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U maakt over f 1.65 en we zenden 
U franco toe:1 nieuwe eerste dag 
enveloppe Ned. Antillen met de 
nieuwe serie Jeugdzorg die 15 april 
uitkomt. Bij de thalia-uitgifte moes
ten we velen teleurstellen, nu ech
ter genoeg voor zeer veel aan
vragen. 

C.BOL 
i n p o s t z e g e l s 

YERSEKE 

GIRO 22642 

TELEFOON 01131-308 

Weet U dat U tegen zeer voor
delige voorwaarden een abonnement 
kunt krijgen voor toezending van 
alle FDC van Ned. en O.R. ? 

We zenden U op aanvrage gaarne 
de voorwaarden. 

Zonder verplichting tot aankoop 
zenden we U gaarne een zicht-
zending zegels van Ned. en O.R. 

Vele en zeer tevreden afnemers. 

15 diverse F D C van Nederland, slechts f 4 . 5 0 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen, 

partijen, 

archieven, 

engrosposten 
Aanbiedingen met prijs aan 

De Geidersche Postzegelhandel 
N Z VOORBURGWAL 318 TELEFOON 32869-716002 AMSTERDAM-C 

V E R K O O P P O S T Z E G E L S 
De Inspecteur der domeinen te s-Gravenhage, van Speykstraat nr 17 (tel: 01700-
321760), zal op vrijdag 30 mei 1958 des v m 11 uur, in het openbaar bij mschri)ving 
in 319 kavels verkopen' 

een grote part i j gebruikte post- en strafportzegels. 

Bezichtiging donderdag 22 en vrijdag 23 mei 1958 Verdere bijzonderheden m de 
kavelirjst welke op aanvraag gratis wordt toegezonden 

A o n V U l l i n C I C n Europa- B.Europa. Door een steeds wis
selende voorraad kunnen wij mogelijk 

manco's m de oudere uitgiften van Uw verzameling aanbieden tegen 
aantrekkelijke prijzen. 

Postzegelhandel J. C RENZEN 
BERGSELAAN 225 b ROTTERDAM GIRO 481779 

Joego - Slavic 1933 Pen - club. Yvert no's 231/6 frs 6000 ongebr a fl 24 00 
Joego-Slavie 1933 Pen - club Yvert no's 231/6 frs « 0 0 gebr. a fl 18 00 

TE KOOP AANGEBODEN 

Een unieke en hoogst zeldzame col
lectie eo-filatelistische brieven van 
Nederland. 1015 stuks opgezet in 12 
speciale luxe-insteekboeken. 
Vooral de oude stempels en post-
merken van 1667 tot ± 1830 zeer 
goed vertegenwoordigd met vele 
unica en nog met gesignaleerde 
stukken. Uitzonderliik goede kwa
liteit en uitsluitend complete brie
ven met authentieke data. 
De periode na 1830 minder uitge
breid aanwezig, zodat de verzame
ling zeer geschikt is tot voortzetting. 
Ook in het huidige stadium echter 
een concurrentieloos tentoonstel-
lings-object! 
Prijs: f 12.000,—. 

Voorts: een eveneens waardevolle 
vei zameling eo-filatelistische brie
ven der Zuidelijke Nederlanden en 
België (incl. Luxemburg) 1740-1850. 
Totaal 203 stuks, waarbij 54 van 
vóór 1795 en 46 verschillende depar
tementsstempels! 23 armée-brieven 
der Franse legers in België enz. Zeer 
goede kwaliteit, uitsluitend complete 
brieven. Een bijzonder mooi object. 
Prijs ƒ 3.000,—. 

Brieven onder no P 57 aan Boom-
Ruygrok N.V., Haarlem. 

Voor belegging 

mooie grote verzameling 

TE KOOP GEVRAAGD 

Brieven onder no. P 56 aan Booni-Ruygrok n.v., Haarlem 

Te koop gevraagd: 

Verzamelingen 

Partijen 

Betere losse 

I Postzegels 

Speciaal interesse voor oude zege/s 

van de gehele wereld 

Loepen met handvat ƒ 1,35. ƒ 2,25, 
f 3,25 f 4,75, in etui f 1,50, 
3-deh8 / 2 95 
Blanco albums met 100 bladen in 
schroetband / 5,50, f 7,50 en 
r 12 . -
Vraagt toezending gratis priisliist 
Schaubek albums 

ALBUMS. 
Nederland (O G ) (excels.) ƒ 7,50 

Bondsalbum K I I 8,50 
,,Hol land" album „ 15,— 
Alsv binnenschroeven . . „ 16,— 
„ D A V O " album 22,50 

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

Insteekboekjes f 0,60 f 0,90 f 1,— 
ƒ 1,50, ƒ 2 , - , f 2,50, f 3,50, 
ƒ 4,90, f 7,25 

Schaubek Europa ƒ 16,50 
Schaubek Overzee „ 22.50 
Schaubek Wereld 19,50 

H A G A ' s POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C 
Telefoon 43940 — Giro 425549 



