 
I d e m Vi iss ingcn 0 95 

HARTOG OKKER & CO • AMSTERDAM 
Rapenburg 991 

Gesloten van 27|ul i 

Geen persoon l i j k bezoek 

27 augustus 

Voor onze 

kan nog 
GOED MATERIAAL 
worden ingezonden 

■k ZENDT U TIJDIG I N ' 

HEKKER's POSTZEGELVEILING 
Postbus 22 — BLOEMENDAAL — Telefoon 0250025478 

(na half augustus 5615i) 

■ N G E L S E K O L O N I Ë N (A//e o 
A D E N 
M U K A L L A 

1939 — {16 27) 13 s tuks 
1942 — (1/11) 11 stuks 
1948 — (14/15) 2 stuks 
1949 — (16/19) 4 stuks 

H A D R A M O U T 1955 — (1/12) 12 stuks 
Z U I D A F R I K A 

B A H A M A S 

B A R U A D O S 

1938 — (92/99) 8 stu l s 
1939 — (108/13) 6 stuks 
1954 — (201 14) 14 s tuks 

ngebrutkt) 

1925 — ( L u c h t p 1/4) 4 stuks 
1935 — (93/96) 4 stuks 
1942 — (118A/P) 14 stuks 
1948 — (121/36) 16 stuks 
1954 — (147 62) 16 s tuks 
1935 — (160 63) 4 s tuks 
1939— (176 80) 5 stuks 

B A S U T O L A N D 1938 — M8 28) 11 s tuks 
1954 — (46 56) 11 stuks 
(Orders boven f 15,— 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & 
Passage 2527 

franco 

f ' 0 
/ 1 0 

/ 6 

/ 8 

/ 16 — 
/ 6 9 0 
/ 5,50 
/ 20 85 
1 25 50 
/ 8 50 
/ 32 50 
f 57 50 
f 36 40 
/ 7 80 
f 7 
f 1 7 
f 1 8 

thuis) 

Z O O N 
DEN HAAG  Tel 11 24 38 

n.v. 
Giro 4262 

Complete verzameling 
I S R A E L ! ! 

Aangeboden complete collectie Israel gebruikt Prijs 
slechts f 1175,— Ver Naties, Mensenrechten 1954 
No 27/28 in blokken van 4 postfns met Margin 
Inscription Slechts f 300,— Ver Naties, Blok no 
1 gebruikt op F d c of los f 85,— 
Zoekt U nog iets van de Ver Naties' Wij leveren 
tegen voordelige prijzen' 

Leidsche Postzegelhandel H. L A N S D A A L 
Vrouwensteeg 3  Leiden  Telefoon 23233  Giro 41 85 73 

Postzegelhandel R. POSTEMA 

SINGEL 276 
A M S T E R D A M 
T E L E F O O N 49749 

Onze e.v veiling vindt plaats op 
20 juli a s. Catalogus voor deze vei

ling IS gratis op aanvraag verkrijg

baar 

Voor onze veiling van medio septem

ber, welke als gewoonlijk zeer be

langrijk belooft te worden, kunnen 
WIJ nog tot uiterlijk 17 augustus in

zendingen aannemen 

Tevens maken wij U er op attent, 
dat WIJ van 27 ju l i t o t 14 augus

tus gesloten zijn 

P O S T Z E G E L V E I L I N G E N 
In verband met de verschijningsdatum van het Maandblad was het ons niet 
mogelijk een aankondiging voor onze 51e veiling welke op 19 juii is gehou 
den, op te geven 

Voor onze 52e veiling ontvingen wij reeds 
een grote collectie. 
Verdere inzendingen zien wij gaarne tegemoet. 

BELT O F SCHRIJFT 

Tel (K 1700) 
110319, 

's Gravenhage 
Postadres 

Postbus 45 

?Ki oekema 
Kantoor Prinsestraat 58/60, 
Juffrouw Idastraat 

hoek 

MET DEZELFDE ZORG WAARMEDE U UW VER
ZAMELING OPBOUWT STELLEN WIJ ONZE ZICHT
ZENDTNGEN SAMEN 

Hef kost U niets 
d a a i m e d e kennis te m a k e n want vooi t e n proefzending betalen 
wi] ook de l e tou i por tokOi ten 

Dhr G te L, schreef er over ,,Door Uw 
enorme sorter ing heeft U mu in staat ge
steld veel tegen billijke pruzen te kopen" . 

Onverschillig wat U vei zamelt , geeft U ons 
Uw verzamelgebied zo volledig mogelijk op 
(Vermelden s v p beginnend gev of vergev ) 

Slechts een" vooi waarde moet aanwezig zijn Het te bes teden bud
get moet om prak t i sche redenen (zowci voor U als ons) ƒ l o 
per zending oedragen 

POSTZEGELHANDEL V A N D U Y N & VERHAGE 
ROTTERDAM — Berkelselaan 92 b — Teleloon K 1800-48209 

file:///ci/alkii


|]»flOlID 

van dit nummer 
ddaille 1957 163 

Costervjhg van brieven e.d. in Nederland met 
Stennsnaam en dagtekening) III 164 

aerland 166 
-.uchtpost 168 
Grafische beeldfilatelie V 170 
Tentoonstellingen 172 
Literatuur 173 
Over beeldfilatelie 174 
Nieuwe uitgiften 176 

Aanbieding Laatste' Nieuwtjes 
EUROPA. 
België , Sabena i p. J 0,44, Postzegeldag 2 p / 0,22, s e n e Weid, 
6 w ƒ 1.65. BulgarUe, 1857-1957 Herd. / 0.25, V luch ten 410 ./ 0,45. 
Dui ts land, Bundespost , Aschaf lenburg /' 0,27, Flora 20 Pf /' 0,27. 
Duits land (Oost), ber schilderijen 6 w. ƒ 2,85, Rode Kruis , gest. 
2 w /■ 0,09. Ravensbrück 2 w. ƒ 0,85, Geleerden 3 w. ƒ 0,85. 
Frankri j l t , Verzetstri jders 4 w. ƒ 1,05, ber . mannen 6 w. /' 1.90, 
12 p. lekenicamer en 8 p. Quesnay /' 0,32, 28 p . Mar ianne ƒ 0,32. 
Hongari je, Esperanto /' 0,65, ongetand ƒ 3,25, Luchtpos t 20 forints 
a ƒ 7,50, onge tand /' 37,50. I talië, Ovidius 25 L. /' 0,25, 500 en 1000 
L u e ƒ 13,50, Colis Post 1000 Lire /' 9,—. L u x e m b u r g , Baden Po
well ƒ 0,50, Kindser ie 3 w. ƒ 0,95. Liechtenste in , Spor t 4 w. ƒ 2,40. 
Monaco, Geboor ten , Caroline 9 w. ƒ 3,25, por to 100 p . ƒ 1,60. 
Noorwegen , Noordkaap / 1,40. Oostenrijli, 50 j . Autopost ƒ 0,23, 
Mariazell / 0,23. Saar land, Merzig /' 0,24. Sao Mariiao, gebouwen 
ƒ 2,—. Ts j . Slowakije, Muziek ƒ 2^75, Tcchn. Hogeschool ƒ 2,55, 
Postz . Tent . f 1,10, Lidice ƒ 0,65. Yougo S'lavië, Rode Kruis ƒ 0,10, 
Bloemenser ie ƒ 6,50. Zweden, Schipbreukel ingen ƒ 2,30. Nieuwe 
I rankeerzege l ƒ 3,80. Zwitser land, P ro Pa t r i a ƒ 1,80. 
BUITEN EUROPA. 
Brazil ië , loo j . Herd. / 0,20, Spoitzegel f 0,30, Gomez de Silva 
ƒ 0,30. China, Sport ƒ 1,25, gebru ik t ƒ 0,70, Pek ing ƒ 1,25, ge
bru ik t ƒ 0,70 Egypte , Gaza ƒ 0,28, Z iekenau to ƒ 0,35. Indonesië , 
100 j a a r telegraaf f 0,40. I ran , Baden Powell ƒ 2,—. Marocco (Fr.) 
Vliegpost Casablanca ƒ 1,40. Pakis tan , serie 3 w f 12,90. Spaanse 
Kol., Kwd serie /' 0,45, Thai land he id . 2500 f. Budda serie 9 w. 
ƒ 1,90. Ver. Naties 4 c. vip. f 0,25, op f. d. covert /' 1,10. Ver. Sta
ten, 3 c. Oklahama /' 0,18, 3e Naval /' 0,18 
KOOPJES. 
België, Vhegpost 15 23 op £ d.e. /' 24,—, idem met per fora t ie Zwa-
ba f 34,—. Duits land (Bizone), No. 20 a,R Yv. fr. 18.500 + ƒ 90,—. 
Israël , No. 1 '9 m e t vol tab, geg. echt post i r is R.R.R. ƒ 2100,—. 
I Js land , No. 19 prach t expl. ƒ 37,—. Ver. Naties , coli opl. + bloc 
f f 250,— 

VRAAGT OFFERTE KILOPAKKETTEN. 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
M M S T E R D A M (Fil.) 
N.Z. Voorburgwal 151 
Teleroon 47103 

Bestellingen naar Hilversum 

HILVERSUM 
Surlnamelaan 31 

Giro 1700. Telefoon 4323 

Gebruikt 
R, 57/70 
ld. in par 
R. 71/73 
R. 74/77 
R, 78/81 
R. 82/85 
R 86 89 

Bctahns 
T e koop 

N E D E R L A N D (Prima kwaliteit) 

f 7,50 
17,50 

8,— 
6,— 
2,— 
1,75 
2.25 

R. 90/93 f 3,75 
R. 94/97 4,— 
R. 98/101 3,75 
R. 71/101 31,— 
id. paren 70,— 
id. blok. 155,— 
Ko. 98 2,25 
1'rt. 2 2,— 

Ongebruik t : 
310/12 ƒ 0,75 
392/96 0,25 
397/01 0,25 
405/21 0,40 
422 0,04 
423/27 0,15 
444/48 0,20 

454/59 
495/98 
499/500 
501/02 
503/07 
539/43 
545/50 
556/57 

ƒ 0,40 
0,70 
0,35 
0,35 1 
1,— 
1,15 
2,90 
0'40 

11C1 bestell, of onder remb. Orders beneden f 10,— port i extra . 1 
gevraagd Series Nederland & O.G. Aanbiedingen met prijs 

p o. be.lntwoord. 
worden 1 

Nedertandsche Pcstze^elhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N Z Voorburswal 316, Amsterdam, Postgiro 165298. 

IETS NIEUWS VOOR NEDERLAND 
Wilt U ruilen op basis Yver t? Plakt dan Uw 
doubletten op in een rondzendboek,ie, cahier of 
iets dergelijks. Vermeldt onder ieder zegel de 
Yvert-waarde, s tuur dan Uw zegels op aan onder
staand adres met vermelding van de landen die U 
verzamelt, U krijgt dan van deze landen zegels 
op zicht en U heeft direct recht op 60% van de 
waarde van Uw zegels. Kosten slechts 10% van 
de inzendwaarde van Uw zegels. 

A N T H O N I E P. V A N O O I J E N - VONDELSTRAAT 75 - DEN HAAG 
L i d van de K r i n g , Ph i l a te l i ca , Aps, OEC etc. etc. 

DE RUYTER-VLISSINGEN 
FDC met speciale afstempeling f 1.25 

na ontvangst van dit bedrag op giro 553801 franco toezending. 

P O S T Z E G E L H A N D E L E N UITGEVERIJ 

" F A V O R I E T " - Th. Hekker 
Zomerzorgerlaan 15, Bloemendaal, Giro 55 3801, Tel. 02500-25478 

Ons telefoonnummer wordt na 15 augustus 5 6 1 5 4 

EEN "FAVORIET" IS EEN GOED ALBUM 

we 

~» 

Wij zijn 
sgens v a k a n t i e g e s l o t e n van 

27 juli-27 augustus 

DÈ I S R A Ë L S P E C I A L I S T E N 

HARTOG OKKER & Co. 
AMSTERDAM-C. — RAPENBURG 99' 

TELEFOON K 20 - 63937 

10 AUGUSTUS: 

ALGEMENE VEILING TE BOURNEMOUTH 
nos 1615-17. Literatuur, Verzamelingen en Gemengde partijen waar

bij Gehele Wereld, Brits Imperium en Buitenland; Ge
hele koop 1936-47 Brits Imperium, zijnde een waardevolle 
voorraad ongebruikt; een stock algemeen, Gemengde 
kavels, Buitenland naar tanden gerangschikt met 
sterk vertegenwoordigd in Verenigde Staten; Brits I m 
perium herdenkingszegels en naar landen gerangschikt, 
met goede afdelingen Australië, Groot Brittannië en 
Zuid-Rhodesia. Catalogus 1 / — . 

Opbrengstprijzen (2/6) zijn verkrijgbaar ongeveer een maand 
na de veiling. 

Onderhandse verhoop: 
* BELGIë 
* COLUMBIA 
* FARÖER EIL. 
* OEKRAÏNE 

Volledige inlichtingen: 

R O B S O N L O W E L I M I T E D 
50 PALL MALL, LONDEN, S.W.1 

£ 810 
£ 600 
£ 45 
£ 175 

Telefoon: TRAfalgar 4034 Telegramadres: "Stamps, London" 

Wanneer ingegaan wordt op deze advertentie meld dan a.u.b., dat u 
deze zag in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
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Waarin opgenomen .:DE PHILATELIST' 

CORRESPONDENTIE OVER HET BLAD NAAR 
HOOFDREDACTEUR-ADMINISTRATEUR 

NORENBUKG. Welgelegen laan 71 Driebergen 
Telefoon K 3438 No. 2162 

CORRESPONDENTIE OVER ADVERTENTIES: 
BOOM-RUYGROK N V 

Ged Oudegracht138 - Haarlem - Tel. 17450 {4 lijnen) 
Postgiro 37758 

RAAD VAl4 BEHEER 

Secr. Godelindeweg 44 - Naarden 
Penningmeester- Hyacintplein 5 - Breda - Giro 344900 

Verschijnt de vijftiende van iedere maand 

A B C N N EM ENTSPRIjS 
Gratis voor de !eden van aangesloten verenigingen 

Voor met-aangeslotenen (bij vooruitbetaling) 
franco per post per jaar f 10.— 

Afzonderlijke nummers lopende jaar 
en voorafgaande jaar f 1 ,— 

Nummers van vorige jaargangen, per nummer (0,25, 
alles plus porti. 

ielie 
COSTERUSMEDAILLE 1957 

F. H . M. POST 

Foto J DISCO, Utrecht 

34e jaargang - juli 1957 (395) 

Zoals reeds in ons mei-nummer 
(blz. 117) in het verslag over de 
Bondsdagen te Den Helder werd 
medegedeeld, heeft het Kapittel van 
de Costerusmedaille deze medaille 
dit jaar toegekend aan de heer 
F. H. M. Post te Utrecht. 

Deze tot de oude garde behorende 
filatelist — hij werd in 1881 te 
's-Gravenhage geboren — had juist 
zijn jarenlange filatclistische studie 
beëindigd en keurig verzorgd het 
licht doen zien. Het betrof zijn „Uit
voerige beschrijving van het zegel 
van Nederland 4*2 cent, uitgegeven 
1921 en behorende tot de zgn. „Bont
serie". 

Als zoon van een in zijn tijd reeds bekende verzamelaar, begon hij 
op 6 è 7-jarige leeftijd leeds de voetsporen van zijn vader te drukken. 
Deze moedigde hem daarbij aan door hem een allium te schenken, 
waarin de eerste beginselen der filatelie werden beoefend. 

Als gymnasiast begon een tijd van serieus verzamelen en richtte 
hij met enige medeleerhngen in 1899 een postzegelclub op, waarvan 
hem het voorzitterschap werd opgedragen. 

Na enige tijd buitenslands te hebben verbleven, werd in 1916 de 
filatelie terdege aangepakt. Het lidmaatschap van. de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars en do Utrechtsche Philatelis
ten Vereeniging brachten hem in contact met vooraanstaande filate
listen, zoals de heren Gatsonides, Waller en Warren. Vooral van eerst
genoemde mocht hij veel leren en het was deze, die hem wees op de 
studie van plaatfouten. 

Toen in 1921 het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde werd 
omgezet in ons tegenwoordige Nederlandsch Maandblad voor Philate
lie, werd de heer Post belast met het redacteurschap van de rubriek 
„Nederland en Kolonien", een rubriek welke door hem op voortref
felijke wijze tot 1925 werd verzorgd, maar welke medewerking hij 
wegens drukke werkzaamheden moest beëindigen. 

De in augustus 1922 als officiële uitgave van de Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars verschenen „Leiddraad 
voor den speciaalverzamelaar van Nederland", is voor een groot deel 
aan de werkzaamheid van de heer Post te danken, iets wat in de voor
rede van dat werk dan ook dankbaar wordt gememoreerd. 

Ook aan het thans in bewerking zijnde „Handboek" werkt de heer 
Post mede. 

De laatste 10 jaren heeft hij zijn speciale studie gewijd aan de zgn. 
„Bont-serie" waarvan het in de aanvang genoemde werk een uit
vloeisel is. 

Dat hem thans de Costerus-medaille werd toegekend is zeker een 
onderscheiding die hij ten volle heeft verdiend en die, naar wij hopen, 
hem nog vele jaren genoegdoening moge schenken. 
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SiewËêpeliwêff 
van brieven e.d in Nederland 

met plaatsnaam 

en dagtekening (III) 

5fe4_ 

31 
aib. 3 1 . 21 \um 1905. Brief
kaart verzonden van *s-Gra-
ven/iage naar Bad Nauheim. 
De zegelsfempel is vernietigd 
met de z.g. wapenstempel van 
de Bickerdilte-siempelmachine. 

door }. Giphart 

afb. 32. 7950. locale briet 
van 's-Gravenhage. De postze
gels zijn vernietigd met een 
bijzonder stempel ter gele
genheid van de eerste dag 
van uitgifte van de Zomerze-
gels 1950. 

34 
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Ï925. Adreskaart van een postpakket. 
De zegel is vernietigd met de stempel van het 
biikantoor Amsterdam Overtoom: „Asd 7". 

Machinale stempelïng leidde tot nieuwe vormen voor het 
tweeledige doel: dagtekening en vernietiging. 
Mechanisering van het stempelen vond het eerst plaats m 
1870. Na vele proefnemingen zijn in 1906 op de grote kan
toren stempelmachines regelmatig in gebruik genomen. 
(Afb. 31). 

De machinale stempelafdruk bestaat uit 2 delen: dagteke
ning met vlag voor vernietiging. 
Sinds 1919 wordt de stempelvlag benut voor mededelingen 
aan het publiek. 
Sedert 1925 wotden speciale grafische kunstenaars betrok
ken bij het ontwerpen van deze stempels. 
Omstreeks 1932 werd de stempel zo ingericht, dat de dag
tekening meestal op de postzegel valt. 
1950. Opzettelijke verandering van de stempelmachines om 
de dagtekening weer zo duidelijk mogelijk op de brief te 
krijgen. 

In de moderne tijd is de stempel evenals de postzegel dienst
haar gemaakt aan propaganda. In wisselwerking met de ver-
zamellust leidt deze ontwikkeling tot eendagsstempels. 
Sinds 1883 worden voor tijdelijke postkantoren vaak speciale 
dagtekeningstempels aangemaakt. 

1687. Brief verzonden van het hulpkantoor Oosthuisen naar 
Amsterdam. De zegel is vernietigd met de dagtekening-
stemoel de z.q caoutchoucstemnel 33 

m VERFWÄRES m VERNISSEN, 

n» 
ĵpRINS HEMDRIKKADE J t ' ' ^ 

.-«Wü. 
'^Hf^tT.^^T.Io S l i m s t er aam. 

fi7..,.* 

Bijzondere afstempelingen door de dienst veroorzaakt of op
zettelijk gemaakt. 
Proefstempels van rubber voor de hulpkantoren. 
In september 1884 zijn aan de hulpkantoren Asperen, Aven-
horn, Huibergen, Loppersum, Meerkerk, Oostzaan, Stedum, 
Vinkeveen en Zomeren rubberstempels verstrekt. Een proef, 
die niet voldaan heeft. (Afb. 33). 

Proefstempels van rubber voor de pakketpost. 
Voor de vernietiging van de zegels op de adreskaarten van 
de pakketpost zijn in 1925 en 1926 te Amsterdam, Rotter
dam, 's-Gravenhage en Scheveningen rubberstempels in ge
bruik geweest. (Afb. 34). 

Stempeling tijdens Nieuwjaarsdrukte. 
Op vele kantoren worden de zegels op visitekaartjes gedu
rende de jaarwisseling vernietigd met een kantoorstempel. 
Vaak wordt ook een speciale stempel in de stempelmachine 
geplaatst. (Afb 35). 

De stempel „Posterijen". 
Postkantoren, welke stukken ontvangen met zegels, die niet 
of onvoldoende zijn gestempeld, maakte deze oorspronkelijk 
onbruikbaar door middel van strepen in inkt of inktpotlood 
of een willekeurige stempel. 
In 1940 is hiervoor de stempel „Posterijen" in gebruik geno
men. (Afb. 36). 

Nood-stempels. 
Als gevolg van hei verloren raken van de dagtekeningstem
pel door oorlogshandelingen, werden in 1945 aan sommige 
kantoren nooddagtekeningstempels verstrekt. Deze stempels 
waren van Engelse oorsprong. (Afb. 37). 

Buitenlandse afstempelingen op Nederlandse briefkaarten. 
Briefkaarten met betaald antwoord worden sinds 1875 even
eens in het internationale verkeer gebruikt. Bij terugzending 
is de antwoordbriefkaart dan voorzien van een buitenlands 
stempel. (Afb. 38). 

idÖfcänÄi 
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iocaaf cfruJcv '̂erlc van 
's Gravenhage 
De zegel is vernietigd 
met een macfirne 
stempel, dat speciaal 
tiideps de nieuwtaars 
drukte gebruikt werd 

Formulier van 
adreswifziging 
verzonden van Utrecht 
naar Dordrecht 
De zegefstempel is 'e 
Dordrecht vernietigd 
met de stempel 
„Posferifen" 
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„6 dec 1945" 
Brief verzonden van 
Sevenum naar 
Boskoop De postzegel 
IS vernietigd mei 
een nooddagtekening 
stempet 
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I884 Aniwoordbrielkaarl 
verzonden van München naar 

Goes De zegelstempel is 
vernietigd met de 

dagtekeningstempel 
van München 

Nietpostale afbtempehngen 
Aan booid van schepen, waai op het mogelijk is brieven te 
pnsten geschiedt de vernietiging der zegels, indien geen offi
ciële poststempel aanwezig is, met een eigen stempel van de 
scheepvaartmaatschappij (Afb 39) 

Sinds 1924 bestaat de gelegenheid om aan de bagagebureaus 
der Nederlandse Spoorwegen stukken voor verzending af te 
geven De zegels op deze stukken worden door het spoor
wegpersoneel vernietigd met de dagtekeningstempel van het 
bagagebureau (Afb 40) 

In 1947 is met N V Nederlandse Spoorwegen en de NV 
A T O. (Van Gend en Loos) overeengekomen om samen te 
werken inzake het vervoer van lichte pakketten In het ka
dei van deze samenwerking worden binnenlandse gefran
keerde, ongefrankeerde en verrekenpakketten tot een ge
wicht van 5 kg ter verzending aangenomen door de spoor
wegstations, aanneembureaus en factorijen der N S /A T O 
(Afb 41) 

Niemand dan de Staat is bevoegd tegen genot van viacht 
blieven te vervoeren In afwijking hiervan v/erd m 1949 aan 
de Geldersche Tramwegen vei gunning verleend om persbe
richten als brief te vervoeren. Dit geschiedt in bijzondere 
enveloppen, welke volgens het normale tarief gefrankeeid 
moeten zijn met postzegels Deze zegels worden vernietigd 
door het personeel van de Geldersche Tramwegen (Atb. 42) 
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928. Brief 
verionden van hef 
,ï S. Singapore" naar 
Amiltrdam 
Oe l e g e / is vernietigd 
met 9en eigen 
stempel "n de 
Koninkliike Paketvaari 
Maatschappi], 
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7927 Brief met de 
Nederlandse 
Spoorwegen verzonden 
van Hilversum 
naar Leeuwarden. 
De zegels zi/n 
vernietigd met de 
stempet van hel 
bagagebureau te 
Hilversum 

1952 Adreskaarf 
van een postpakket 
De zegel is vernietigd 
met de dagtekening 
stempel van de 
Van Gend & Loos 
factorif Amsterdam 
Cruquiuskade 

•! 41 
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Brief verzonden van Gendringen mei de Gelderse Tramwegen 
/n De postzegel is vernietigd met de dagtekeningstempel van he* 
^ ^ bussfation van de Geldersche Tramwegen Je Gendr ingen. 
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Nederland 
Rubriek-redacteur: 
J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123-a, Schiediim. 

Buitengebruikstelling frankeerzegris met de beeltenis van 
H.M. de Koningin, uitgifte 1949. 

Volgens dienstorder van de P.T.T. dd. 14 juni jl. H 378, 
zai met ingang van 1 augustus 1957 de verkoop van Iran-
keerzegels met de beeltenis van H.M. de Koningin ,eri tace", 
ontwerp Hartz, uitgifte 1949, worden beëindigd, behoudens 
de verkoop aan de loketten voor verzamelaars (filatelisten
loketten), waar deze zegels neg tot en met .SI december 1957 
verkrijgbaar blijven. 

Met ingang van 1 januri 1958 zullen deze frankeerzegels 
en de daarmede overeenkomende zegelafdrukken op loi-
mulieren (briefkaarten, luchtpostbeelden, enz.) buiten ge
bruik en voor de frankering waardeloos worden. 

Dit betreft dus de zegelwaarden: 

5 et. 
6 et. 

10 et. 
12 et. 
12 et. 
15 et. 
20 et. 
25 et. 
30 et. 
35 et. 

b rons-groen 
l ichtb lauw 
goud-oker 
rood 
helrood 
olijf bruin 
b lauw 
bruin- rood 
paars 
gr i js -blauw 

40 et. violet 
45 et. oranje 
45 et. violet-gii js 
50 et. groen 
60 et. rood-bruin 
75 et. karmijn-rood 
J 1,— rood 
/ 2,50 sepia 
/ 5.— rood-bru in 
./ 10,— blauw-viole t 

Etsing- en plaatnummers (1 jan t.e.m. 31 mei 1957). 
Cijfertype v. Krimpen a 4 ct. Etsingnrs.: LR 12; LR 14 

(LR 13 werd reeds gemeld in ons februarinummer blz. 28). 
Cijfertype v. Krimpen è 7 et. Etsingnr. LR 13 

„ 8 et. ., LR 1 
Type Kon. Juliana „ 10 et. „ LR 26 

„ 20 et. „ LR 3 
„ „ „ „ 70 et. „ LR 1 

„ ,/ 2,50. Plaatnrs. 3, 4, 5 en 6 
>, I, » >, ./ 5>—• >. 3 e n 4 

Zomerzegels 1957 4 + 3 et. Etsingnr. 1 
6 + 4 et. „ 1 

„ „ 7 + 5 et. „ 1 
10 + 8 et. „ 1 
30 + 8 et. „ 1 

De heer F. A. van Dongen meldt ons, dat de 4 ct., cijfertype 
V. Krimpen, LR 12 (zie boven) nu in continu-druk blijkt te 
zijn vervaardigd (zulks mogelijk als gevolg van het feit, dat 
deze waarde thans de functie inneemt van de 2 et. in ge
noemd type, in verband mei de portverhoging van drukwer
ken. Red.). 

De fl.— type Kon. Juliana heeft als plaatnummer 8 door
gehaald 6. 

Rode Kruis-Poslzegels. 
Naar de dagbladpers meldt — van de zijde der P.T.T. werd 

hieromtrent nog niets vernomen — zullen ter gelegenheid 
van het 90-jarig bestaan van het Nederlandse Rode Kruis 5 
postzegels verschijnen met toeslag ten bate van deze in
stelling. 

Volgens deze berichten zullen het zijn: 
4 + 3 cent, pelikaan met jong (symbool der bloedtrans

fusie). 
6 + 4 cent, vakantieschip voor chronische zieken en inva

liden. 
7 + 5 cent, embleem van het Rode Kruis (rood Itruis tus

sen twee lauwertakken op een lint met devies: 
„Inter arma caritas". 

10 + 8 cent, rood kruis en de jaartallen 1867—1957. 
3 0 + 8 cent, v;ereldbol met rood kruis. 

Hoewel wij in hoge mate sympatiseren met de doelstellin
gen die het Nederlandse Rode Kruis nastreeft, hebben wij 

ernstige bedenkingen tegen de uitgifte In de eerste plaats 
vinden wij een 90-jaiig bestaan van deze instelling niet be
paald een bijzonder feit (een eeuwfeest zou o.i. beter in aan
merking komen). In de tweede plaats hebben wij ernstige 
bedenkingen tegen de hoge toeslag (4 waarden méér dan 
50"/«). Van een populair gebruik van deze serie zal nauwelijks 
sprake kunnen zijn. Er wordt wederom een beroep gedaan 
op de verzamelaars, die noodgedwongen moeten offeren ten
einde met hun verzamelingen „bij" te zijn. Destijds heeft de 
F.I.P. het besluit genomen, dat uitgiften van gelegenheids-
zegels met een toeslag van meer dan 50»/o internationaal zou
den worden geboycot, zodat een reactie van die zijde niet 
uitgesloten mag worden geacht. 

Ned. Nieiiw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indië en Rep. Indonesia (tot 10.8.1954). 

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

NED. ANTILLEN. 

Dienstorder H 391 van de Nederlandse P.T.T. maakt mel
ding van de uitgifte van bijzondere Antilliaanse postzegels 
toeristenverkeer Bovenwindse eilanden. Hieraan ontlenen 
wij het volgende: 

De postadministratie van de Ned. Antillen zal binnen
kort in verband met de propaganda voor het toeristen-
verkeer op de Bovenwindse eilanden St. Maarten, St. Eu-
statius en Saba een serie bijzondere postzegels (zonder bij
slag) uitgeven. 

Aan de kantoren waar een loket voor de verkoop van 
postwaarden aan verzamelaars is opengesteld, zal door de 
controleur een hoeveelheid van deze zegels worden toege
zonden. 

Eventueel meer benodigde exemplaren kunnen bij de con
troleur worden aangevraagd. 

Frankeerwaarde 
Antllliaans 

courant 

71/s cent 
15 cent 

25 cent 

Verkooppi-ijs 
Nederlands 

courant 

15 cent 
30 cent 

30 cent 

' 
Voorstelling 

Lanoschap. op Saba. 
Landschap op St. Maai ten 

met het hotel „Little Bay' 
op de achtergrond. 

Landschap op St. Eustatius. 

De prijs van een serie in Ned. courant is dus 95 cent. 
De zegels van Vl-i en 15 cent zijn uitgevoerd in vier kleu
ren, de zegel van 25 cent in 6 kleuren offsetdruk. Ze zijn 
door de N.V. Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem gedrukt 
op gecoucheerd papier zonder watermerk. 

De ontwerpen zijn van de kunstenaar Harry Disberg Ie 
's-Gravenhage. Zegelgrootte 25 x 36 mm; beeldrechthoek 
22 X 33 mm. De zegels mogen — rekening houdende met 
de openstellingstijd van het filatelistenloket — van 1 juli 
1957 af worden verkocht. Het einde van de verkooptermijn 
zal nader worden medegedeeld. 

Dienstorder H 392 van 20 juni j.1. van de Nederlandse 
P.T.T. maakt melding van de uitgifte van bijzondere An
tilliaanse postzegels voetbalkampioenschappen. Hieraan ont
lenen wij het volgende: 

Ter gelegenheid van de Vlle Centraal-Amerikaanse en 
Caraïbische Voetbalkampioenschappen, welke in augustus 
1957 op Curagao zullen plaatsvinden, zal de Antilliaanse 
Postadministratie een serie bijzondere postzegels (met bij
slag) uitgeven. 

Aan de kantoren waar een loket voor de verkoop van 
postwaarden aan verzamelaars is opengesteld zal door de 
controleur een hoeveelheid van deze zegels worden toege
zonden, eventueel meer benodigde exemplaren kunnen bij 
de controleur worden aangevraagd. 
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6 cent 

7'/2 cent 

15 cent 
22V2 cent 
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2V2 cent 

5 cent 

5 cent 
7'/2 cent 
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17 cent 

25 cent 

40 cent 
60 cent 

Voorstelling 

Voetballer, de bal 
opbrengend. 

Kaart van het midden 
Amerikaanse en Ca-
raibische gebied met 
voetbal 

Doelverdediger, de bal 
opvangend. 

3 voetballers m actie. 

Kleur 

Oianje 
Donker
karmijn 

Gl oen 
Blauw 

De prijs van een serie in Nederlands courant is derhalve 
ƒ 1,42. De zegels van 6 en 7V2 cent zijn esthetisch ver
zorgd door de heer André van der Vossen te Overveen 
en die van 15 en 22V2 cent door de heer Frans Lammers 
te Haarlem. Tekst en waardecijfers van alle 4 zegels zijn 
van de hand van de heer Van dor Vossen. 

Druk: N.V. Joh. Enschedé & Zn, Grafische Inrichting 
te Haarlem. 
Zegelgrootte: 40 x 29,14 mm; taeeldrechthoek 36V2 x 25V2 
mm. 

De zegels mogen — rekening houdende met de openstel-
lingstijd van het filatelistenloket — van 5 augustus t/m 
14 december 1957 worden verkocht. Niet verkochte exem
plaren behoren door de betrokken kantoren zo spoedig 
mogelijk na laatstgenoemde datum (uiterlijk binnen 8 da
gen) aan de controleur te worden teruggezonden. 

Stempels 
Rubriekredacteur: 
A van der Willigen, Laan van Poot 94, 's-Gravenhage. 

Gelegenheidsstempels. 
Ter gelegenheid van de „Seconde Conférence d'Information 
sur l'Energie Nucléaire" werd in het Koninklijk Instituut 
voor de tropen te Amsterdam van 24 t/m 28 juni jl. een tijde
lijk bijpostkantoor gevestigd, dat evenwel geen speciale af
stempeling heeft gebruikt. 

In het gebouw „De Vereniging" te Nijmegen was op 
30 juni j.1. een brievenbus geplaatst, waarin ter gelegenheid 
van de eerste Lustrumbij eenkomst van de Joodse Jeugd 
(JOM HA NO'AR) poststukken konden worden gedeponeerd, 
die daarna op het postkantoor Nijmegen van een bij
zondere afstempeling werden voorzien. 

Op de speciale handelaarscouverten, die op 2 juli j.1. wer
den aangeboden aan enig Nederlands postkantoor, is het 
hierbij afgebeelde eerste-dag-stempel op de De Ruyter-post-
zegels afgedrukt, terwijl voorts ter gelegenheid van de 
De Ruyterherdenking in Vlissingen op 2 juli j.1. een tijdelijk 
bijpostkantoor werd gevestigd in het Autopostkantoor, dat 
daartoe werd opgesteld in het Bellamypark. Het sein voor 
de openstelling van dit kantoor werd omstreeks 11 uur gege
ven vanaf Hr. Ms. kruiser „De Zeven Provinciën". Ook 
voor deze gelegenheid werd een hierboven afgebeeld speci
aal stempel gebruikt. , 

.."'tÄ'̂ "'. 
O 

Vervolgens reisde het Autopostkantoor naar Zierikzee, 
waar van 4 t/m 6 juli het eveneens hierbij afgebeelde spe
ciale stempel werd gebruikt voor een aldaar gehouden land-
bouwtentoonstelling, geoiganiseerd door de Zeeuwse Land
bouw Maatschappij. 

.ét^'X -tPI*'-. 

^'VrooN^-'" 

Tenslotte werd in de Amsterdamse Studentensociëteit, 
Sarphatistraat 3 van 28 juni t/m 11 juli een brievenbus 
geplaatst en de daarin geposte stukken kregen ter gelegen
heid van het 65e lustrum der Amsterdamse Universiteit 
een speciaal stempel zoals hierbij is afgebeeld. Dit stempel 
bevat het z.g. Amstuc-mannetje: een ruimtevaardertje van 
het Amsterdamse Studentencorps, zoals dit tijdens de feest
viering ook prijkte op de blauwe gemeente-giro-enveloppen, 
vloeiblaadjes, suikerzakjes, sigarenbandjes, sigaretten, lu
ciferboekjes, enz. 

Machinestempels. 

Van het reeds in het juni-nummer gemelde stempel 600 
jaar stadsrechten Edam, dat te Amsterdam C.S. werd ge
bruikt, geven wij hierbij nog een afbeelding, terwijl wij de 
heer J. Dekker te Amsterdam danken voor de toezending 
van de toch ook te Rotterdam C.S. — vermoedelijk alleen 
maar voor drukwerken — gebruikte stempelvlag 100 jaar 
Diergaarde. 

In 1954 gebruikte Middelburg een stempelvlag: Bezoek 
Miniatuur Walcheren Middelburg 25 juni — eind sept. Deze 
wordt thans opnieuw gebruikt, met dien verstande, dat de 
datum 25 is gewijzigd in 1. 

Sinds 1 juni j.1. wordt de vlag „Behoed ons land voor 
bos- en heidebrand" gebruikt te Amsterdam CS., 's-Gra
venhage, Rotterdam C.S. en Valkenburg (Lb). 

Ter gelegenheid van de Internationale Tentoonstelling 
„Het Atoom" wordt een speciale, hierbij afgebeelde stem
pelvlag gebruikt in de stempelmachines te Amsterdam CS, 
's-Gravenhage, Rotterdam CS en Utrecht-Station. Als vroeg
ste datum zagen wij 29 juni, terwijl het gebruik zal duren 
tot 15 september a.s. 

r<^Royi 
(/)■ _ ■'■s.' HERDENKING 600 JAAR 
Z ■" "^ s 
< i vigto ^' STADSRECHTEN EDAM 

1 2  2 1 JULI 1957 

INlE^fJ TENTOONSTELLING 
>, , " H E ' A T O O M " 

l ^ ^ AJitSTERCAMSCHIPHOL 
L . J l 28JUMt/Ti15;EPr'9';7 

Portstempelsmachines. 

De Postaliafrankeermachine PR 735, gebruikt te Amster
dam voor stukken, die met strafport worden belast, is on
langs vervangen door een nieuwe machine PR 761, waar
van het datumstempel thans als Inschrift draagt: Districts
postkantoor Amsterdam. Ook te Eindhoven wordt thans een 
dergelijke machine gebruikt; wie kan ons hiervan afdrukken 
tonen? 

Typenraderstempels. 

6.5.1957 Opgeheven de postagentschappen Gi'oningenKap
teynlaan, GroningenDiephuisstraat en Groningen 
Noorderstationsstraat. 

29.5.1957 Opgeheven postagentschap RotterdamEilertstraat 
en gevestigd RotterdamRollostraat. 

2 
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Luchtpost 
Rubriekredacteur: 
J. C. K. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam-C2. 

NEDERLAND. 
K.L.M.-vlucht A'dam-Belgrado, 15/4'57. 

Van 2 onzer lezers ontvingen wij bericht dat door de 
K.L.M, toch nog op het laatste ogenblik speciale envelop
pen ter beschikking gesteld zijn; de ene lezer spreekt van 
250 stuks, de andere van 750 stuks. 

Nieuwe registratie-letters en namen. 
De door de K.L.M, bestelde 9 nieuwe Viscounts 800 kri j

gen de volgende registratieletters en de daarbij behorende 
namen: 

PH-VIA Sir Sefton Brancker 
PH-VIB Louis Blériot 
PH-VIC Santos Dumont 
PH-VID Daidalos 
PH-VIE J. C. Ellehammer 
PH-VIF Otto Lilienthal 
PH-VIG Jan Olieslagers 
PH-VIH Leonardo da Vinci 
PH-VII Kingsford Smith 

BELGIË. 
Ter gelegenheid van het vervoer van de 100.000ste pas

sagier met de Sabena-helicopterdiensten werd door de Bel
gische P.T.T. op 15 juni j.1. een nieuwe helicopterzegel 
van 4 frs. uitgegeven. De Sabena gaf een aardige speciale 
enveloppe uit met afbeelding van het helicopternet en de 
Posterijen zorgden voor een speciale afstempeling. 

Hieronder ziet u een verkleinde afbeelding van een der
gelijk stuk. 

chen 28- 4-57-14 en speciale aankomststempel Wien 101, 
28-4-57. Deze spec. afst. is gelijk aan die in ons juni-num-
mer omschreven, alleen staat hier het cijfer 2 achter Luft
hansa, inplaats van 1. Op de voorzijde van de stukken 
nog een spec, afstempeling (rond, groene kleur, maatschap
pijstempel): „Eröffnungsflug LH 200/Lufthansa/Wien Ös
terreich)". 