1 

eerstvolgende veiling in Zür ich 

2 3 APRIL TOT 3 MEI 1958 
Deze veiling brengt meer dan 10 000 kavels, zonder 
limietprijzen ten verkoop en vormt weer een unieke 
filatelrstische gebeurtenis van internationale betekenis. 
Onder het motto „Voor iedereen wat" vindt U 
praktisch alles vertegenwoordigd in het bijzonder 
speciale verzamelingen van Baden Duitse Kolomen, 
Groot-Bnttannie, Oostenriik, Turkije, Brazilië, China, 
Israel, Vliegpost, Raketpost en Zwitserland Al onze 
bestaande relaties krijgen de njk-geillustreerde cata
logus mee natuurgetrouwe, gekleurde afbeeldingen 
gratis en franco toegezonden Nieuwe gernceresseerden 
kunnen deze aanvragen 

CORINPHILA - ZÜRICH 
(Bahnhofstrasse 102) 



BESTEED UW BEPERKING 
op onze 174e veiling 
te houden op zaterdag 10 mei a.S.̂  
in „FRASCATI" te Amsterdam. 

HEKKER'S 
POSTZEGELVEILING 

Postbus 22, Bloemendaal 
Voor de volgende belangrijke veiling kunt U nog 

goed materiaal inzenden. 

Alléén bij ONS maak t U 

WAAIVZIIVNIG 
hoge prijzen voor Uw bundelwaar en massagoed. 

W I J GEVEN f 1.70 
voor 100 stuks gemengde kinderzegels 

(elk kwantum) 
Even een briefkaartje en onze uitvoerige, rijk 
geïllustreerde biedlijst wordt U geheel gratis 
toegezonden. 

H. FIORAIVI'S POI^TZEGELHA]¥UEL 
AFD. INKOOP (zalcelifke leider de heer A. van Beek) 
Pckelharingstraat 13 - AMSTERDAM-Oost - Telefoon 59428 

AANTREKKELIJKE VEILINGEN 
van po.size^t'ls e n e n v e l o p p e n 

AFRIKA 

AUSTRAAL-AZIE 

BRITS-WEST-INDIË 

ALGEMEEN BRITS 
IMPERIUM 

ALGEMEEN 

APR. 30 
met klassieke gehalveerde zegels op enveloppe, 
Oranje Vrijstaat, Transvaal en Seychellen. 

APR. 30 
waarbij waïrJevol Nieuw-Zuid-Wales, alsmede 
Nieuw-Zeeland, Papoea, Victoria enz. 

MEI 1 
Bevattende Barbados, Brittannia en St. Vincent. 

MEI 1 
waarbij mooi Nieuw-Brunswijk. 
Catalogus 2/6. 

MEI 3 
(te Bournemouth). Verzamelingen en Gemengde 
Kavels, naar landen gerangschikt. Buitenland en 
Brits Imperium met goed Groot-Brittannië, enz. 
Catalogus 1 / — . 

CROOT-BRITTANNIËMEi 7 en 8 
waarbij negen blokken van de 1840 1d, en 
2d. Catalogus 2/6, 

BUITENLAND MEI U 
Een aanzienlijke veiling met in het bijzonder 
sterk vertegenwoordigd Japan. Catalogus 1 / — . 

Opbrengstpr i jzen (2/6 per stuk) zi jn verkr i jgbaar 
ongeveer vier weken na de vei l ing. 

ROBKON I.OWE LTU. 
JO Pali Mal l , Londen, S.W. 1. 
Telegramadres: ,,Stamps, London" 

Vermeld a.u.b. dat U deze advertentie zag in het 
„Nederlandsch Maandblad voor Phi latel ie". 

IIV H OIIII 

van dit nummei 
Nederland 95 
Zegels van Nieuw-Zuid-Wales (slot) 98 
Waaraan ontleent de postzegel eigenlijk zijn 

waarde 100 
Stempels 104 
Poststukken 104 
Luohtpwst 105 
Nieuwe uitgiften 106 
Literatuur 110 
Bonds- en verenigingsnieuws 111 

De Michel Overzee 
catalogus 1959, deel I (A/K) 
is verschenen 
prijs f 22.—, Deel II (L-Z) verschijnt 
in november a.s. 
Bestellingen s.v.p. omgaand met mede
deling of U ook deel II bij verschij
nen wenst te ontvangen. 
Verder alle Schwaneberger-artikeien 
leverbaar als: 
Kleurenboekje f. 6.— (nieuwste druk) 
Duitsland-album 

1200 f 63.— (schroefband) 
1201 f 68,— (2 klembanden) 

Bestellingen bij U w postzegelhan
delaar of bij de agenten: 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
H I L V E R S U M 
Surtnamelaan 31, tel. 4323 

AMSTERDAM 
N.Z. Voorburgwal 151 

tel. 47103 

P H A A tA Eindhoven - Tivoli -
Hongar i j 
Postfris 
142/158 
195/216 
217/239 
240/244 
245/263 
264/283 
319/323 
324/341 
342/344 
360/367 
368/370 
573/577 
596 
879/882 
897 
905/907 
982/985 
986/989 