Op 18 en 19 april j.1. was het reeds mogelijk vanuit 
Wenen post mee te geven met de Lufthansadienst op het 
Nabije Oosten; wij zagen hiervan: 
1. Spec, enveloppen „Wieder in Wien/Lufthansa" (in bruin 
en groen) met spec. Maatschappij-afstempeling (kaststem-
pel) in violette kleur: „Embleem Lufthansa/Super C-Luft-
hansa Eröffnungsflug/Wien-Naher Osten, 18. april 1957". VS. 
Wien Flughafen 18-4-57-11 en AS Istanbul 19-4-57-7; 
2. Spec, enveloppen „Wieder in Wien/Lufthansa" (in blauw 
en rood) met spec. Maatschappij-afstempeling (kaststempel) 
in bruine kleur: „Embleem Lufthansa/Super-C-Lufthansa 
Eröffnungs-Rückflug/(Naher Osten)-Wien-Deutschland, 19. 
April 1957". VS. Wien/Fughafen 19.4.57-U, geen AS Hamburg. 

ZWITSERLAND. 
Op 14 april j.1. had de openingsvlucht Zürich-DuiIsland 

door de Lufthansa plaats. Spec, enveloppen, VS Zürich-
Flughafen, 14.IV.57-19 en specafstempeling (maatschappij
stempel): „Eröffnungsflug 14.4.57/Lufthansa/von und nach/Zü
rich (Schweiz)". Geen AS Frankfurt/Main. 

BARBADOS. 
Op 14 mei j.1. had de Ie vlucht Barbados - New York plaats 

door de P.A.A. Speciale afstempeling in zwarte kleur m. 
afbeelding strand Barbados en New York met Vrijheids
beeld met de woorden :„Barbados/First Flight/New York/ 
Barbados-New York/Pan American/World's most experien
ced airline". 

ZUID-AFRIKA. 
Op 2 april j.1. had de Ie vlucht Johannesburg - Amster

dam plaats door de South African Airways met een DC-7B. 
VS. Jan Smuts Lughawe/Airport/2.IV.A57/5 en AS Am
sterdam CS. 4.4.'57. Geen spec, afstempelingen. 

KKSHAU HELirtJI'ft',«!, 

DUITSCHE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
Op 16 juni j.1. had de Ie binnenlandse vlucht van de 

Oostduitse Lufthansa plaats van Berlijn naar Erfurt. VS 
Berlin N4/16.6.57-6 en spec, afstempeling (rond, zwarte 
kleur) :„Deutsche Demokratische Republik/afb. vliegtuig m. 
wolken/Inlands-/Flugverkehr/der/Deutschen/Lufthansa/Berlin 
N4". Op de achterzijde nog een grote rechthoekige spec, 
afstempeling in zwarte kleur in het midden „Embleem Luft
hansa/Deutsche Lufthansa afb. bloem" en daaromheen de 
woorden: „16. juni 1957/Erstflug Berlin-Erfurt/Stadt der 
Blumen/Erfurt". 

OOSTENRIJK. 
Wenen in Lufthansa-net opgenomen. 

Ter aanvulling op ons bericht onder bovenstaand hoofd 
in het juni-nummer hierbij nog het volgende: 

Van de heenvlucht op 28/4 zagen wij nog een spec, 
enveloppe met afbeelding van de Stephansdom te Wenen, 
embleem Lufthansa en de woorden: „Wiederaufnahme des 
Flugverkehrs nach/Wien/Deutsche Lufthansa". VS Mün-

HET NEDERLANDS POSTMUSEUM 
Zeestraat 82, 's-Gravenhage, tel. 115796. 
Geopend: werkdagen 10-17 u. 

zon- en chr. feestdagen 13-17 u. 
Toegang: 25 et, kinderen t/m 14 jaar 10 et. 
Schoolklassen onder geleide gratis (vóóraf aan te vragen) 

Programma 
• Geschiedenis van het postvervoer in modellen en pren

ten. De gebouwen der P.T.T. 
Expeditie op de grote postkantoren met o.m. een wer
kende Transorma-sorteermachine. 
Postzegelsgalerij met o.m. de keuzecollectie „De Cas
tro". Druktechnieken voor postzegels. 
Telegraaf en Telefoon. 

• Elke maand een nieuwe postzegelprijsvraag voor jonge
lui beneden de 16 jaar. 

• Doorlopend automatische demonstratie van het tele
foonverkeer in Nederland met licht en geluid. 
Zondags te 15 uur technische demonstratie. 

• Van 15 juli t/m 2 sept.: maandags t/m vrijdags te 
11 u. en te 15 u. FILMVERTONING. 

Aan het museum zijn verkrijgbaar: 
fotobriefkaarten met afbeeldingen uit de collecties, boek
werken en geïll. jaarverslagen van het museum met ge
schiedkundige artikelen, brochure over het museum met 
8 foto's (Engelse en Nederlandse tekst). 
Filatelistenloket voor museumbezoekers. 
Correspondentie, in de hal van het museum op de bus ge
daan, wordt afgestempeld met het speciale dagtekening
stempel van het postmuseum. 
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Poststukken 
NEDERLAND EN OVERZEESE GEWESTEN 
Rubriekredacteur: 
J. H. Broekman, Hof laan 25, Bergen (N.H.). 

Suriname. 
De verzamelaar Werner Ahrens uit Soa Paulo beschrijft 

in het mei-nummer van Postal Stationery een in Suriname 
uitgegeven kaart ten behoeve van de Duitse krijgsgevange
nen te Paramaribo. 

Deze briefkaarten in het formaat 116 X 140 mm, hebben 
op de Ie en 4e kaart adreslijnen, zijn tezamengehecht vol
gens type C van Ascher en werden door de roulette ge
perforeerd. 

Boven-rechts is een dubbele ovaal, waarin gedrukt: Con
vention Postale Universelle (tussen de ovale lijnen) en 
in hart: Franchise de Taxes. In het midden van de kaart 
staat in drie regels: Briefkaart/Carte Postale/Internee-mail. 
Er is een deelstreep, rechts waarvan Address/Adresse en 
vier stippellijnen van ieder 71 mm. 

Links van de deelstreep is gedrukt: Afz/Exp /c/o 
Censuur Intemeringsdienst/Paramaribo-Suriname/Dutch 
Guiana/N.W.I.-South America. 

De antwoordkaart heeft een vierkant van 22 mm in de 
rechterbovenhoek voor bevestiging van een postzegel. Een 
handstempelafdruk met de tekst Convention Postale Uni
verselle was hier in ovaal aangebracht. 

De tekst luidt: Antwoord Briefkaart/(Carte réponse)/In-
ternee-mail. Links Afz./Exp. met twee stippellijnen resp. 
35 en 53 mm. lang. Rechts Address/Adresse met twee stip
pellijnen van 71 mm lengte en c/o Censuur Internerings-
dienst/Paramaribo-Suriname/Dutch Guiana/N.W.I.-South 
America. 

De heer Ahrens zag vier kaarten, gebruikt tussen 16 okto
ber 1945 en 20 januari 1947. De kaart van 1945 is op grijs
wit carton, de latere op creme carton. 

Waarschijnlijk is dit wel een officiële uitgifte van for
mulieren bestemd voor de krijgsgevangenkampen. Kent 
iemand deze kaarten? 

BUITENLAND 
Rubriekredacteur: 
Dr. E. A. M. Spijer, Stephensonstraat 30, 's-Gravenhage. 

België 
De „Publibels" worden blijkbaar zeer veel verkocht, want 

de Belgische posterijen delen mede, dat wij reeds tot num
mer 1496 zijn gevorderd. Hoger dan 1467, die ik in het 
mei-nummer meldde, zag ik er nog geen. 

Roemenië 
Aa. De enveloppen ä 55 bani, met veelkleurige afbeeldin

gen zijn, voor zover ik nu kan nagaan met 13 verschil
lende plaatjes verschenen. 

^ yi^tsd «ÊKJUIMV^ 
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Behalve Tusnad meldde ik Casa de odihna, maar met 
dat onderschrift bezit ik reeds 5 verschillende afbeeldin
gen. Voorts Oltul Primavera, Aras, Baia Mare, Bucaresti 
— Palatul Pionierilor, dan een enveloppe met onder
schrift Are pioneresc de navo-modele (op het plaatje zijn 
2 jongens bezig met een scheepsmodel), en twee geheel 
zonder onderschrift. Eén laat een vrouw zien, die een 
landbouwtractor bestuurt, en op het andere plaatje staat 
een lachende jongeman voor het open raam, terwijl in de 
kamer een blonde schone zit. 

C. Enveloppe voor aangetekende stukken. Ik ontving tot 
dusver één ä 1,75 lei, verkoopprijs 2 lei, kleur donker
bruin op lichtbruin papier. Voorstelling: Bucaresti — 
Academia-R.P.R. 

HET ZUIDPOOLGEBIED 
OP POSTZEGELS 
Door M. J. van Heerdt-Kolff. 

(AANVULLING). 
Voor Ross Dependency, het Antarctische deel van New-

Zealand, met een oppervlakte van plm. 280.000 km^, ver
schenen kortgeleden vier postzegels in de waarden van 3 
p., 4 p., 8 p. en 1 sh-6 p. Op het 3 p.-zegel is het H.M.S. 
Erebus afgebeeld, het schip waarmede Sir John Ross 
(1800-1862) een expeditie maakte naar het Zuidpoolgebied 
van 1839-'43, waarop hij o.m. de plm. 4450 hoge vulkaan 
ontdekte, die hij naar zijn schip „Erebus" noemde. Ross 
bereikte tijdens deze expeditie op 11 januari 1841 het 
zuidelijkste punt van het Zuidpoolgebied, dat nog ooit 
bereikt was *). Naar hem zijn ook de Ross-zee en het Ross-
eiland genoemd. Shackleton en Scott zijn afgebeeld op het 
4 p.-zegel. Hun reizen en Scott's dood zijn beschreven in 
het Maandblad van april 1956. Het 8 p.-zegel vertoont 
de New-Zealandse sector, met inbegrip van N.-Z.-Antarc-
tica. Het 1 sh-6 d.-zegel draagt de beeltenis van koningin 
Elizabeth II. Op het 2 sh.-zegel van het „Australian An
tarctic Territory", dat op 27 maart 1957 verscheen, is een 
kaart van het Zuidpoolgebied te zien, waarop Australië 
en de Australische Antarctica in speciale kleur zijn aan
gegeven. Links daarvan hebben drie mannen zoeven een 
vlag gehesen in de Vesfoldbergen op 3 maar t 1954. Volgens 
een bericht in het Maandblad van maart 1957, blz. 70, 
zouden deze drie mannen zijn: van links naar rechts de 
metereoloog Peter Shaw, de directeur van de afdeling van 
de Poolstreken van het Departement van Buitenlandse za
ken Philip Law, en de ornitholoog Dr. Arthur Gwynn. 
*Gibbond Stamp Monthly, Vol xxx, March i , 1957 no. 7. 

BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS. 
Zoals in de nummers der twee voorafgaande maanden 

werd medegedeeld worden in dit nummer geen mededelingen 
opgenomen betreffende verenigingsnieuws. 
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Deze vijfde serie van onze grafische beeldverzameling is 
speciaal gewijd aan de vervaardiging van postzegels. 
Hoewel we een aantal zeer uiteenlopende drukprocédés on
derscheiden, zijn we erin geslaagd enkele buitengewoon 
aardige zegels te bemachtigen, die op duidelijke wijze het 
ontstaan van postzegels uitbeelden. We komen hier aan
stonds uitvoerig op terug. 
Hoe sommige landen zich in noodgevallen moesten behel
pen, om in een zo kort mogelijke tijd in een bestaande be
hoefte aan postzegels te voorzien, die dan vaak met zeer 
bescheiden middelen werden gedrukt, zien we op enkele 
zegels gedemonstreerd. 
Tenslotte een paar zegels die gewijd zijn aan de voornaam
ste grondstof voor de postzegeldruk: het papier. 
Om met de eenvoudigste druktechniek te beginnen, ope
nen we deze bespreking met een viertal zegels die uitslui
tend met typografisch materiaal werden samengesteld. We 
kunnen dit zeer duidelijk constateren bij het 2V2-cents zegel 
van Suriname, dat met behulp van losse letters, lijntjes en 
ornamentjes is vervaardigd. In 1892 uitgegeven, .werd dit 
hulpzegel in twee kleuren, geel en zwart, aan vellen van 
80 stuks gedrukt. 

Ook het 5-cents zegel van Suriname — meer decoratief 
van opbouw — werd als hulpuitgifte in 4 waarden in 1912 
uitgegeven en bestaat uit een typografisch opgebouwd zet-
seltje. Door middel van een vermenigvuldigingsmethode 
— in dit geval de galvanoplastiek — werden al deze zegels 
van Suriname velsgewijze op een gewone boekdrukpers te 
Paramaribo gedrukt. 

Het zegel van Perzië is eveneens een produkt van typogra
fisch makelij, zoals we bij nadere beschouwing direct kunnen 
zien. Dit ongetand zegel verscheen in 1902, en maakte deel 
uit van een provisorische serie van 10 stuks, in 10 waarden, 
in verschillende kleuren gedrukt. 

JAN Y. VAN DER HEIDE Grafische 

De tweetalige tekst — Latijn en Arabisch schrift — werd 
bovendien nog van een gekleurde overdruk voorzien, om 
vervalsing zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Eveneens in 1902 verscheen in Venezuela, tijdens de opeen
volgende revoluties en binnenlandse onlusten van die dagen, 
een aantal provisorische zegels, waarvan we er hier één 
reproduceren. Op heel eenvoudige wijze werd uit zetmate-
riaal, aangevuld met een clicheetje, een primitief geheel 
samengesteld, in diverse waarden uitgegeven en gedrukt op 
verschillende kleuren papier. 
Ook andere landen gaven op soortgelijke wijze postzegels 
uit, die in de meeste gevallen in een bepaalde behoefte 
moesten voorzien en die dan later door meer volwaardige 
zegels werden vervangen. 

De drie zegels van groot formaat van de Republiek Ar
gentinië zijn in 1950 uitgegeven ter gelegenheid van de In
ternationale Filatelistische Tentoonstelling te Buenos 
Aires. Deze zeer interessante zegels geven een markante 
voorstelling van de gang van zaken bij het ontstaan van de 
postzegel. Op het eerste van dit drietal zien we de kunste
naar bezig aan het ontwerp van een zegel op zeer vergroot 
formaat. 
Het tweede geeft een voorstelling hoe de graveur het ont
werp — op aanmerkelijk kleiner formaat — in het metaal 
graveert, terwijl het derde zegel het moment weergeeft, 
waarop de handpersdrukker een eerste proefdiruk maakt. 
Deze drie zegels maken deel uit van een serie van zes 
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stuks, waarvan de hierbij gereproduceerde vrij aan de post
zegelloketten in Argentinië werden verkocht, terwijl de drie 
hogere waarden alleen bij inschrijving verkrijgbaar wer
den gesteld. De drie hogere waarden — die we helaas niet 
hebben kunnen bemachtigen — vertonen achtereenvolgens 
hoe het drukken van een heel vel postzegels in zijn werk 
gaat, hoe een dame één van deze zegels als frankering op 
een brief plakt, terwijl het laatste zegel de beeltenis vertoont 
van generaal San Martin, een van Argentinië's nationale 
helden, die honderd jaar geleden stierf. Dit herdenkingsze
gel diende als voorbeeld bij het maken van de hierboven 
besproken zegels. 
Al deze zegels werden in verschillende kleuren in rotogra
vure uitgevoerd. 

In 1955 verscheen in Joego-Slavië een fraai gegraveerd ze
gel, uitgegeven ter gelegenheid van de Eerste Nationale 
Grafische Kunsttentoonstelling. Gedrukt in donkergroen 
voor het drakenmotief en bruin voor de tekst op bruingrijs 
papier, werd het in plaatdruk uitgevoerd. Een eminent staal
tje van moderne postzegelkunst! 

Ter gelegenheid van de Eerste Oostenrijkse Kunsttentoon
stelling verscheen in 1947 een tiental zegels met toeslag, 
die uitsluitend verkrijgbaar waren voor bezoekers van deze 
tentoonstelling. Al deze zegels geven afbeeldingen van kunst
bouwwerken uit Wenen en omgeving, uitgezonderd één, dat 
door zijn voorstelling in aanmerking kwam om in deze ver
zameling te worden opgenomen. 
Op dit zegel zien we de koper drukker Ernst Röhm in zijn 
werkplaats op de Oostenrijkse Staatsdrukkerij bezig, terwijl 
hij met behulp van een tampon de inkt opbrengt op de 
drukplaat, waarvan zo aanstonds een proefafdruk zal wor
den gemaakt. 
Alle zegels van deze emissie werden door deze koperdruk
ker bewerkt en persklaar gemaakt. In roodbruine plaat-
druk is dit eveneens een produkt van fraaie zegelkunst, 
terwijl het decoratief bladmotief voor de omlijsting een ka
rakteristiek kenmerk is, dat we op zeer veel Oostenrijkse 
postzegels aantreffen. 

Voor de papierfabricatie bevinden zich in Newfoundland — 

eeldtiliêtelie V 

thans onderdeel van het Dominion Canada — belangrijke 
papierfabrieken. Aan de uitmonding van grote rivieren ko
men de gekapte boomstammen in vlotten de rivier afzak
ken en worden daar ter plaatse tot houtcellulose — de voor
naamste grondstof voor papier — verwerkt. 
Dit plaatdrukzegeltje uit 1932 geeft een afbeelding van de 
„Corner Brook Paper Mills", aan de voet van de beboste 
bergen en prachtig voor dit doel gelegen aan de uitmonding 
van een van deze aanvoerrivieren. 

Tot slot eveneens een zegel van Canada, dat in 1952 het 
licht zag, en dat in een moderner uitvoering betrekking 
heeft op de papierfabricatie. We zien hier op sublieme wij
ze, links op de voorgrond de naaldboom overgaan in een 
houtvoorstelling, dat zich via de papierfabriek tenslotte als 
een oprollende papierbaan rechts op het zegel manifesteert! 
De eenzaam staande papierfabriek met de volkomen verla
ten achtergrond suggereert de enorme uitgestrektheden van 
een land als Canada op typerende wijze! De grijze kleur 
van dit plaatdrukzegel past zich volkomen bij het onder
werp aan. 

Hiermee besluiten we voorlopig deze bespreking van gra
fische beeldfilatelie, hoewel er in dit genre nog zeer veel 
postzegels zijn, waarover zowel voor de graficus als voor 
de filatelist interessante dingen kunnen worden gezegd. 
Misschien dat we t.z.t. deze rubriek nog eens zullen voort
zetten met enkele andere onderwerpen, die eveneens ver
band houden met de grafische industrie. 

HET NEDERLANDS POSTMUSEUM 
De Persdienst van de P.T.T. meldt ons het volgende: 

Keuze-Collectie De Gastro in het Nederlandse Postmuseum. 
In het Nederlandse Postmuseum, Zeestraat 82 te 's-Gra-

venhage is momenteel een nieuw filatelistische tentoonstel
ling ingericht, die een keuze laat zien uit de bekende collec
tie De Castro. Deze verzameling, gespecialiseerd naar kleur, 
druk, type, plaat, zetting, papier, watermerk, perforatie, on
gebruikte en gebruikte zegels, werd door Maurits Henriques 
de Castro (f 1927) bijeengebracht en in de jaren 1930—1932 
door Pieter Wilhelm Waller opgezet en beschreven. Zij loopt 
tot ongeveer 1923. 

De tentoonstelling opent met China ^gewone en bijzondere 
uitgiften en portzegels, van 1878 tot 1923). Een interessant 
onderdeel van dit land vormen de stadsposten in de ver-
dragshavens Amoy, Foetsjou, Sin-Kiang, Tsjoengking, Wei -
Hai - Wei en Woehoe, die omstreeks 1895 bestonden en als 
voorlopers van de keizerlijke Chinese post te beschouwen 
zijn. 

Ter toelichting moge dienen dat in sommige landen niet 
alle zeehavens voor het internationale handelsverkeer zijn 
opengesteld. Met het oog op de controle en de samentrekking 
der douanediensten zijn in die landen een beperkt aantal ha
vens voor de buitenlandse handel aangewezen. De andere 
havens zijn uitsluitend voor de binnenlandse kustvaart be
stemd. In de XIXde eeuw openden Japan, China en Korea 
verschillende van deze zgn. verdragshavens voor de buiten
landse handel. 

Vele mogendheden hadden kortere of langere tijd eigen 
postadministraties in China, waaronder Groot-Brittannië 
(1900—1921), Duitsland (1898—1917), Frankrijk (1894—1922), 
Japan (1900—1922) en Rusland (1899-1920). 

De vaak mooie en decoratieve zegels van Japan sluiten 
goed bij die van China aan. Te beginnen met het kleine vier
kante, ongeperforeerde zegeltje van 1 maart 1871 in de waar
de van 48 Mon, dat onder de regering van keizer Mutsuhito 
(1868—1912) werd uitgegeven, passeert een bonte rij van ze
gels aan ons oog. De ongestempelde en gestempelde exem
plaren, de zegels met controlecij fers, de diverse papiersoor
ten en kleurveranderingen, maar niet het minst de karakte
ristiek Japanse voorstellingen vragen de aandacht. Naast he
raldische draken en de traditionele kersenbloesem ontmoeten 
wij in 1908 de beeltenis van de heldhaftige keizerin Jingo 
Kógó, die van 201—216 n. Chr. regeerde en kans zag met haar 
vloot Korea te veroveren. 

Op 10 november 1915 verscheen de kroningsemissie van de 
nieuwe en huidige Mikado Hirohito, die zoals men weet in 
rechte lijn heet af te stammen van de zonnegodin Amaterasu. 
Na de tweede wereldoorlog heeft deze mythe héél veel van 
haar glans ingeboet en moest de Mikado noodgedwongen van 
de hemelse naar de aardse sferen afdalen. 

De Japanse ix)st in Korea bediende zich van de zegels der 
emissie 1899, die in 1900, voorzien van de naam „Korea" in 
rode en zwarte opdrukken in circulatie kwamen. Op 1 april 
1907 werden zij definitief vervangen door de uitgiften, be
stemd voor de Japanse post in China. 

Na deze twee landen, die als het ware de hoofdschotel de
zer tentoonstelling vormen, volgen in alfabetische volgorde 
de landen Afghanistan, Angola, Annam en Tonkin, Arable, 
de Azoren, de Bahama-eilanden, Bangkok, Barbados, Bel
gisch Congo, Brits Beetsjoeanaland, Brits Guinee, Brits 
Guyana, Brits Honduras, Brits-Indië, Brits Midden-Afrika, 
Brits Noord-Borneo, Brits Oost-Afrika, Brits Somaliland, 
Britse post in Duits Oost-Afrika, de Britse Zuidafrikaanse 
Compagnie, Broenei, de Caymans-eilanden, Ceylon, de Cooks-
Archipel, Duits Oost-Afrika, Duits Samoa, Duits Zuidwest-
Afrika, Ethiopië, de Falkland-eilanden, de Fidzji-eilanden en 
Frans Guinee. 

VERBETERING 
In en om de eerste emissie van Frankrijk. 

Tot onze spijt heeft de drukker de afbeelding 1 aan de 
kop van dit artikel verwisseld met de 2e zegel van af
beelding 9. Waar dus Mgr. Affre staat moet Arago staan 
en omgekeerd. 

Wij hopen dat deze omwisseling voor de lezers geen 
moeilijkheden heeft medegebracht. 
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TEI^TOONSTELLII^GEN 

I. V. PHILATELICA. AFDELING AALSMEER EN 
OMSTREKEN. 

Dat het 10-jarig bestaan van een vereniging van post
zegelverzamelaars een goede aanleiding is om in het open
baar de aandacht op haar bestaan te vestigen door hel 
houden van een tentoonstelling, zal zeker niemand ont
kennen. Ook het bestuur van bovengenoemde afdeling der 
I.V.Philatelica was deze gedachte toegedaan en besloot ter 
gelegenheid van haar 2e lustrum een postzegeltentoonstel
ling te houden van bezit harer leden, en wel op 31 mei en 
1 juni j.1. in het gebouw „Irene" aan de Kanaalweg 3 
te Aalsmeer. 

Aangezien wij de tentoonstelling, welke deze afdeling heeft 
gehouden ter gelegenheid van haar 1ste lustrum, niet 
hebben gezien, kunnen wij geen vergelijking trekken tussen 
,,toen en nu", maar wel konden wij constateren, dat Aals
meer goede en serieuze filatelisten telt, die zich niet be
hoeven te schamen met hun bezit voor het voetlicht te 
treden. Hoewel op enkele zeer goede uitzonderingen na de 
mzendingen nog niet op het peil stonden voor een nationale 
tentoonstelling, gaf alles blijk van de ernst en toewijding 
waarmede hier de filatelie wordt beoefend. En vooral één 
ding willen wij hier voorop stellen, n.1. de keurige wijze 
waarop de meeste inzendingen waren verzorgd. Dit ver
dient zeker alle lof en menig inzender op een nationale 
tentoonstelling zou hier in dit opzicht zeker nog wel iets 
hebben kunnen leren. 
Ook hier staken enkele verzamelingen uit boven de overi
gen, maar toch zal de jury geen gemakkelijke taak heb
ben gehad om de beschikbare prijzen zo goed mogelijk 
te verdelen. 

De afd. Aalsmeer van de I.V.Philatelica heeft voor de 
propaganda van de filatelie in haar omgeving met deze 
tentoonstelling zeker goed werk verricht. 

17 23 SEPTEMBER 1957 

S^BEPHILA 1957* o 
BEPHILA 1957. 

Van 23 tot 27 oktober a.s. wordt in Berlijn in de Branden
burg-Halle op het „Messe"-terrein bij de „Berliner Funk
turm" de ,.Berliner Postwertzeichen und Luftpost-Ausstel
lung Bephila 1957" gehouden met internationale deelneming. 
De tentoonstelling werd georganiseerd door het „Landesver
band Berliner Philatelisten-Vereine e.V.". 

Nadere inlichtingen zijn o.a. te verkrijgen bij: Bephila 
1957, z.Hd. Kurt Dahmann, Berlin-Wilmersdorff, Konstanzer
strasse 9. 

Ondergetekende is aangezocht om als Commissaris-Gene
raal voor deze tentoonstelling werkzaam te zijn. Aanmel
dingsformulieren zullen gaarne door hem worden verstrekt. 

De tentoonstelling wordt georganiseerd door „Landesver
band Berliner Philatelisten-Vereine", aangesloten bij de 
Duitse Bond. De grootte der kaders zal zijn 100 X 100 cm 
zichtbare oppervlakte, zodat veelal 12 albumbladen per kader 
kunnen worden geëxposeerd. Voor elke inzending zal echter 
slechts maximum 5 kaders beschikbaar gesteld kunnen wor
den. Overblijvende gedeelten van verzamelingen kunnen ech
ter in album aan de jury worden voorgelegd. 

Kaderhuur bedraagt DM 4,— per kader, terwijl voor de 
albums DM 5,— per album, bevattende maximum 50 bladen, 
zal moeten worden betaald. 

Boeken en tijdschriften kunnen wel worden tentoongesteld. 
Kosten DM 3,— per titel. 

Gouden medailles worden niet gegeven. Wel zijn ter be
schikking van de jury verguld-zilveren, zilveren en bronzen 
medailles, alsmede ereprijzen. 

De jury zal uit minimum 5 leden bestaan. 
Het ligt in mijn bedoeling de Bephila 1957 persoonlijk te 

bezoeken, zodat ik mij eventueel kan belasten met het mede-
nemen van Nederlandse inzendingen, het opzetten, het af
nemen en het terugbrengen. 

JAN POULIE, 
Commissaris-Generaal voor Neder
land van Bephila 1957, 
De Lairessestraat 46, Amsterdam. 

Het aantal Nederlandse inzendingen voor TABIL is sinds 
de vorige maand belangrijk gestegen, zodat in Tel Aviv meer 
verzamelingen uit Nederland te zien zullen zijn dan op één 
der andere tot op heden in het buitenland gehouden inter
nationale filatelistische tentoonstellingen het geval is ge
weest. 

Diegenen, die mij hebben medegedeeld, de TABIL per
soonlijk te willen bezoeken, heb ik een formulier voor hotel
reservering, alsmede voor verkrijging gratis visum toegezon
den. Verdere gegadigden willen mij wel omgaand berichten, 
opdat ik hen ook een dergelijk formulier kan zenden. 

Uit een door mij van TABIL ontvangen telegram blijkt 
duidelijk, dat tijdige hotelreservering beslist noodzakelijk is. 

Aanvraagformulier voor een advertentie in de catalogus is 
tevens bij mij verkrijgbaar. Eén bladzijde (20 X 13% cm ad
vertentieruimte) kost $ 80, een halve bladzijde $ 50. 

Wat betreft het met eenzelfde vliegtuig gezamenlijk naar 
Israël reizen, hebben de pogingen hiertoe aangewend in 
Zwitserland, Engeland en Nederland niet het gewenste re
sultaat gehad. De meeste Nederlandse bezoekers zullen per 
boot reizen. 

Indien men na lezing van deze mededeling nog wil inzen
den, kunnen gegadigden mij dit alsnog 'berichten. Misschien 
kunnen dan, hoewel de inzendingstermijn reeds is gesloten, 
toch nog enkele verzamelingen worden aangenomen. 

JAN POULIE. 
Commissaris-Generaal voor Neder
land van „TABIL", 
De Lairessestraat 46, Amsterdam. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING ZIERIKZEE. 
In een typisch zaaltje — de stedelijke museumzaal te 

Zierikzee — een bewonderenswaardig brok oude archi
tectuur — heeft de afdeling Schouwen-Duiveland van de 
I.V. Philatelica een postzegeltentoonstelling gehouden, wel
ke op 18 mei j.1. door de edelachtbare Heer Burgemeester 
van Zierikzee mr. Dijkmeester feestelijk werd geopend, 
nadat de voorzitter van de vereniging en de heer Backer 
van Philatelica het woord hadden gevoerd. 
Het behoeft geen betoog, dat de inzending van het Post-
museum zeer bijzonder de aandacht trok. Hoewel deze 
zich beperkte tot een viertal kavels 
1 Postz. Nederland 1852 1ste uitgifte ongetand 
2. Postz. Nederland 1864 kartonproeven ä vier zegels met 
bovenrand 
3 Postbewijszegels Nederland 1884 
4 Luchtpostzegels Do x Suriname 1931 

Deze inzending gaf zeer zeker een bijzonder cachet aan 
de uiters bescheiden tentoonstelling door de leden bijeen
gebracht. 

En hier moet ons een zeer persoonlijke opmerking van 
het hart: 
Zo vaak hoort men van de doorsnee verzamelaar de ver
zuchting bij een bezoek aan de meeste internationale ten
toonstellingen: het is alles zo mooi, dat mijn eigen ver
zameling me nu zo nietig voorkomt, en me de moed tot 
verder verzamelen ontzinkt. Hoe onjuist deze opmerking 
ook moge zijn, en hoe zeer deze ook getuigt van verkeerd 
begrip, ze wordt jammer genoeg zo vaak gehoord. Wat hier 
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door de leden was tentoongesteld, getuigde van een haast 
prijzenswaardige overmoed en gewaagde van een toewij
ding en liefde voor de Philatelie, die veel beloften voor 
de toekomst inhoudt. 

Een kritisch verslag zou moeten wijzen op gebrek aan 
goede verantwoorde opzet, aan (soms) onvoldoende aan
dacht aan kwaliteit der zegels, etc. maar men vergete niet, 
dat deze zeer jonge vereniging juist door dit haast em-
brionale philatelistisch exposé getoond heeft een levensvat
baarheid te bezitten, welke door vele verenigingen kan wor
den benijd. 

We zouden aan onze taak te kort schieten noemden we 
niet met ere de inzendingen van H. v. d. Berg (4); D. C. H. 
Lugt (11) J. V. Urk (18) en vooral van de Heer K. Nijhuis 
(15), die allen zeer verdienstelijk werk hadden ingezonden. 

De tentoonstelling blijft geopend tot 1 juni a.s. en mocht 
zich van de aanvang af in grote belangstelling verheugen. 

Literatuur 
Bermuda. The handstruck Stamps and cancellations; 
door M. H. Ludington. Uitgave van Robson Lowe Ltd. 
50 Pali Mall, London. S.W.1, Engeland. Prijs 15 sh. + 
1 sh porto. 

In een uitgave van slechts 500 exemplaren verscheen bo
vengenoemde monografie van de hand van M. H. Ludington, 
die over dit onderwerp reeds in 1939 in The Stamp Lover 
schreef. Zijn arbeid is nu uitgegroeid tot een boekwerk van 
40 bladzijden, verlucht met een aantal foto's en afbeeldingen 
van stempels, alsmede van een uitvoerige kaart van dit ge
bied. 

Het werk behandelt de stempels van dit land, beginnende 
met de eerste koloniale postkantoren uit 1812 en eindigt bij 
de stempels van einde 1955. Het bestrijkt dus een zeer lange 
periode waarin een zeer groot aantal stempels werd ge
bruikt, waarvan enkele wel zeer bijzonder waren, omdat zij 
tevens werden gebruikt om daarmede nood-postzegels te 
fabriceren voor lokaal gebruik (gekroonde cirkel met in-
schrift). Ook scheeps-, luchtpost-, pakketbootstempels en 
censuur-merken (gebruikt tijdens de opsluiting van gevangen 
genomen Boeren tijdens de Boerenoorlog 1900 in gevangen
kampen op een 6-tal eilanden in de Great Sound) worden 
uitvoerig behandeld en afgebeeld. Ook valse stempels vinden 
in dit werk de nodige aandacht, terwijl achter in het boekje 
een bladzijde is gewijd aan de prijzen van diverse dezer 
stempels, waarbij zelfs een prijs wordt genoemd van £ 75. 

Een interessant werk, dat echter slechts voor een betrek
kelijk klein aantal verzamelaars van groot nut zal zijn, maar 
voor specialisten op dit gebied dan ook onmisbaar is. N. 

Briefmarken Motivkatalog „Tierre" 1957. Samenge
steld door Dipl. Ing. K. Winter, Verleger L. Sukula. 
Verkrijgbaar in de postzegelhandel en bij Verlag Adolf 
Kosel „Austria Philatelist", Wien IX/71. Prijs DM of 
Zwfr. 4 of 10 intern, antwoordcoupons. 

Niet alleen in uiterlijke en inwendige verzorging steekt de
ze uitgave 1957 gunstig af bij haar voorgangster (zie onze be
spreking van de 2e uitgave op blz. 83 van jaargang 1954), 
maar ook de inhoud is sedert dien aanmerkelijk (verbeterd. 
Het werkje is nu verlucht met zeer veel zegelafbeeldingen 
( ± 900) die duidelijk de betreffende zegels weergeven, zodat 
mede hierdoor een overzichtelijk geheel is ontstaan van 64 
bladzijden, waarvan de laatste 16 bladzijden worden ingeno
men door een schematisch register, waarbij de diernamen 
naast de Duitse ook de Latijnse naam opgeeft ( ± 600) en te
vens wordt verwezen bij welk land bedoeld dier is te vinden. 
De landsnamen zijn daartoe in alfbetische volgorde in het 
eerste gedeelte van het werk opgenomen en van een volg
nummer voorzien, waarbij een aantal nummers is overgesla
gen om latere toevoegingen te kunnen opnemen zonder tot 
een nieuwe nummering te behoeven over te gaan. 

In deze catalogus, want als zodanig doet zij tevens dienst, 
zijn alleen die zegels opgenomen, waarop het dier als hoofd
motief voorkomt of waarop het dier een belangrijke plaats in 
de afbeelding inneemt. 

De prijzen bij de gemelde zegels zijn in D. Marken aange
geven, en zijn aan de buitenlandse markt aangepast. 

UNIPEX 
Op 31 mei 1960 zal het gouden jubileum van de Unie van 
Zuid-Afrika worden gevierd. Dit feit is voor de Philatelic 
Society of Johannesburg aanleiding reeds nu, dus 3 jaar te 
voren, aandacht te vragen voor een door haar onder mede
werking van de Afrikaanse Filatelistenvereniging te houden 
Internationale Postzegeltentoonstelling te Johannesburg on
der bovengenoemde naam. Vermoedelijk zal de tentoonstel
ling worden gehouden van 31 mei (Union Day) tot 9 juni 1960. 

Reeds is door de Zuidafrikaanse Posterijen te kennen 
gegeven, dat door haar een serie speciale postzegels voor 
deze herdenking zal worden uitgegeven, terwijl vermoedelijk 
op de tentoonstelling een speciaal postkantoor zal worden 
gevestigd, alwaar een speciale afstempeling op de stukken 
zal worden aangebracht. 

Zoals het werkje nu voor ons ligt, is het o.i. voor verzame
laars van „dieren op postzegels" van grote waarde en zal het 
door hen zeker niet gemist kunnen worden. 

Wij hopen dat schrijver en uitgever door constante aan
vulling dit werkje op de hoogte van de tijd zullen weten te 
houden en het daarmede op het hoge niveau weten te hand
haven waarop het thans staat. N. 

Boy scout and girl guide stamps of the world, by 
Gordon Entwistle, Uitgave van Cassel & Company Ltd., 
37-38 St. Andrew's Hill, Queen Victoria street, London 
E.G. 4. 
Vertegenwoordiger voor Nederland: Wm. Heinemann, 
Kauwlaan 17, Den Haag. 

In een bijzonder aardige uitgave, waarin ons de prijs he
laas niet werd genoemd, verscheen in een keurige, aan
trekkelijke kartonnen omslag, dit boekje van 82 bladzijden, 
met talloze illustraties. 

Het was een gelukkige gedachte dit werkje aan te vangen 
met de Mafeking-zegels, welke in 1900, tijdens de Boerenoor
log, werden uitgegeven in het belegerde Mafeking onder 
kolonel Baden Powell, en welke zegels resp. een portret 
van deze vader der padvinders alsmede van een postjon
gen vertonen, welke laatste als de oorsprong der padvinders 
kan worden beschouwd. Tevens weerlegt schrijver het 
sprookje als zou Baden Powell vanwege deze zegels in on
genade zijn gevallen bij koningin Victoria. 

Schrijver behandelt in alfabetische volgorde der landsna
men alle postzegels die op de padvinderij betrekking heb
ben, noemt zo mogelijk ontwerpers, druk, watermerk en tan
ding enz. maar geeft behalve deze zegels door talloze af
beeldingen aan hoe een verzameling op dit gebied aantrek
kelijk is te maken door toevoeging van bijzondere stukken, 
zoals de eerste-dag enveloppen of kaarten, bijzondere af
stempelingen op de padvinderij betrekking hebbende, zo
als van jamboree's, kampen e.d. Zo beeldt hij bij Neder
land ook de zomerzegels 1949 af op een luchtpostbrief met 
speciaal stempel Amsterdam-Paramaribo. Ook van andere 
landen zijn diverse aardige voorbeelden opgenomen. 

Wij wensen dit aardige werkje dan ook niet alleen in han
den van vele verzamelaars, maar zeker ook in die van 
vele padvinders, die daarmede op een aantrekkelijke wijze 
in ons filatelistische gebied worden binnen gevoerd. 

Excelsior album Nederland en Overzese Gewesten. Uit
gave van het uitgeversbedrijf N.Z. Voorburgwal 248, 
Amsterdam. Prijs in schroefband ƒ 12,50, in klemband 
f 15 , - . 

Reeds in juni van dit jaar, dus ruimschoots voor de aan
vang van het nieuwe postzegelseizoen, verscheen bovenge
noemd, keurig uitgevoerd postzegelalbum in groot for
maat 28'/2 X 30'/2 cm, gedrukt op houtvrij offsetpapier van 
110 gr de m-, hetgeen dus een stevig blad verzekert. 

Dit album, dat alle normale postzegels van Nederland 
en O.G. bevat, is een kloek werk geworden, waarin met di
verse wensen rekening is aangehouden. Zo zijn van de uitgif
te Nederland 1891 de twee hoofdkleuren aangehouden, zijn 
de roltandingzegels opgenomen en ook de luchtpost-, armen 
wet-, port-, Cour Permanente-, postbewijs- en postpakket-
verrekenzegels eveneens hun plaats ingeruimd. Bij Ned, In-
die zijn ook de zo zeer gezochte en gevraagde kopstaande 

(Vervolg op pag. 180). 
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OVER 

BEELDFILATEL 
Mijnheer de Voorzitter, Dames en ,Heren, 

Toen het bestuur der Postzegelvereniging „HELDER" mij 
uitnodigde om voor u hedenmiddag een inleiding te hou
den over „Beeldfilatelie" heb ik daaraan, — ondanks enige 
moeilijkheden, die eerste overwonnen moesten worden — 
met groot genoegen gevolg gegeven. 

U beschouwt dit natuurlijk — en volkomen terecht! — 
als de conventionele opening, die kleine beleefdheid van de 
spreker tegenover zijn gehoor, die bedoeld is om iedereen 
de gelegenheid te geven, om nog even op zijn gemak te 
gaan zitten, voordat de vermoeiende taak van het luisteren 
serieus begint. 

Maar nu hiermede dan aan de eisen der conventie is vol
daan, wil ik u wel bekennen, dat de beslissing mij niet zo 
gemakkelijk is gevallen, maar dat ik mij terdege heb af
gevraagd, of het wel wenselijk was — om zoals ons pro
gramma vanmiddag dat doet — beeldfilatelie naast en 
in zekere zin zelfs tegenover de klassieke filatelie te stel
len. Het leek mij niet uitgesloten, dat hieruit verkeerde 
conclusies zouden worden getrokken, of dat nieuwe mis
verstanden zouden ontstaan. En dat die vrees niet ongegrond 
was, bleek mij ondubbelzinnig uit een artikel van de heer 
Eijgenraam in het Maandblad van april j.1. waarin deze 
zich beklaagt, dat de klassieke filatelie naar het tweede 
plan gedrongen dreigt te worden. Er stonden trouwens in 
dit artikel nog andere dingen waarop ik nu liever niet in
ga. Wel hoop ik straks de houding, die door meerderen 
tegenover de beeldfilatelie wordt aangenomen, nog even 
met u te behandelen. 

Er is over beeldfilatelie heel veel te vertellen en dat vele 
is onmogelijk samen te persen in de uiteraard beperkte 

' spreektijd, die mij is toegewezen. Ik heb dus uit de over
vloed van stof een zekere keuze moeten maken en ik kan 
alleen maar hopen, dat die keuze beantwoorden zal aan de 
verwachtingen, die u in dit opzicht koestert. 

|!sS»- Wat u ongetwijfeld vanmiddag niet verwacht, is een po-
pulaire stoomcursus onder een titel als „De Volmaakte 
Beeldfilatelist in één Les", maar wat ik wél graag met u 
wilde behandelen zijn de volgende 3 punten: 
1 Hoe is de beeldfilatelie ontstaan? 
2 Wat is ze eigenlijk en welke plaats neemt ze in, in het 

grote geheel der filatelie? 
3 Hoe kan men zich de verhouding van de beide verza

melmethoden oud en nieuw, in de toekomst voorstellen? 

AD I. Het zal plm. 30 jaar geleden zijn, dat ik in het 
III. Briefm. Journal artikelen las, waarin enthousiaste me
dewerkers hun collectie Dieren, resp. Klederdrachten be
schreven. Zover mij bekend waren dat de oudste bijdra
gen op beeldfilatelistisch-gebied. Misschien kwam het, door
dat geschikt materiaal destijds nog schaars was, misschien 
ook was de tijd nog niet rijp: in ieder geval deze mede
delingen vonden destijds weinig weerklank. 
In latere jaren verschenen talrijke publikaties, die de aan
dacht vestigden op interessante en leerzame voorstellingen 
op de postzegels. Hier verdienen zeker de vele boekjes van 
Mevr. V. Heerdt-Kolff vermelding, die er sterk toe hebben 
bijgedragen de belangstelling voor het postzegelbeeld in 
Nederland te verspreiden. 

Inmiddels, — ik behoef het voor dit auditorium niet na
der toe te lichten — was de tijd waarin men hopen kon 
een complete wereldverzameling bijeen te brengen, al lang 
verstreken. Praktisch iedere wereldverzamelaar was noodge
dwongen overgegaan tot beperking. Men bepaalde zich tot 
één werelddeel, tot een landengroep, zelfs tot één enkel land 
en indien ik het zo mag formuleren, wat men aan oppervlakte 
en uitgebreidheid van de verzameling verloor, trachtte men 
terug te winnen in de diepte. Meer nog dan vroeger, ging men 
zich echt „specialiseren" op drukprocedé's, tandingen, wa
termerken, afstempelingen enz. Hiermede waren en zijn 
nog vele verzamelaars tevreden. 

Die tevredenheid is één van de punten, waarom het pro-

Lezing gehouden door 
de heer L. J. v. d. Pol ter gelegenheid 
van de 45ste Nederlandse Filatelistendag 
op zaterdag, 27 april 1957, 
gehouden te Den Helder. 

bleem draait. Want laat ons één ding nu eens voor goed 
en altijd vastleggen. 

Verzamelen in het algemeen en postzegelverzamelen in 
het bijzonder is niet anders dan een uiting van wat men 
tegenwoordig graag noemt de „homo ludens", de spelen
de mens, de mens, die na het volbrengen van zijn dag
taak ontspanning zoekt en in en door die ontspanning 
nieuwe krachten vindt om het werk, wat morgen en later 
weer op hem wacht, des te beter te kunnen doen. 

Ik leg hierop niet de nadruk, omdat ik dit spel, deze ont
spanning gering zou achten. Integendeel, ik schat de waar
de daarvan zeer hoog, want men kan immers, zonder over
drijving, gerust zeggen, dat de ontspanning een onmisbare 
voorwaarde is, wil de werker voortdurend in goede con
ditie blijven. 

Nu zijn er, zowel in het kamp der klassieken als in 
dat der beeldfilatelisten van tijd tot tijd lieden opgestaan, 
die met een zeker behagelijk snobbisme gewezen hebben 
op het wetenschappelijke van hun verzamelmethode. 

Begrijpt u mij a.u.b. goed! Wetenschappelijk verzamelen 
bestaat!!! Men kan m.i. ervan spreken, zodra iemand in 
verband met zijn collectie een of ander onderwerp nader 
bestudeert terwijl de vruchten van deze studie weer op een 
of andere wijze in de collectie worden verwerkt. 

Welk onderwerp dat is, kan ons onverschillig laten: men 
kan studie maken van plaatfouten, tandingen en watermer
ken, evengoed als van architectuur, heraldiek of botanie 
(Ik kies maar voor de vuist weg een paar onderwerpen). 
Maar wat hierbij van betekenis is, is dat deze studie in 
elk geval iets bijkomstigs is. 

Wanneer men de 5 et van 1852 gaat „platen"; wanneer 
men bij onze Jubileumzegels van 1923 alle tandingen heeft 
uitgemeten en naar alle variaties heeft gespeurd, inclusief 
naar de 35 et. tanding 11 x 11, die jarenlang voor dik geld 
is verhandeld en tenslotte niet bleek te bestaan; wanneer 
men liters benzine heeft besteed aan de dubbel- en enkel-
lijnige watermerken der U.S.A., dan zal geen redelijk 
mens ontkennen, dat men daarbij wetenschappelijk waar
devolle resultaten kan bereiken. Maar.... men moet mij niet 
willen wijsmaken, dat men tot al dit werk gedreven werd 
door liefde voor de zuivere wetenschap! Men heeft dit ge
daan, omdat men het leuk vond, omdat men er plezier in 
had, en om géén andere reden! 

Dit sluit natuurlijk allerminst uit, het zij nog eens her
haald, dat men tot resultaten komt, die wetenschappelijk 
verantwoord en waardevol zijn. Verschillende publikaties 
aan beide zijden der scheidingslijn getuigen daarvan. Maar 
men moet uit deze wetenschappelijke prestaties geen ar
gument trachten te spinnen voor de superioriteit van de' 
ene verzamelmethode tegenover de andere. 

Postzegels verzamelen is een liefhebberij en daarin ligt 
zowel de reden van haar bestaan, alsook haar bestaans
rechten de enige vraag, die werkelijk essentieel is, is 
dus, of de gevolgde methode ons voldoening schenkt. 

Een belangrijk aantal verzamelaars dus, bleef zijn voldoe
ning vinden in het beperkt verzamelen op de klassieke 
wijze, al dan niet gespecialiseerd. 

Maar het aantal dergenen, die daarmede niet meer te
vreden waren, nam gestadig toe. Velen, die zich beperkt 
hadden tot een enkel land of een enkele groep, bemerkten, 
dat ze op den duur de belangstelling voor de andere post
zegels verloren en voelden dit toch als een gemis. Daar
bij kwam het leger der nieuwe verzamelaars, voor wie 
de keuze uit een weelderig groeiend en langzamerhand ze
ker voor de beginner onoverzichtelijk geworden postzegel
materiaal steeds moeilijker werd, zodat velen ten laatste 
niet meer wisten, hoe of wat te kiezen en zich geheel af
zijdig hielden. 

Toen ontdekte men ongeveer tegelijkertijd in diverse lan
den de beeldfilatelie. Misschien is het beter, in verband 
met het bovenvermelde te spreken van hér-ontdekken, maar 
in ieder geval dateert de grote opbloei der beeldfilatelie 
pas van enkele jaren terug. 

Eil' 



In ons land moge in dit verband met ere de naam genoemd 
worden van de heer Van de VEN uit Maastricht, aan wiens 
initiatief het voornamelijk te danken is geweest, dat de 
nog vrij schuchtere pogingen tot organisatie (o.a. van de 
Dierenverzamelaars onder leiding van Mr. Bigot uit Am
sterdam) werden gebundeld en dat in 1952 te Utrecht 
de Stichting De BEELDPHILATELIST werd gevormd, die 
zich tot taak stelde de nieuwe verzamelmethode te be
vorderen en haar ontwikkeling zoveel mogelijk in goede 
banen te leiden, en die ook weldra toetrad tot de inter
nationale organisatie der beeldfilatelie, de FIPCO. 

Ad 2. We komen nu tot de vraag: Wat is de beeldfilatelie 
en welke plaats neemt ze in in het grote geheel der filate
lie? 

We hebben straks gesproken over de mensen, die zich een 
speciaal onderdeel van de postzegel tot hun bijzonder stu
dieterrein kozen. Welnu, de beeldfilatelist is precies zo'n 
specialist, die als zijn studieterrein het postzegelbeeld heeft 
uitgekozen en daarmede zijn aandacht richtte op een lang 
veronachtzaamd, maar toch essentieel onmisbaar onderdeel 
van de postzegel. 

Want, Mijnheer de voorzitter, dames en heren, u kunt 
hebben postzegels zonder landsnaam, zonder watermerk, 
zonder tanding, maar u kunt geen postzegel hebben waar 
niets op staat. Een beeld is onmisbaar, al is het ook maar 
een eenvoudige cijfertekening. 

De beeldfilatelie heeft dus primair geen andere pretentie 
dan te zijn een speciale verzamelmethode, een specialisme, 
zoals er in het grote rijk der filatelie al zovele zijn. 

En toch vertoont ze weer genoeg afwijkende aspecten om 
er even bij stil te staan. Wanneer vroeger iemand plotse
ling lust kreeg zich op een of ander onderdeel te gaan spe
cialiseren, voltrok zich dit proces in de regel zonder grote 
schokk€n en de opzet der collectie bleef ongewijzigd. 

Voor iemand die Beeldfilatelist wil worden is de overgang 
veel groter. Al de dingen, waaraan hij vroeger houvast 
had: landsnaam, jaartal van uitgifte, nominale waarde, zijn 
hem met één slag ontvallen; hij staat temidden van een 
zee van postzegels, waar de catalogus hem nauwelijks meer 
als kompas kan dienen en zijn eigen voorkeur samen met 
zijn eigen intelligentie hem de weg moeten wijzen. 

Want het essentiële der beeldfilatelie is, dat men zelf 
een onderwerp, een thema, kiest, waarin men plezier 
heeft en dat men dit thema met postzegels illustreert. Een 
voorbeeld, dat u waarschijlijk allen kent, is: Postzegels 
schrijven de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, maar 
men kan evengoed kiezen: Geschiedenis der Verenigde Staten 
of Geschiedenis van 'Frankrijk op de postzegels. Zelfs kan 
men aantonen: Hoe de eenheid van Italië zich heeft gemani
festeerd op de zegels der Oud-Italiaanse Staten, een prestatie, 
waarvoor nog pas de heer Brocx zich een welverdiende Leon-
^e-Haay-medaille zag toegekend. 

Bij historische onderwerpen als bovengenoemd, heeft men 
zeker houvast aan de chronologische volgorde der gebeur
tenissen, maar als men Dieren of Planten, Christelijke voor
stellingen. Gebouwen, Schilderkunst of Heraldiek kiest, 
mag en moet men zelf bepalen, hoe de indeling zijn zal. 

Het is duidelijk, dat men de opzet van zijn collectie, de 
daaraan ten grondslag liggende gedachtengang en de ge
kozen indeling zal moeten verantwoorden en dus is een be
geleidende tekst onontbeerlijk. Deze tekst zal echter zo so
ber mogelijk gehouden moeten worden, omdat de postzegel 
de hoofdzaak moet blijven en om dezelfde reden zijn gro
te tekeningen, krantenknipsels of gedroogde bloemen uit 
den boze. 

Wanneer iemand op zijn albumblad een kamer tekent 
en aan een van de wanden een postzegel „ophangt" met 
een schilderij er op, dan is dat geen beeldfilatelie. 

Evenmin erkent men als onderdeel van een beeldverza
meling een albuniblad vol postzegels zonder enige tekst, 
waarbij men dus naar de bedoeling van de eigenaar ra
den moet. Deze bedoeling moet uit de verzameling duidelijk 
blijken. Meent men, dat voor de toelichting een uitgebrei
der tekst nodig is, dan gevoegelijk op het blad een 
plaats kan vinden dan geeft men deze in een apart „com
mentaar", wat op de tentoonstellingen ook aan de jury 
wordt overgelegd. 

Hiermede heb ik verteld, waar het bij de beeldfilatelie 
pp aankomt. Hoe men dit alles in bijzonderheden doet en 
hoe uw opzet variëren kan al naar gelang van de aard 
van uw onderwerp, dat zijn details die ver buiten het 

bestek liggen van een korte voordracht als de mjne. Wie 
zich daarvoor nader mocht interesseren, kan zich wenden 
tot de secretaris van de Beeldfilatelist, die op deze ver
gadering aanwezig is en gewoonweg zit te popelen om u 
daarover alles te vertellen, wat u weten wilt. 

Mag ik dan nog enkele woorden wijden aan punt 3. 

Ad 3. Hoe kan men zich de verhouding der beide ver
zamelmethoden, oud en nieuw, in de toekomst voorstel
len? 

Allereerst kan men zich in dit verband de vraag voor
leggen: Wanneer de beeldfilatelie niet anders is — en ik 
hoop, dat ik u dit vanmiddag tenminste aannemelijk heb 
gemaakt — dan een bijzondere vorm van specialisme in 
het postzegelverzamelen, waarom ontmoet men dan bij de 
oudere verzamelaars zo vaak ten opzichte van de beeld
filatelie een gevoel van weerstand, of althans een gevoel 
van onbehagen en onzekerheid? 

Naar mijn bescheiden mening moeten vooral twee dingen 
daarvoor aansprakelijk worden gesteld. 

Ten eerste moesten de pioniers van het beeldverzamelen, 
die nog niet beschikten over een jarenlange ervaring en 
algemeen geaccepteerde richtlijnen, zoals de klassieke fi
latelie die op de duur heeft' uitgewerkt, hun eigen weg in 
het nieuwe veld nog zoeken. Dat men daarbij aanvankelijk 
op dwaalwegen kwam en, ook op tentoonstellingen, collec
ties inzond die weinig meer met postzegels te maken had
den, is jammer, maar niet onbegrijpelijk. 

Ten tweede moesten de klassieke verzamelaars, die met 
deze wanprodukten werden geconfronteerd, het ook nog 
beleven, dat dit moois door de aanhangers der nieuwe me
thode in hun enthousiasme werd geproclameerd tot de 
verzamelmethode der toekomst, waarbij zo'n beetje werd 
gesuggereerd dat op de duur elke ware filatelist een beeld
filatelist moest zijn. 

Is het wonder, dat menige oude en ervaren verzamelaar 
het gevoel kreeg, dat zijn oude en vertrouwde postzegel
wereld, waaraan hij zijn hart had verpand, rondom hem in 
diggelen viel en dat deze gedachte hem prikkelde tot ver
zet? 

Discussies over het voor en tegen waren natuurlijk onver
mijdelijk en dat had geen enkel bezwaar. Alleen is het te 
betreuren, dat niet in alle discussies de zakelijke en correcte 
toon werd bewaard, die hier gepast had. Daardoor werd 
aan beide kanten „kwaad bloed" gezet en we weten allen, 
dat het veel moeilijke is de sporen van zulk „kwaad bloed" 
uit te wissen, dan op te komen tegen reële en zakelijke 
argumenten. 

Rekening houdende met het bovenstaande, geloof ik, dat 
we in de toekomst de samenstelling der verzamelaarswe
reld ongeveer als volgt mogen voorstellen. 

Ten eerste zullen er de klassieke verzamelaars blijven: 
„la garde qui meurt, mais ne se rend pas!". Wanneer ze 
ooit een gedachte aan de beeldfilatelie wijden, zal die ge
dachte vermoedelijk ongeveer deze vorm aannemen: „Heer, 
ik dank u, dat ik niet ben gelijk deze!". Als zijzelf er ge
lukkig mede zijn, heb ik er vrede mede. 

Ten tweede zullen er zijn de beeldfilatelisten „pur sang". 
Ze zullen, daarvan ben ik persoonlijk overtuigd, nog veel 
moeten leren, eer ze over zichzelf tevreden kunnen zijn. 
En dat leren zal, zoals steeds, gekenmerkt zijn door vallen 
en opstaan. Dat ze echter een groep zijn, die niet meer 
verdwijnt, geloof ik zeker. 

Ten derde, en dat zie ik voor de toekomst als de be
langrijkste groep, zullen er verzamelaars zijn, die een klas
sieke collectie hebben doch daarnaast ook de beeldfilatelie 
beoefenen. Juist uit de klassieke verzamelaars zijn vele 
leidende beeldfilatelisten voortgekomen, zeker hier in Ne
derland. Bij de een zal het zwaartepunt liggen bij de 
klassieke verzameling, bij de ander meer bij de beeld
verzameling, doch dat acht ik van weinig belang. 

Vergun mij dus te sluiten met deze opwekking. Verza
melt op die wijze, die u het meeste genoegen verschaft. Zijt 
ge klassiek verzamelaar en geeft dit u alles wat ge ver
langt, laat u dan door een ander nooit zijn liefhebberij 
opdringen. Maar zijt gij niet helemaal meer tevreden of 
rijzen er soms bij u twijfels of ge wel op de goede weg 
zijt, ontzeg uzelf dan niet de kennismaking met een 
methode, die u misschien mogelijkheden tot ontspanning 
kan bieden welke u thans nog niet vermoedt. 
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E l R O P A 
BELGIË 

Oe in iii vorif,e nmriraer op blz 150 gemelde ser if 
VTii 6 pobtzcf^els met toeslag ten bate van de bt ichtm^ 
L dcwijk de Raet en de Fondi t ion Charlci Phsnier 
I-. inmiddels op 8 juni jl (met dus op "*-? mei zoaU 
eei t dooi ons gemeld) verschenen en kunnen we om 
treilt deze zegels nog het volgende mededelen De samen 
stelling van de onderwerpen op de /(gels is v in E Meert 
te Merhelen en omlijsting en ornementen zijn van de 
firina Malvanx te Brussel volgens fotografische docu 
inenten De rasterdiepdruk werd vervaardigd in de 
zegekl iikkerij te Mechelen m vellen van 50 zegels met 
ze^el ifmetmg 39 x 28 mm en kamtandin^ 1 1 ^ De 
verkoop geschiedt tot ^i augustus a s en de frankeer 
geldigheid emdigt op 30 beptember 1958 Ieder zegel 
bevat het portret van Vlaamse en een Waalse persoon 
die 7ich m de laatste eeuw hebben onderscheiden op 
cultureel of artistiek gebied W i} gevei nii de \olledif,e 
opf, ive nl 
20 c + 5C violet Charles PI isme (1894—IQ")^} en 

Albrecht Rodenbach (1856—1880) 
Plisnier was advoc n t en Waal^^ schiij 
ver HIJ was de eerste bu i tenhnder die 
de Prix Goncourt verwierf (1908) en 
w i s lid van de Kon Belgische Academie 
voor Franse taa! (,n letterkunde 
Uodenbach was reeds jong Vlaams 
dichter en toneelschrijver en was een 
der kopstukken vooi de \ I n m s e bewust 
wording 

«o c + 20 c roodbruin Emie] \ liebergh (1872 19^5) 
en Maurice Wilmotte (1861 1942) 
Vliebergh wis advocaat en hoogleraar 
a in de Universiteit te Leuven Hij ver 
wierf grote bekendheid als sociaal wer 
k e r e n publicist voor il ten bate van de 
landbouwers en was een vooraanstaand 
lid van de Boerenbond 
Wilmotte was *aalkundi(,e publicist en 
hoogleraar aan de Ri|ksunivers>iteit te 
Luik on lid \ an de Kon Belgische 
Academie voor Fr inse taal en letter 
kunde Vooral bekend is zijn studie 
omtrent Waalse du lec ten 

l ,2o F + 30 c violetbruin Paul Pastur (1866—1938) 
en Jul ius Hoste (1848—1933) 
Pastur was advocaat en sociaal werker 
en was oprichter of medeoprichter van 
instellingen voor volksgezondheid in 
Henegouwen en vooi volledig technisch 
onderwijs in die streek Ook de vnje 
tijdsbesteding van de arbeider had zijn 
bijzondere aandacht 
Hoste was een stnjdei voor de Vlaamse 
geest en t racht te de massa te leren lezen 
en kenn is te verwerven m de eigen 
Vlaamse taal Hij schreef populaire 
toneelwerken en richtte in 1885 het 

olksblad Het laatste nieuws op 

3 f + I r 

l<rdt , iux lood Lodewijl de fiaet 
(1S70—1914) en lüles Destree (iSf^— 

D P Raet u i'̂  ttoiioini'^t m stat is t i rus 
tti schreef vck verliandtlingen Hij 
tiv rde voor verbeterd algemeen Vlaims 
oudpiwii en uitgebieid t t t l nisch onder 
wiis ilsmede naschool ( nderwijs voor 
volwassenen eii wa»; de man van de 
zgn Universitv extension in België 
De^tree was advocaat politicu«; en 
schrijver Hij ^af de stoot tot de opnch 
tin^ \ xn \olkshogescholen in het Waalse 
gebied en als minister van Kunsten en 
Wetenschappen bevorderde hij de m 
richting van openbare bibliotheken 
Hl) wd'i de stichter van de Belgische 
Academie voor Franse taal en letter 
kunde Ook als kunsthistoricus verwierf 
hl) m a m 

Constant in Meunier 
;n Constant Permeke 

donkergroen 
(18^1—1905) 
(1886—1952) 
Meunier was 

een eigen 
beeldhouwci en schilder 
realistische hjn Vooral 

de arbeider t,af hem vee! inspiratie 
Permeke wa« een Vlaams expressionis 
ti-tch schilder en een der grootmeesters 
van de moderne schilderkunst 

4 r -f 2 F blauw l ieven Gevaert (1868—1935) en 
Fdouard I mpain (1S52—1929Ï 
Gevaert legde zich van jongsaf toe op 
de fotografie en deed met zeer geringe 
hulpmiddelen merkwaardige uitvin 
dingen Hij wist ztjn kleine werkplaats 
uit te breiden tot het grote complex der 
N \ Gevaert fabrieken te Oude God 
bij Antwerpen Hij was ook stichter \ a n 
het \ iaams Economisch Verbond' 
(1926) dat thans de grote organisatie 
van werkgevers lo m Vlaanderen 
Enipain wist zich van eenvoudig be 
diende op te werken tot een groot 

captain of industry Sedert 1883 
legde hij buurtspoorwegen aan in BelgiL 
Frankrijk Lgypte en China en werd m 
1905 de wereldbeioemde aanleggtr der 

Metro in Parijs Bij Kairo toverde 
hij de stad Heltopolis uil de woestijn 

Op 15 juni 1957 vervoerde de Sabena de Belgische 
helicoptermaatschappij haar 100 oooste passagier aan 
boord van een harer machines Het was baron Herve de 
Gruben inii)assideur van België te Bonn die met een 
5 58 vloog welke dienst doet op de hjn Brussel Bonn 
Dit feest werd op een bijzondere postzegel zonder toeslag 
herdacht Het is een zegel van 4 1" groen en blauw met 
ifbeelding van een helicopter Sikorsky S 58 in vlucht 
Het zegelontwerp is van E Meert te Mechelen en de 
gravermg van L Janssens aldaar De zegels werden in 
plaatdruk vervaardigd in de zegeldrukkenj te Mechelen 
m vellen van 30 zegels met /egelafmeting 39 X 28 mm en 
kamtanding 1 1 ^ De uitgifte had plaats op 15 luni jl 
tot einde j u h 1957 

7ie voor afbeelding bii rubi ek I nchtpci t 

BULGARIJE 
De bestrijding \aii het analphabetisme hetwelk 

100 jaar geleden werd ter hand genomen, was aanleiding 
tot de uitgifte van een postzegel van 44 st bronsgroea 
en lichtoker met afbeelding \ an " mannen die een bord 
met de letters a b c vasthouden Dit zegel is in raster 
diepdruk vervaardigd met zegelafmeting 4 0 x 2 9 mm en 
tand ing 11 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

Het 8ste Fipco congres, d a t van 8—10 juni j l te 
Keulen werd gehouden, gmg gepaard met een postzegel 
tentoonstell ing onder de t i tel , ,Flora en Filatel ie 
Di t was voor de posterijen aanleiding tot de uitgifte 
van een speciale postzegel (zonder toeslag) op 8 juni jl 
Het ontwerp voor deze zegel is van Ernst Göhlert te 
A igsburg en gegraveerd door Egon Falz te Berlijn 

De /egel werd 111 pla ttdruk vervaardigd in de Bonds 
drukkerij te Berlijn op papier met watermerk DBP 
in een oplage van 20 miljoen stuks met zegelafmeting 
3 3 x 2 8 mm en kamtandmg 14 Het is een zegel van 
20 (pf) oranjerood 

Ht t looo jarig bestaan van de domkerk St Pieter en 
Alexander te Aschaffenburg werd op 15 juni jl op een 
postzegel van 20 (pf) lood en zwait heidacht met af 
beelding van het oude stadszegel Het ontwerp vooi 
deze postzegel is van Hans Noeth te Hamberg De twee 
Kleurige iasterdiepdruk werd verzorgd bij de firma 
A Bagel te Dusseldorf op papier met watermerk 

DBP m een oplage van 20 miljoen stuks 
Op •'4 juni j l verscheen een postzegel \ a n 10 (pf) 

g io tn rood grijs en zwart ter herdenking van het 
500 jarig bestaan van de universiteit \ in Freibuig 
Het /egel vertoont een beeld uit het iTeibui^er Sopiens 
handschrift da t in deze universiteit wordt bewaard en 
geeft een afbeelding naar een oude houtsnede voor 
st I lende een docent aan zi|n lezenaar en 3 toehorenden 

Het zegelontwerp is \ a n Bert jager te Freiburg D 
I l terdiepdruk geschiedde bij de tirm 1 A Bagel te 
D s>eldorf op papiei met waternieik DBP , met 
Zf^thfnietmg 3 3 x 2 7 5 mm tandmg isViX^sV* 
Opl ige ^o miljoen s tuks 
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u p 2) juni )1 verscheen een postzegel van 15 (pf) 
lauw, rood en zwart, ter gelegenheid van de Dag der 

üuUse Zeevaart, zulks m verband met het 100 jarig 
bestaan der Norddeut'^che Lloyd, n o jarig bestaan der 
Hapag (Hamburg Amerika Lijn) en 50jarig bestaan dei 
Deutsche Reedersbund Het zegel vertoont een modern 
vrichtschip met passagiers accommodatie Het zegel 
ontwerp is van Mnller en Blase te Bonn De rasterdiep
druk werd verzorgd in de Bondsdrukkerij te Berlijn, op 
papier met witermerk , D B P " met zegelafmeting 
4 3 x 2 6 mm en tandmg 14 Oplage 10 miljoen stuks 

Berlijn (Wes t  ) 
Op 22 juni jl verscheen een postzegel van 30 (pf) 

gnjsgroen en donkerbruin ter herdenking van de rechts
geleerde Friedrich Karl von Savigny (1779—1861) 
Het zegel vertoont zijn portret , en werd ontworpen door 
Arthur Degner, de gra\er ing geschiedde door Egon Falz 
De plaatdruk werd verzorgd in de Staatsdrukkerij op 
papier met watermerk , , D B P ' m een oplage van 2 mil 
joen stuks 

Saar 
De 200 (Fr) met poitret van 
pres Heuss verscheen op 25 
mei jl m het bekende groot 
formaat 2 8 x 3 3 mm (beeld
maa t 2 4 ^ X 2 9 y 2 mm) en 
t andmg 14. Op papier met 
watermerk „ D B P " en kruis
bloem m de kleur violet 

Democrat ische republiek 
In een /elfde uitvoering als de zgn akademieserie 1950 

verbchenen op 7 juni 3I 3 postzegels gewijd aan Be
roemde V^etenschappelijke personen De ontwerpen voor 
deze zegels zijn van H Z Zetmeyer te Leipzig De 
rasterdiepdruk had plaats op papier niet watermerk 
„ D D R ' en Kruisbloem in de V E B drukkerij , met 
zegelafmeting 22x26 mm en kamtandmg 13 

De zegels zijn 
5 (pf) brum, portret van Joachim lungius (1587—1657) 

10 „ gioen, „ „ Leonhard Euler (1707—1783) 
20 „ rood, „ „ Heinrich Hertz (1857—1894) 

De ro en 20 pf verschenen in miljoenen oplage, de 5 pf 
echter in kleine oplage 

Op 5 j uh j l zou een postzegel van 10 (pf) groen en 
rood het feit herdenken dat een eeuw geleden de be
MX'nide voorvechtster Clara Zelkin (1857—1933) werd 
geboren 

De bene ,,Beroemde schilderijen * met afbeelding* 
van meesterstukken uit het museum te Dregden, welke 
m 1955 verscheen, werd op 26 juni jl met een nieuwe 
serie van O postzegels voortgezet De samenstelling 
gwchiedde door Paul Hohler U Berlijn De druk ge 
schiedde m de VEB grafische werkplaatsen te Leipzig 
op papier met watermerk , , D D R ' en Kruisbloem en 
met zegelafmeting 27^'^ x 33 m m , t andmg 13V4X13, 
De zegels zijn. 

aEN / E O l l a n d 

15 

25 

40 

5 (pf) sepia, , ,De heilige familie met Llisabeth en 
J o h a n n e s " , van Andrea Mantegna 

o , geelbruin, , ,De danseres Barberina C a m p a n i " , 
van Rosalba Camera 
violet , Portret van More t t e " , door Hans 
Holbein J r 
rood, , ,de J u d a s p e n n m g " , van Fiziano Vecelli. 
blauw, , ,Saskia met de rode b l o e m " , door 
Rembrandt van Rijn 
karmijn, , ,Een jonge vaande ld rage r " , door 
Giovanni Batista Pia^etta 

r** 

M 

t  . 

V ■ S 
i 

*̂  

mm 

>«J 

FRANKRIJK 
WIJ geven thans de afbeeldingen van de zegels 8 F 

Ie Quesnoy en 12 F 150 jaar rekenkamer, gemeld m ons 
vorige nummer op blz 151. 

Ook geven wij nu de afbeeldingen van de m ons vorige 
nummer op dezelfde bladzijde aangekondigde zegels der 
weldadigheidssei ie 1957 en \ernip!den tevens de 
kleuren nl 

12 F | 3 F groen en brum lo invi l le . 
12 F f 3 1 blauw en /wa r t , Palissy 
15 F H 5 F vermiljotii en wijnrood, de la Tour . 
15 F f 5 F staalblauw en zwartblauw I amennois. 
18 F + 7 F groen en zwart, Sand 
18, r f 7 f ,,pelbriiin en violet geelbruin Gursde 

H O N G A R I J E 
Op 8 juni jl werd ter gelegenheid van een tentoon 

stelling en het 50 jarig bestaan van de wereldhulptaal 
, , E s p e r a n t o " een tweetal postzegels uitgegeven Deze 
zegels zijn vervaardigd m rasterdiepdruk, met zegel
afmeting 44X33 mm (beeldrechthoek 3 7 x 2 7 mm) of 
omgekeerd en tand ing 12 Het zegeion twerp is van 
Sandor Legrady Het zijn de zegels 60 f roodbruin, 
wereldkaart waarboven de Esperanto ster , en terzijde 
het gelaat van een man en van een vrouw, die elkaar 
toespreken 
1 Ft donkergroen portret van L L Zamenhof de 
samensteller van het Espeianto 

T^ 

t 

•••""""::. \ 

saätwttfoajss 
3 
3 

Op 20 juni j i . verschenen 6 postzegels met toeslag 
ten bate van de ziekenhuizen der postbeambten. Het 
zijn tweekleurige zegels voor de luchtpost en wel: 
60 + 30 t wereldbol, brievenbus en brieven 

en rood kruis . 
1 t t + 50 f modern rijdend postkantoor en rood 

kruis 
2 Ft + I Ft kop van een telegraafpaal en rood 

kruis 
3 Ft } I 50 Ft radiozendmast en radiogolven en 

lOod kruis 
5 Ft 4 2 50 Ft telefoontoestel en rood kruis, 

10 F t 5 Ft posthoorn en rood kru is . 

177 



'Jrk 

(Jok zal ten s t i i t iiitiivv« ipo!t?ej,elï, verschijnen be 
Staande uit i 8 Wtnnlen tot een totaal bedrag van 8 1 1 . 
De zegels zijn rood beh ilve de twee hoogste waarden 
1 Qo Ft en 2 Ft dn bruinachtig van kleui /uilen /(jn 

Op het progninni i voor dit jaar '^taan vooils 
laatste wairde der luchtpostserie 1950 nl 20 hl, grijs
gró n 
blo inensene bestaande uit 8 waarden (totaal 16 Tt) in 
twi.e en driekleuiendruk 
piopagandasene voor de spaarbinken 6 w a n d e n in 
voel kleurendruk, 
U P IJ herdenkingszegels, 6 waarden (totaal fj I t ) , 
hu htpostserie v in 10 waarden p l i a td iuk ( t t t aa l 
4ï (>o F t ) , 
Dag \ a n de postzegel, 
Htidenkingsserie 40 ] lar oktoberrevolutie 

IERLAND 
Dl in oHi imar tnumnier op biz 68 aangekondigde 

2 p ist zege Is tej herdenking van [olin Redmond ver 
s( h( ncn op i i juni jl m de waarden 

■T. d blauw poi tiet 
I 1 d robijnrood idem, 
er w rden gedjukt bij de La Rue, Conskeagh, te Dublin 
o|> inpier met wateniieik , F en met tanding i 4 y 15 

Op r juli veischendi twee postzegels, resp 2 d rood 
en d violet , op papier met watermerk , , E " ter ht r 
d riking van Tomas O Cnomhtham (Thomas O Croh in ) , 
d visser van Blasket eiland, wiens autobiografie The 
Islandinan ' in termtionale l^ekendht id verwierf 

NOORWEGEN 
l e t gelegenheid van het mterna t iomal geofisisch jaar 

zouden hier op i juli |l 3 post<cegels verbchijnen met 
afbeeldingen van delen van het njk overzee n! 
25 ore groen gezicht op Jin Mnvenland (Iiorizontaal 

formaat) 
S«) „ rood kaart van Spitsbergen (verticaal form ) 
65 „ blauw ka ï r t van Kon Mand land (verticaal 

formaat) 
De ?egels in langwerpig formaat gedrukt in vellen 

van 50 zegels op pipier zonder watermerk en met 
tanding 13 

OOSTENRIJK 
Op I I juni jl verscheen met frankeei^eldigheid \ inaf 

14 juni jl een postzegel van i S donkergrijs op held( igeel 
ter herdenking van het 50 jarig bestaan van de Oosten 
rijkse postauto Het zegel geeft de Ubeelding van ten 
postauto uit h t t jaai i<)07 en daarachter een moderne 
pos t iu to ig57 Het zegclontwerp ib van prof Han. 
Rinzoni [r die ook de gravering verzorgde De p l i a t 

"■mwmp^i^ni^v^ 

«BaPEEmmBraiiingiisn 

mm 
■..ir;«' 

.»■A**.M.l.li»Ét*****fc 

Il ik wetd vcr/oigd m de Oostenrijkse Staatsdi ukkcrijm 
vellen van =io zegeK niet zegefafmeting 38 5 x 2 9 , 8 mm 
(becUlmait u sxzy H nim) en kanUanding 13^/, x r ^ ^ 
Oplagrii 2 miljoen t iks 

Op lö juni jl vers*heen met frankeeigeldigheid vanaf 
22 JU I jl een postzeg I van i S donkerbruin, ter her 
derk tig van het 800 larig bestaan van Manazell een 
If^dcva irtp! I it^ bekend om zijn basiliek niet Gotische 
tniddr ntoreii tii.sen (wee barokke zijtorens Dezi kerk 
IS op df postzegel afgebeeld, waarop ook enige verkoop
plattsen zijn te 7ien van voorwerpen op de godsdienst 
betrekking hebbende Het zegel werd ontworpen door 
prof Hans Strohofer en gegraveerd door Georg Wimmer 
De plaatdnik werd veizotgd m de Oostenrijkse Staats
drukkerij m vellen van 100 zegeh met zegelafmeting 
24 ,5x29 ,15 mm (beeldmaat 20 5 x 2 5 15 mm) ui een 
onlieperkte oplage 

Naar de^ Jegende luidt kwam m 1157 de mcauwit 
Magnus die dooi de abt Otko van St Lambrecht was 
gezonden zich hier vestigen H11 had een Mariab<>£ ld 
uit /ijn klooster medegenomen en bouwde hiervoor\^tn 
eenvoudige kapel die de oorsprnnü; werd voor de huidifie 
basiliek 

POLEN 
Op (1 jnni verbctienen 2 postzegels en geli|ke tekening 

ter gelegenheid van de 26ste Internationale Beurs van 
Poznan De/ege ls geven een itbeelding van het embkem 
dezer Beurs omgeven en doorkruist door stralen 7ij 
weiden in rasterdiepdruk vervaardigd niet zegel^fmeting 
25 s X3i ,25 mrn en met kamtanding 13 De w larden zijn 
60 gr blauw 
2 50 7j\ gl oen ' t^ j. 

R O E M E N I Ë 
Het feit d i t 5 eeuwen geleden Stephanus di ,Grote 

(1457—^1504) tot vorst van Moldavit werd gekroond, 
werd einde april jl op een 2 tal postzegtls in js^hjke 
tekening met zi|n portret herdacht nl ^ 
55 b brum ^ 
■>=; b donker olijl 

Het 2C wetenschappelijk congres A S I T d i\ van 
29—31 mei ji te Boekarest werd gehouden was*'aan
leid ing tot de uitg ifte van 3 postzegels en gelijke tekening 
in rasterdiepdruk vervaardigd n e t zegelafmetiQg 
2 7 x 4 3 mm (bceldreththoek 2 2 x 3 8 mm) en tanding 
1 4 x 1 4 ' , Het zijn de zegels 
55 bani blauw y precisiemaat rekenlineaai en 
55 roodbruin * symbolische structuui 

R U S L A N D 
De in ons vorige nummer op bl/ 152 gemelde serie 

betrekking hebbende op handnyverheid in verschillende 
delen van het iijk, verscheen op 30 maart jl terwijl de 
serie met afbeeldingen van dr ie , eveneens aldaar ge
meld, op 28 maart jl verscheen Het zegel gewijd aan 
G W Plechanov dat ook aldaar werd gemeld ver
scheen op 6 apri l jl evenals een nog met gemeld zegel, 
uitgegeven tei herdenking van A N Bach dat met 
diens portret verscheen in de waaide 40 k vioklblat iw, 
gri|sbruin en don ceibruin 

w^^^nrwtv^pvwwwn^wi^ 

■ «Y«<V«> I I . ■■««■■■» 

, De 300 jarige sterfdag van de geleerde NUbjam 
Oajrwej ( r  )78^i657) werd op een postzegel van 40 k., 
bruin, met zijn portret herdacht, ook de musicus M A 
Balakirev (1836—1956), werd op een postzegel met zijti 
portret herdacht Dit zegel is in grijsblauw en eveneens 
m de waarde 40 k 

Het 100 jarig bestaan van de krant Kolokol werd op 
een postzegel van 40 k blauw zwart en sepia herdacht , 
met afbeelding van de kop van het eerste nummer ?n 
de portretten van de oprichters A f Geizen en N P . 
Ogarev 

t e n medaille is het onderwerp van een agrarische 
onderscheiding afgebeeld op een postzegel van 40 k 
luchtblauw geel en zwart 

Voor het Vle wereldfestival voor de jeugd en stude
renden, dat van 28 juli tot 11 augustus a s. te Moscou 
zal worden gehouden onder het motto ,,Voor de vrede 
en de vr iendschap" verschenen na het in ons a p n l 
nunimer op blz 98 gemelde en afgebeelde zegels, weder
oru een zegeluitgifte, bestaande uit 4 stuks, nl 

k 
k 

2^ k 
40 k 

I K 

veelkleurig mannen van verschillend ras met 
vlag van het festival 

„ , idem 
„ , volksdansen 

Kremhngebouw met vuurwerk, 
waarboven de vlag van het festival 

Het 2^1 lai if, bestaan van de btad Lenmgrad werd op 
een 3 tal postzegels herdaclrt, alle in de waarde van 
40 k, te weten 
40 k bruin monument van Lenin 
40 k groen, gezicht op haven en monument, 
40 k donkeiviolet gezicht op een allfeé' 

T S J E C H O SLOWAKIJE 
Het 250 jarig bestaan \an de Piaagse ïngenieurssehool 

werd op 25 mei j l een 4 tal postzegels herdacht verv lai 
dtgd in pla itdruk m de drukkerij der Po'^tenjen te Praag, 
in vellen van =,0 zegels met zegelafn  n ^ 2 X27 mm 
(zegelbeeldmaat 3 0 x 2 3 mm) Hel / 
30 h donkeigri)s, portret van Josel Bozek, zegel

ontwerp V m I Podhajsky, en gravering van 
I Mracek 

60 h grijsbruin, portret van F J Gerstner, zegel
ontwerp van J Podhajsky en gravering van 
L lirka 

I kcs brumrood, portret van R Skuhersky, zegel 
ontwerp van V Kolarik en gravering \ a n 
I J i r l a . 

r 40 kcs violet, tacade van de ingenieurss( hooi /egt l 
ontweip en gravcrmg van B Koule 
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Een officiële eersteda^ enveloppe werd ontwoiptn 
door Jan Podhajsky en gegraveerd door B Honsa 

Het muziekfestival Praags voorjaar 1957 werd op 12 
niei jl met een 6 tal postzegels in verticaal formaat her 
da« ht Deze zegels werden in plaatdruk vervaardigd m 
de drukkerij der Posterijen te Praag in vellen van ^0 
zegf Is met zegelafmeting 27 x 45 mm (beeldmaat 33 x 41 
mm) naar het ontwerp van M Svabinsky terwijl de 
t ,rivermg werd verzorgd door Jmdra Schmidt De zegels 
zijn alle in de waarde van 60 h en geven afbeeld mj^en 
van musici nl 
60 h violet portret van Jan V Stamic {1717—1/57) 
60 h zwartgrijs portret van Ferdinand Laub 

(1832—187>) 
60 h blauw portret van Frantisek Oudncek 

(1857—1922) 
(o h brum portret van Jos B Foerster (1859—1951) 
(o h bruinrood portret van Vitezslav Novak 

(1870—1949) 
o h groen oortret van Josef Suk (1874—1933) 

Voor deze zegels verschenen twee verbch il lende eerste 
dag enveloppen van de hand van bovengenoemde kunste 
Da*ars 

Ter gelegenheid van een algemene postzegeltentoon
stelling voor de jeugd welke te Pardubice werd geliou 
den verschenen twee postzegels Deze werden ontworpen 
door Mario Strat t i en gegraveerd door f S Svengsbir 
De plaatdruk geschiedde m de drukkerij der posterijen 
te Praat, m vellen van 50 zegels met zegelafmeting 
3 3 x 5 5 ram (beeldrechtboek 3 1 x 4 9 mm) en t andmg 
13V«XI4 I^c waarden /ijn 

30 h bronsgroen en oranjerood hoornblazende pad
vinder met vlag met postzegelafbcelding loupe 
en pincet 

60 h bruin en grijsblauw meisje dat haar banden 
uitstrekt naar een met een brief opstijgende duif ." 

De gruwelen welke door de bezetters te Lidice in 1942 
werden gepleegd, waarbij het dorp werd uitgemoord en 
verbrand werd nu ,na 15 jaar in de herinnering ge
roepen door de uitgifte van twee postzegels De ontwer
pen voor deze zegels zijn van K Svolinsky en de gr ive 
TVig geschiedde door Jindra Schmidt De plaa tdruk 
werd verzorgd m de drukkerij der posterijen te Praag 
met zegelafmeting 2 7 x 3 3 mm (bee ld rechthoek 2 3 x 3 0 
mm) en f inding 1 1 ^ Het zijn de zegels 
30 h donkergnjs, gesluierd hoofd 
60 h donkergrijs en rood openbloeiende roos boven 

nog even zichthtre ruïne 

V A T I C A A N 
l l ier zullen 4 postzegels m 2 verschillende tekeningen 

verschijnen ter herdenking van het Capianica college 
De ene afbeeldmg geeft een gezicht op het Romaanse 
gebouw van dat college en portret van Kardinaal 
Capranica de stichter de andere afbeelding zal een 
portret van de paus vertonen 

Y O U G O SLAVIË 
Op 25 juni jl verschenen 2 postzegels m gelijke teke 

ning ter gelegenheid van het eerste congres van de r a i d 
van arbeiders De tekening vertoont een fabriek en een 
uitgestrekte hand Het zegelontwerp is van Miljenko 
Stncic De waarden zijn 15 d en 30 d 

ü p 10 juli verschenen 4 postzegels ter gelegeniieid 
v i n de l i e Gymnastrada welke van 10 tot 14 juli te 
Zagreb werd gehouden De zegels werden ontworpen 
door Ferdo Bis te Zagreb en de waarden zijn 
10 d olijfgroen 
15 d kirmijn . 
30 d blauw 
50 d bruin 

Z W I T S E R L A N D 
Dat ook Zwitserland een gemeenschappelijk Europa 

voor=;telt blijkt ui t de uitgifte op i s jul i van di t jaar 
van een tweetal postzegels gewijd aan de gedachte van 
een nauwere Europese eenheid en samenwerking Beide 
zegels zijn in gehjke tekening welke werd ontworpen 
door Werner Weiskonig te St Gallen en gegraveerd 
door Heinrich Heusser te Zurich De rotatie p la i t d ruk 
werd vervaardigd in de drukkerij der posterijen te Bern 
op wit papier zonder vezelmenging m vellen van 50 
Eegels met zegelafmeting 36 x 26 mm (beeldmaat 
3 3 x 2 3 mm) De zegels geven draden weer die tot één 
draad worden samengev lochten D( wiarden zijn 25 c 
rood en 40 c blauw 

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

Op I april )1 werd op een postzegel van 4 P , groen 
brum het feit herdacht d a t Roque Saenz Pena {1851— 
1914) m 1910 president van de republiek werd, hetgeen 
hij bleef tot zijn dood in 1914 Het zegel vertoont zijn 
portret 

A U S T R A L I Ë 
Op " i augustus a s verschijnt hier een postzegel 

van 7 c blauw, ter ere van de Kon Vliegende dokters 
dienst in di t werelddeel Het ontwerp voor di t zegel is 
van James E Lyle en geeft de afbeelding van een ge 
vleugelde esculaapstaf welke in de vorm van een vlieg 
tuig haar schaduw werpt over de kaar t van Australië 

Het zegel wordt in de koerserende serie opgenomen 
en zal als zodanig m gebruik bleven 

B A H R A I N 
Behalve de in ons vorige nummer gemelde opdrukken 

van nieuwe waarden tengevolge van wijziging van het 
muntstelsel verschenen een 3 ta l zegeh overeenkomstig 
de pliatsehjke uitgave met portret van sheik Sulman 
ben Hamed al Khalifah met de waarde in de nieuwe 
munt nl 

5 n p groen 
10 n p blauw 
40 n p lood 

B R A Z I L I Ë 
Het Hl ons vorige nummer op blz 153 gemelde zegel 

met portret van Kardec en gewijd aan het epint isme 
(waaruit blijkt de vrijheid op godsdienvtig gebied m di t 
land) is volgens mededeling van de heer Filet te Sao 
Paulo in twee kleuren verschenen nl in zwartbruin en 
in bruin Bij het eerste staat het wateimerk Casa da 
Moeda do Brasil normaal bij de lichte kleur echter op 
zijn kop Do druk geschiedde m vellen van 50 zegels 
(5 horizontml bii to \ e i t u i i t ) 

Het evtiiLdib t,euitl Ic zt^cl i t f,«Ic^enheid van de 
Jeugdspelen (Jogos Infantis) verscheen op 27 april jl 
en werd gedrukt op papier met zijdev ezels in vellen van 
50 zegels (5 X 10) De ontwerper de Braziliaanse mo 
derne bchilder P o r t m a n heeft m opdracht van de 
Braziliaanse regering een schilderij gemaakt voor het 
gebouw van de V N te New York \ \ ij geven hierbij de 
afbeeldmg van dit zegel 

Het bezoek dat de president van Portu^a 1 Gen 
Craveiro Lopes vanaf 5 jun i , voor gedurende ongeveer 
3 weken aan Brazilië heeft gebracht was aanleiding tot 
de uitgifte op 7 junf jl van een portretzegel van de 
bezoeker 

C O L U M B I A 
Het zegel voor extra snelle zendingen (correo extra 

rapido) van de herdenkingsserie 1954 (Yv Lp "68) 
verscheen met gewijzigde kleur van het kader nl 
5 c violet en veelkleurig de maagd van Chiquinqutra 

patronesse van Columbia 
De in ons vorige nummer op blz 154 gemelde serie 

van 4 postzegels uitgegeven ter gelegenheid van het 
35 j ang bestaan der Landbouw credietbank werd n<^ 
uitgebreid met een serie van 4 postzegels voor de lucht
post in de waarden 5 10 15 en 20 c 

C U B A 
Op 24 april jl verschenen hier ■• postzegels ter gele

genheid v in de nationale Post regelten toons te Umg 
welke van 24—30 april door de Club I ilatelico de Cuba 
werd gehouden Het zijn 

4 c rood bruin en blauw, embleem der club 
en voor de luchtpost 

12 c bruin geel en donkergroen gebouw der club. 
Op 17 mei verscheen een serie van 4 postzegels voor 

de luchtpost gewijd aan de sport nl 
8 c baseball lichtgroen en rood 

12 c evenwichtsbalk lichtlila en rood 
34 c duiken, blauw en rood 
30 c boksen, oranje lichtgeel en rood 

Op 3 juni volgde een postzegel van 4 e ter herdenking 
van de verpleegster Victoria Bru Sanchez, die zich in 
i g i 8 onderscheidde bij de bestrijding van een influenza 
epidemie 

Op 4 juli j l zouden de door ons m het vorige nummer 
voor 9 augustus aangekondigde 2 zegels verschijnen ter 
herdenking van de p a t n o t Joaqu 'n de Aguero Het zijn 
voor de gewone post 

4 c groep patr iot ten onder leiding van Aguero, met 
inschnft , ,Grito de Jucaral /4de Jul io de 1851'* 
en voor de luchtpost 

12 c portret van Aguero en de jaartal len 1816—1951. 
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GHANA (Coudkust ) 
De in ons maartnununei op Ij'z. 70 ficinelde zegels 

van 2 d, 8^2 ^ ^" 4 '̂  "'*^t portret van de eeiste minister 
Dr K u a n e Nkrumah werden op 5 juni j l . uit de verltoop 
genomen en vervangen dooi de zegels in gelijke waarden 
met portret van Kon. Elisabeth I I , maar voorzien van 
de opdruk ..Giiana/IndependenceTith rnnrrh I Q T 7 " 

IRAN 
Op 2 mei j l . vers< henen 3 posuegeih. tei iierdenkmg 

van de inwijdmg van de ' leheran Meshed spoorweg, n l . : 
2 R 50 oranje, hLiuw gioen en zwart, spoorlijn. 

13 R zwart , blauw, geel, rood en orante trein en 
spoorwegnet kaart 

10 R blauw, geel, zwait en rood, locomotief. 
De 5 R IS in horizontaal en de beide andore waarden 

zijn in verticaal formaat. 

LAOS 
Op 22 juii a . s . zuilen 4 postzegels worden uitgegeven 

gewijd aan de rijstbouw n l . : 
3 k rijstoogbt. 
5 k drogen van rijst. 

16 k winnowing. 
26 k polijsten van rijst. 

J A P A N 
Het internationaal Geophysisch jaar werd op i juli j l . 

op een postzegel van 10 yen herdacht . Het zegel ver
toont een pinguin, een Japans poolschip en het embleem 
van bedoeld j aa r . Het door Saburo Watanabe ontworpen 
zegel werd in rasterdiepdruk vervaardigd in velletjes 
van 20 zegels. 

MEXICO 
Het eeuwfeest van de oude grondwet van 1857 werd 

op 3 zegels m klein verticaal formaat voor de gewone 
post en 2 zegels in groot horizontaal formaat voor de 
luchtpost herdacht , met afbeelding van de portretten 
van diver'^e politieke personen. 

15̂ =̂̂  |f| 
'ulü 

;fieR60 

De kleine zegels (30x24 '«"i ^i' tandinji 14) /.ijn: 
43 ets groenblauw, Guilermo Prie to . 
60 ets rood, Ponciamo Arriaga. 
70 ets violetblauw, Franciseo Zarco. 

en voor de luchtpost ( 4 0 x 2 4 en tanding 14): 
15 ets donkerblauw. Valentin Gomez Farias en Mel

chor Ocampo. 
1.20 S violet . Leon Guzman en Ignacio Ramirez. 

P A K I S T A N 
Op 10 mei verschenen 2 postzegels ter herdenking van 

het ceuwfeol van de revolutie. De zegels vertonen de 
vlag v.m dit land, en zijn: 

I '/a a gl oen. 
12 a biauv\. 

P I T C A I R N  E I L A N D E N 
Op 2 juli j l . verscheen een sei ie postzegeU vooi dit 

gebied in de Grote Oceaan, welke seiie het portret ver
toont van Kon. Elisabeth II m medaillon waarnaast 
een afbeelding op dit gebied betiekkmg hebbende, n l . 

'Ad rocn en paar^, de cord y line terminal is, een 
plant welke aldaar veel voorkomt en , , T i " 
wordt genoemd; 
zwart en groen, kaart van het eiland; 
bruin en groenbtauw, John Adams, de pa
triarch van de oorspronkeliike nederrettitig, 
en de Hountybijbel. 
bruin en oranje, uitgezonden vogel (als 
handenarbeid) ; 
groen en blauw, Bountybaai , waar de muiteis 
ni 1790 landden; 
rooti en blauw , de school gebouwd m 1949 
uit de opbrengst van de verkoop van post
zegels (aan verzamelaars ! ) ; 
oranje en blauw, ligging van het eiland ten 
op/ichte van Fije, de zetel van de hoge
cotnrnissans voor de westelijke pacific, 
olijfgroen en , inlanders in boereiibediijf 
zwart en bruin, zeilschip (als handenarbeid); 
groen en oianje, eilandbewoner met krui
wagen als t ransportmiddel; 

2 sh 6 d blauw en bruin, het te watei laten van een 
nieuwe bofit voor vvalvisvangst 

RYUKYUEILANDEN 
Op 20 juli a .s . zullen 6 postzegelb voor de luchtpost 

verschijnen met afbeelding van de ,,Hemelse Maagd" 
welke reeds op \Toegere uitgiften werd afgebeeld; 
thans kijkt zi] echter naar links De waarden der zegels 
zullen zijn: 
15 V blauw en groen. 
20 y grijs en roodpaars. 
35 y olijf. 
45 y grijs en zwart . 
60 y rood en bruin. 

S P A A N S E KOLONIËN 
De jaarlijk'^e zegeK teii bate van het algemene wel

vaartsfonds zullen zijn voor: 
G u i n e a : 

S a h a r a : 

5 e K 
15 c + 
70 c 
5 c + 

15 c f
70 c 

5 c f
15 c f
70 c 

papegaai op boomtak, 
vliegende papegaai, 
papegaai op lioomtak. 
een paar duiven, 
vliegende duiven, 
een paar duiven, 
arend op nest. 
vliegende arend. 
arend op nest. 

8 
1 sh 
2 sh 

VERENIGDE S T A T E N VAN AMERIKA 
\\'ij geven thans de afbeelding van het zegel van 3 c. 

blauwgroen, gemeld in ons vorige nummer op biz. i3<> 
en uitgegeven ter gelegenheid van de mteruationale 
vlootrevue. De eerste dag enveloppe waarop de zegels 
der afbeelding zich bevinden is afgestempeld aan boord 
van het schip Saratoga (zie stempel V S.S. Saratoga). 

" F P E E O O M O P T H E S E A S ' 

^ 16071957 A 

OlA/|\! V^ UR<ä£OVJH <♦&, 

> v / _ ' w 

Zft f tNOUK 
HOttiSttO 

Vervolg literatuur 
opdrukken Java en Buitenbezit opgenomen, maar bladen 
als deze kunnen zonder het geheel te schaden worden uitge
licht. Bij Nederland is o.i. terecht het bruine Internerings
zegel niet geplaatst. 

Een praktische oplossing heeft de uitgever ook bereikt door 
voor in het album een insteekblad op te nemen, waarin de 
zegels kunnen worden gestoken, welke nog niet in het al
bum zijn verwerkt, maar waarvoor ieder jaar een aan
vullingsblad in januari verkrijgbaar zal worden gesteld. 

Zoals reeds bij de vorige uitgave gemeld, zijn de 
bladen in offset verzorgd, hetgeen op de afbeeldingen, voor
al die met opdrukken, enige onvoldoende scherpte mede
brengt, maar toch gelukkig niet afdoet aan de grote bruik
baarheid van het geheel. 

Wij twijfelen er niet aan of ook deze 26ste druk, in haar 
fraaie stevige band zal, evenals haar voorgangster, bij 
de verzamelaars niet alleen belangstelling, maar ook goe
de aftrek vinden. 

Tyie Pioneer Stamps of the British Empire, by Bertram 
W. H. Poole. Uitgave van Faber and Faber, 24 Russell 
Square, Londen W.C. 1. Prijs 25 sh. 

Op 15 februari jl. zag een filatelistisch werk onder boven
staande titel het licht, dat zeker tot de fraaiste en interes
santste werken behoort die wij de laatste jaren mochten be
spreken. In een stevige linnen band (blauw met gouden rug

druk) met duidelijke letter gedrukt en 216 bladzijden tellen
de, behandelt de schrijver de geschiedenis, en wat zich daar 
omheen afspeelde, van de eerste uitgiften van de zegels van 
Engeland en het Britse Imperium, zegels waarvan er vele 
tot de meest waardevolle en interessantste der gehele wereld 
behoren. Hiertoe behoeven wij bijv. alleen maar de naam 
Mauritius te noemen. Op prettige en onderhoudende wijze 
weet de schrijver zijn verhaal omtrent de diverse eerste uit
giften neer te schrijven, daarbij gesteund door een aantal 
prachtige illustraties. Het boek bevat nl. 4 bladzijden met 
fraai gekleurde zegelafbeeldingen en 4 bladzijden met zwarte 
afbeeldingen. 

Het is dan ook niet te veel gezegd, zoals de uitgevers deden 
toen zij neerschreven, dat dit boek voor alle soorten verza
melaars is geschreven, zowel voor beginners als voor gevor
derden. 

Wilt u uw medeleden der vereniging eens aangenaam fi
latelistisch bezighouden, welnu, dit boek levert u daartoe 
stof te over en uzelf zal geen spijt hebben van hetgeen u 
omtrent uw liefhebberij wijzer zijt geworden. De naam van 
de schrijver van dit werk, Bertram W. H. Poole (Roll) of 
Distinguished Philatelists) staat er borg voor dat al wat 
wordt vermeld het beste is wat daaromtrent te vertellen valt. 
Hij was reeds eerder schrijver van diverse andere belang
rijke filatelistische werken, o.a. een Philatelic Dictionary en 
enige handboeken over de zegels van diverse landen. 

Wij wensen schrijver en uitgevers veel succes met deze 
uitstekende prestatie. N. 
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JVeues Handbuch der Briefmarkenkunde. Reihe A. Lief. 2 
Macao 1894-1953. Uitgave van de Arbeitsgemein,schaft 
„Neues Handbuch der Briefmarkenkunde". 

In een omvang van slechts 24 bladzijden — in afwijking met 
de voor ieder nummer vastgestelde 96 bladzijden — ver
scheen bovengenoemd deeltje, waarin de behandeling van 
de zegels van Macao werd afgesloten. In ons septembernum
mer 1955 bespraken wij het eerste deel dezer bewerking, zo
dat die van dit tweede deeltje ongeveer anderhalf jaar m 
beslag heeft genomen. Hieraan zal wel niet vreemd zijn, dat 
degene die in 1954 de leiding van het handboekwerk over
nam, de heer Dipl. Ing. H. Kricheldorf te Freiburg, de lei
ding inmiddels weer heeft neergelegd. Of dit vervolgdeeltje 
nog door hem is bewerkt, is ons niet gebleken. 

Het schijnt wel zeer moeilijk te zijn een handboek in ge
regelde bewerking voortgang te doen vinden. Reeds vroeger 
hebben wij de geschiedenis van dit handboek, dat als Kohl 
Briefmarken Handbuch het levenslicht zag, in het kort ge
schetst (zie Maandblad april 1953, blz. 102) en toen tevens 
gemeld, dat de Arbeitsgemeinschaft bovenvermeld de tegen

woordige voortzetter van dit werk is, onder leiding van de 
heer Kricheldorf voornoemd. Hierin blijkt nu weer verande
ring te zijn gekomen en is de leiding overgenomen door de 
heren Dr. Karl Th. Meyer en Dr. F. W. Gerhard Schmidt, 
beiden te Berlijn. Met deze persoonswisseling ging tevens 
een naamswisseling gepaard. Het Neues Handbuch zal nl. 
voortaan verschijnen als „Collegium philatelicum", een naam, 
welke naar wij hopen, met ere gevoerd zal worden, gezien 
de belofte welke zij inhoudt. N. 

ROND DE BONDSDAGEN 
Op verzoek van de Leidse Vereniging van Postzegelver

zamelaars delen wij mede, dat in het bovengemeld ver
slag op blz. 116, 2e kolom, 3e alinea, een fout is ingeslopen. 
Gaarne rectificeren wij deze en verzoeken de lezers m-
plaats van de woorden „deze verkiezing" te lezen: „de 
kandidaatstelling". Genoemde vereniging heeft wèl aan de 
verkiezing deelgenomen. 

KLEINE ANNONCES 
Fnjs 40 Cl per mm betaling na toezending actuur Opgave aan. 
Boom-Ruvgrok W Ged Oude Gracht 138 Haarlem Tel 17450 

N t D E R L \ N D EN OVERZEESE GE
BIEDSDELEN, postfns en ßtbruikt , ook 
de topnummers voor 50—ZSVo speciaal 
catalogus, ook het meest luxe materiaal. 
Rondzcndbockies beschikbaar Afwer
king mancolijsten in duplo Afname 
boven J 25,— franco. Tolhuizen, Fol-
kingestraat 35, Groningen. 

Wilt U een zichtzendmg \ an Ned en 
t j R tegen scherpe piijzcn' Gaarne zen
den we U die op zicht. Zonder ver
plichting Uweizijds' Veel te\ reden en 
geregelde afnemers Nog speciale en
veloppen met de Ruyter afstempeling 
*an Vlissingen, per stuk voor 80 cent 
10 verschillende FDC's \ oor f 3,—. 
C Bol, Yersekc 

Gevraagd \ane te i ten oude emissies 
FRANKRIJK en littei a tuur daarover 
(zie maandblad juni - pag. 143). J D. 
Landré, Tafelbergweg 35, Laien (N H ). 

TE KOOP GEVRAAGD: Ncderl „Eu
ropa" postfr tegen ƒ 50,— per 100 en 
prima gebr. 25 c, Europa en 30 c De 
Ruyter tegen 10 c p st R Kormos, 
Pr. Mariannelaan 152, Voorburg Lid 
K V . P H 

Te koop ge\raagd: duidelijk afgestem
pelde LuchtpostcouvertLn dei K L M . 
Indie-lijn uit de jaren 1935 t 'm 1937 
P den Outer, W de wijgeilaan 66, 
Voorschottn 

MEDEDELING. 
Om onnodige coiiespondentie te vermijden vestigen wij er de 
aandacht onzer lezers op, dat ingevolge een besluit van de 
Raad van Beheer in de rubriek KLEINE ANNONCES uitslui
tend advertenties geplaatst kunnen worden van leden der 
aangesloten verenigingen. 
Deze annonces kunnen niet onder nummer worden opgeno
men en dienen derhalve volledig naam en adres van de stel
ler der adveitentie te vermelden. Adm. PHILATELIE. 

FDC VERZAMELAARS ATTENTIE S.V.P.: 
Nederland 19 aug Rode Kruis, algeheel verz / 1,35 (aanget ), 16 sept Luropa 
/ 0,80 (alle 6 Europalanden FDC's ƒ 9,—) De Ruyier , gewone en Vlissingen herd 

I D C ƒ 0,80 p , st 3 sept Ie K L . M - v l . Houston / 0,70 Nog \oo r raad . Belgrado 
ƒ 0,75, Ankara, Palma, Sofia en Budapest ƒ 0,60 p . st. Tevens alle Ned. FDC s 
vanaf Kind 1954 Antillen 1 )uli, Landschappen ƒ 2,—; 5 aug. Voetbalkampioensth 
f 2,65 Noorwegen, Geofysisch laar, zeer belangwekkende serie (potloodadres) J 2,45 
Ver Naties 27 mei, L P-zegel FDC f 1,95, k a ï r t met ingedr. z f 1,50 
Porto steeds extra Beperkte voorraad Ver Naties FDC's en zegels \anaf R \ d 
Mens '55 (ook enkele blokken en strippen) Billijke pri)zcn Verzorging van FDC's 
van. Nederland, Antillen Denemarken, Groenland, Zweden, Nooi wegen, I Island, 
Finland, U S A , Ver Naties en Israel Ook abb. en rek-courant . Geen waarborgsom 
en onmidde!li)k opzegbaar 
T. HARTEVFLD's FDC SERVICE. Nieuw adres. Kei stroossti aat 9c, Roi te idani -N II 
Telefoon 87963 - Giro 507407 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12 - AMSTERDAM Telefoon 50959 

Postgiro 494802 (Bi| viathict Wibautstraat) Gern Giro M 3*58 

Betaal goede prijs. 

Ook grote objecten cegen contante betaling. 

ZEER VOORDELIGE 
Nederland 
la» pi I 12,— 
I h ' pi IV 8 — 
IL» pi VI 8,50 
2a ' pi I 8,50 
2 b ' pi 1! 10,— 
2f pi V 6.50 
2g» pi VI 12,— 
2h» pi VII 7,50 
2 r pi VIII 12,— 
2)> pi IX 15,— 
2 k ' pi X 7,— 
2 L ' pi X 8,— 

1 3 ' 22,50 
4 Aa 2,— 
4 ' Ab 2,— 
5» Aa 1,30 
5* Ab 1,30 
6» Aa 15,— 
6» Ab 15,— 
4» Ba 2, 5 
5» Ba 1,60 
8» I A 0,75 
9* I A 4,50 
10» I A 2,50 
i r I A 11,50 
12- I A 20,— 
7» I E 4,— 

7- Il A 
8» II A 
10» I! A 
11» II A 
12» II A 
7- II B 
8» II B 
7 ' II C 
8 ' II C 
9'» II C 
10» II C 
7> II D 
8» II D 
10» 11 D 

ZOMERAANBIEDING 1 
O.JO 
0,70 
4,50 

15,— 
30,— 

4,— 
l , _ 
0,20 
0 , '0 
6,— 
4,— 
0,30 
0,60 
5,— 

10» 11 D X 4,— 
7-' II E 
8» 11 E 
9 ' II E 
7» II E X 
10» II E X 
14 A 
14» A 
15» A 
13 B 
15 B 
16 B 
17 B 
16> B 

1 Met ' IS gestempeld Lev. vrijblijvend 
1 franco Kilo's Ned. ƒ 5,—; Zweder 
1 tralie zeer mooi ƒ 16,— , België ƒ 
1 Nedcrlandverzamelingen te koop 

0,15 
0,80 
6.— 
0,15 
4,— 
7,— 
7,— 
3,— 
2,— 
1,50 

17,50 
4,50 
6,50 

17- B 1,50 
18* B 7,50 
13' Bx 0,50 
15 Bbx 0,35 
16* C 7,— 
17» C 1,50 
18» C 8,— 
19» A R R 45,— 
29» A 17,50 
24» D 0,40 
26» D 1,— 
27- D 1,85 
19» C 0,30 
2\- C 0,75 
23" C 2,— 
24* C RR 10,— 
19' E 0,50 
2 6 ' G 0,30 
20« H 1,90 
25» H 4,50 
28» H 3,50 
19» 1 0,20 
21 > T 0,25 
22» I 0,80 
23» I 0,65 
27» I 2,50 
22» K R R 7,50 1 
27» K 1,30 

onder rembouis of giro, boven ƒ 10,— 1 
ƒ 12,50, Denemarken ƒ 12,50; Aus-

12,50. Alles bij vooruitbetaling. Grote 1 
;evraagd. Verder alle betere zegels 1 

POSTZEGELHANDEL MADJOE A. A. M. DE GRAAFF 
1 Hoogstraat 182 — Schiedam ~ Telefoon 68407 — Giro 428605 1 

J. G. MILLAARD - FILATELIST - EXPERT 
KEURT zegels van Europa to t 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal. KOSTEN 2—i % katalogus 
minimum fl . 2.50 per zegel 

ir H O V E N I E R S W E G 18 - T I E L - T E L E F O O N 3879 ie 

1 NEDERLAND 
nrs 3 gebr 
nis 6 gebr 
nrs 12 gebr 
nrs 49 gebr 
nis 136-38 ong 
nrs 130-131 ong. 
Olympiade ong 
A N W ong 
nrs 347-49 ong 
Tralies ong 
530-32 gebr 
%Ig nrs 8 ong 
\ lg nrs 9 ong 
Coui-Perm 1940 ong. 
Indit nrs 58-59 ong. 
Rode Kiuis 1915 ong 
nrs 264 ong 
nrs 265 ong 
nrs 288 ong. 
nis 289 gebr 
nrs 361 gebr. 
nis 360-61 
Por t nrs 1 gebi 

} 3 0 , -
f 1 8 , -
f 2 5 , -
/ 5.50 
f 16,50 
J 4 4 , -

t "•-f 1 0 , -
f 27,50 
ƒ 7,50 
ƒ 3,50 
f 14,50 
ƒ 4,75 
f 6,50 
ƒ 2 3 , -
ƒ 5,75 
f 8 , -
f 1 0 , -
f 14,50 
f 5 2 , -
/• 1 5 , -
f 2 4 , -

/ 110,— 

P O S T Z E G E L H A N O E 
1 Spuistraat 301 - Amsterdam 

Brandkast ong 
C U R A S A O 
nrs 82-88 ong. 
nrs 141-52 ong. 
nrs 153-57 ong. 
Bloemen ong 
vhegp nis 17 gebr. 
kriigsge\angcncn ong 
nrs 69-82 ong 
Help-Help ong. 
Juliana ong. 
Juliana gebr. 
SURINAME 
Brandkast ong 
Spitfue ong of gebr 
Rode Kruis en vlgp. ong. 
Steunfonds ong. 
Lepra 4 \\ aarden ong. 
U P U ong. 
Kanker ong. 
Stadion ong. 
nrs 312-15 
nrs 20-22 ong. \ lg 
nrs 24-26 ong \ l g 

L JAC. ENGELKAMP 
- Giro 312696 - Tel 30998 

J 55,— 1 
ƒ 7 , -
ƒ 2 1 , -
ƒ 2,75 
f 5 , -
f 7 , -
ƒ 2 0 , -
f 9,75 
ƒ 1 1 , -
ƒ 9,75 
f 10,50 

ƒ 4 , -
f 16,50 
ƒ 19,50 
f 6 , -
ƒ 4 , -
ƒ 5,25 
f 5,75 
f 9,25 
f 4 , -
f 1 6 , -
f 2 0 , -
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'ieüQiiëlllll DE NEDERLANDSCHE 

POSTZEGELVEILING 
AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 
Telefoon 30261-12380 

Regelmatig grote 

internationaal 

gerichte veilingen! 
WEET U, dat ook U, evenals honderden andere gegadig

den, die niet alttjd gelegenheid hebben de kijk
dagen te bezoeken en ons schriftelijk orders 
geven, op onze omschrijving m onze veiling-
catalogi kunt bouwen ? 

WEET U, dat onze veiling-catalogi niet alleen in Nederland, 
doch na een uitgebreide reclame-campagne ook 
in het buitenland in ruime mate in de Engelse, 
Duitse en Franse taal worden verspreid ? 

WEET U, dat wij op grond van onze nauwgezette, spe
ciaal ook voor het buitenland gemaakte be-
schryvmg van het door ons ten verkoop te 
brengen materiaal, ook in het buitenland een 
uitgebreide koperskring hebben opgebouwd, die 
regelmatig uitsluitend afgaande op onze be
schrijvingen in grote omvang koopt ? 

WEET U, dat op grond van deze werkwyze talrijke kopers 
uit tal van landen, die veelal ieder voor zich 
voor bepaalde gebieden interesse hebben, wor
den bereikt en dat daardoor over de gehele 
linie een maximale opbrengst van het ten verkoop 
komende materiaal verzekerd kan worden ge
acht ? 

WKET U, dat tengevolge hiervan b.v. in onze laatste vei
ling de circa 150 waardevolle kavels ITALIË en 
KOLONIËN praktisch zonder uitzondering, uit
sluitend op onze beschrijving, door vele van 
onze Italiaanse relaties werden aangekocht tegen 
prözen veelal boven 1 et. zelfs tot 1% en 2 et. 
per Yvert-frank ? 

OVERWEEGT OOK U de verkoop van beter postzegel-
materiaal en wilt U de zekerheid hebben, dat 
hiervoor in ruime mate ook internationale be
langstelling wordt gewekt ? Voor onze eerste 
NAJAARSVEILING, waarin eveneens vele top
stukken ten verkoop zullen komen, bestaat nog 
tot half augustus gelegenheid materiaal toe te 
voegen. Wij zullen het op prijs stellen ook U biJ 
de realisatie van Uw materiaal met raad en 
daad ter zijde te mogen stasin en op uitnodiging 
zijn wij gaarne be -̂eid tot een nadere bespreking. 

Op aanvraag verstrekken voij gaarne ter ver
gelijking opbrengstcijfers van in onze veiling 
voor topstukken behaalde prijzen! 

ZEER MOOIE AANBIEDING PORTUGAL 
Volgens Yvert nrs 1957 
* wri 

N o 
6 1 

zegeen ongestempelt 

Pnis 
3 ,— 

9 Nadruk 4 ,— 
9 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
1» 
21 
23 
25 
26 
27 
ys 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38B 
39 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
47 
48 
53 
58 
62» 
64 
65 
78-79 

5,— 
0,50 
1,40 
4,50 
0,25 

12,— 
1,75 

12.— 
1 — 

17.50 
17.50 

2.50 
1 2 . -
22 ,— 

0.15 
1 1 . — 
24.— 
12,50 
12.50 
55 .— 

0.30 
3 .— 
1,50 
1.50 
1 , — 
0,10 
0.90 
5,— 
1.25 

12.50 
1 3 . — 

4 . — 
115,— 

3,75 
0.90 

65 .— 
4 .— 
8 . — 
0.80 

N o 
80 
81 
8 2 ' 
83» 
84 
87» 
89 
90 
9 1 * 
92 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
105» 
106 
107 
108 
109* 
110» 
1 1 1 * 
112* 
113* 
114* 
115» 
1 1 6 ' 
117* 
118* 
119* 
120» 
1 2 1 * 
122» 
123« 
124-45 

Pn(S 
0,30 
0,50 
2 , — 
2 , — 
0,40 
2 . -
8 , -
8,50 

13,50 
1 1 . — 

8,75 
0,40 
0,55 
0,85 
0,85 
0,40 
1,10 
1,65 
2 . — 
1,10 
2.75 
5.— 
4 .— 
5 ,— 
6,50 
0.50 
0,75 
1.75 
2,50 
2,50 
0,75 
5,— 
8,75 

12,50 
8,75 

2 0 , — 
23,50 
3 0 , — 
4 5 , -
62.50 

4 .— 

N o 
146-53 
146-53» 
154-65 
168-179 
182-205* 
189* 
190 
192» 
195 
200 
201 
202-
206-21 
meest» 
228-256 
245» 
1 5 X 1 4 
257-72* 
282* 
286* 
295* 
299-329» 
334-364* 
365-68* 
369-71» 
383-403» 
404-13» 
414-434 
meest» 
436» 
437* 
438-52» 
454 -61* 
463» 
465-69* 
472-75* 
477 
478-79» 
482-85* 
486 
488 

Uiterst laag gestelde 
prijzen 

Prijs 
5.— 
8 .— 
3.50 
1 70 

35 ,— 
6,25 
0,75 
6 .— 
4,— 
0,30 
0,60 
0,75 

6.50J 
1.75 

8,50 
5,— 
0,40 
0,60 
1.75 
8 50 

25,— 
0,75 
0,75 

2 4 , -
2,50 
4,50 

2,50 
2 , — 
5,— 
1,25 
0,25 
0,90 
0,60 
0.25 
0,65 
1 , — 
0,65 
0,90 

N o 

491-506» 
507-512* 
513» 
514-526 
524» 
525» 
527« 
528* 
529*-546* 
547-552* 
553-58» 
557 
559-64 
565-70* 
5 7 1 * 
572-74* 
575» 
576-84-
585-87* 
588-91» 
592-99» 
600-07* 
616-25* 
651-54* 
655-62* 
696-01* 
707-15* 
724-25* 
726-29» 
742-43* 
744-47* 
750-51 * 
752-59» 
760-61» 
762-63» 
764-65* 
766-69« 
770-73* 
789-90» 
791-92» 

Pri|s 

5,50 
1.50 
0.60 
1,20 
0,35 
0,30 
1,20 
0,95 
7,50 
9,— 
9 ,— 
1,50 
3,25 
3,75 
2 , — 
2,75 
0,50 
4,50 
1,60 
3 .— 
4,75 
3 .— 
3,— 
1 , — 
3,50 
3,50 
5.75 
1,40 
2,20 
0,6Q 
1,35 
1,10 
3,25 
1,25 
1.75 
0,85 
3 .— 
3,50 
1,30 
1 , — 

N o 

793-94» 
795-96* 
797-804» 
805-06* 
807-10* 
811-12* 
813-16* 
817-25* 
629-30 ' 
831-34* 
835-36* 

T i m b 

P n u 

1,60 
1,30 
9,50 
0,55 
1,40 
1 . — 
2,50 
2,50 
0,60 
1.60 
0 50 

-es 
de f ranchise 

N o 
26-31» 
32-37» 
38-43» 
44-48a* 
49-54* 
85-90* 

B l o k 
N o 
1 * 
2 * 

Pri|s 
1.75 
1.20 
1.65 
1,65 
1.75 
1 7 5 

Pn j i 
26.50 

2,50 

Luchtpos t 
N o 
1-3* 
6 * 
7 * 
9* 

Prijs 
2,25 
1,40 
2,15 
3,50 

P a k k e t z e g e l s 
18-25» 5 ,— 

P o r t z e s e l s 
N o 
28-43* 

Pnjs 
3,50 

BIJ aankoop boven f 10,— nog 10 % korttng Alle zegels in prima staat Aanbeveling verdient 
een reserve order bi] te voegen. Alle aanbiedingen op voorgaande advertenties blijven geldig 
doch graag reserve order. Voorradig' Zegels voor geldbelegging 

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

Laan v. Nieuv/ Oost Indie 50 - Den Haag - (voorheen Herengracht 8a) - Te bereiken 
vanaf station Holl. Spoor Lijn 4 en 4a van Staatsspoor hjn 6 - Tel 850190 - Giro 24392, 
Bank R. Mees & Zoonen - Ned Handel Mtj, bijkantoor Herengracht. 

7e koop 
gevraagd 

Voor belangrijke objecten 
bezichtiging ter plaatse. 
Geen collectie ce groot 
altijd prompte betaling. 

KILO'S NEDERLAND 

MASSAGOED 
Nederland en Kolomen alsmede buitenland 

SERIES NEDERLAND 
gebruikt en ongebruikt, in het bijzonder vanaf 

1949 doch ook oorlogsungaven 

VERZAMELINGEN EN PARTIJEN 
vooral overzee 

Uitvoerige offertes aan • 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE W I T 
Albrecht Dürerstraat 4 Amsterdam-2 Telefoon 13489 

Direct geld 
voor verzamelingen, partijen, 

massagoed en kilowaar 

Vraagt gratis inkoopslijst massawaar 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
G. VAN DER EIJNDE 
Petristraat 8, Utrecht (Oog in Al), Tel. 31082 