1151/54 
1179/81 
1183/89 
1190/97 
1202/09 
Avon 
136/145 
173/180 
181/188 

Gebruikt 
550/552 
553/557 
842/854 
858/867 
883/893 
893/899 
942/945 
946/947 
948/950 
953/957 
958/962 
963/967 

Orders 
Phaam -
O.G. Sp 

Stuur 
hiervar 
Ruslan« 

e 

2,50 
0,65 
1,75 
1,50 
1,10 
3,— 
0,75 
1 ,— 
2,— 
2,— 
1,75 
0,50 
0,30 
2,— 
0,70 
0,80 
0,80 
0,80 
1,60 
1,25 
2,25 
2,50 
3,25 

3,25 
3,25 
3,25 

0,50 
1 ,— 
0,80 
0,40 
0,70 
0,55 
1,25 
0,50 
0,60 
0,80 
0,70 
1,10 

aoven 
Eindh 

Bciale 
ins u 

WIJ 
.'1322, 

64, 74, 77, 1723 

968/970 
971/975 
979/981 
992/994 
997/1001 

1002/04 
1024/28 
1031/33 
1034/39 
1040/42 
1046/49 
1057/62 
1073/77 
1078/79 
1092/96 
1112/14 
1115/17 
1140/50 
1151/54 
1158/77 
1179/81 
1183/89 
1190/97 
Avion 

58/65 
66/69 
80/89 
95 
97/105 

106/110 
115/117 
119/129 
130/131 
132/133 
136/145 
146/147 
148/152 
153/159 
160/169 
170/172 
173/180 
181/188 

• 10,— fran 
oven-Tivo 

0,65 
1,30 
0,60 
0,40 
0,80 
0,60 
1 , — 
0,70 
0,80 
0,70 
0,50 
0,75 
0,45 
0,50 
0,65 
0,40 
0,80 
1 , — 
0,70 
2,— 
0,50 
1 ,— 
1 , — 

1,75 
6,— 
1,50 
0,90 
2,50 
1.10 
0,75 
1,75 
0,75 
0,70 
1,80 
0,40 
2,50 
1,15 
2,— 
0,80 
1,25 
1,25 

Rusland 
Gebruikt 
879/882 
967 
968/970 
971/973 
991/995 

1006/08 
1032/35 
1040/42 
1044/47 
1051/58 
1067/71 
1079/80 
1108/09 
1136/41 
1142/43 
1144/49 
1160/65 
1166/76 
1181/84 
1199/00 
1209/10 
1211/13 
1214/17 
1230/31 
1239/45 
1246/48 
1260/61 
1269/70 
1281/85 
1295/02 
1309/10 
1332/33 
1334/36 
1339/40 
1341/45 
1346/47 
1348/49 
1352/53 
1396/00 
1401/04 

1,35 
0,70 
0,60 
0,55 
2,— 
0,55 
0,45 
1,20 
0,60 
1,20 
0,50 
0,25 
0,20 
1,20 
0,55 
1,40 
1,90 
2,— 
0,85 
0,35 
0,45 
0,80 
1 , — 
0,35 
1,90 
0,80 
0,60 
0,55 
1,35 
2,40 
0,55 
0,30 
0,75 
0,60 
1,75 
0,55 
0,55 
0.70 
2,05 
1,05 

1423/24 
1425/29 
1434/39 
1440/43 
i a6 /47 
1450/54 
1455/57 
1467/73 
1477/82 
1498/00 
1510/17 
1556/71 
1576/79 
1629/30 
1632/33 
1693/00 
1724/27 
1734/35 
1768/70 
1803/05 
1808/09 
1812/14 
1829/42 
1895/97 
1900/03 

Postgiro 476484 
0,35 
0,95 
1,80 
0,90 
0,70 
1,90 
0,90 
2.60 
2,40 
3,15 
4,— 
3,20 
2,— 
0,70 
0,70 
2,50 
0,90 
0,60 
0,90 
1 , — 
0,40 
0,80 
2.80 
0,60 
0,80 

Nederland 
Postfris 
287/288 
310/312 
323/324 
325/326 

1,10 
0,90 
0,95 
1,15 

363&379A0,1O 
402/403 
428/442 
444/448 
462 
464/468 
485/489 
503/507 
558/562 
568/572 
577 

co. Levering bij vooruitbetaling op 
i . Nummers volgens Yvert 1958. 

;atalogus 1958 NVPH. 

0,65 
1,20 
0,20 
0,20 
0,50 
0,75 
0,85 
1,70 
1.70 
0,13 

postgir 
Voor 

w Mancolijsten met vermelding voor > 
u maandelijks zegels 
1621, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

, 32 33, 61 

kunnen zenden. 
28, 31, 34, 35, 36, 

71 en 94. Deze nummers 20 et per 
47, 48 
stuk. 

578/582 
591/595 
596 
597/601 
607/611 
612/616 
635/639 
641/642 
643/647 
648 

Gebruikt 
189 
313/317 
327/331 
305/309 
300/304 
318/322 
350/355 
374/378 
379A&B 
392/396 
397/401 
464/468 
485/489 
495/498 
499/500 
503/507 
533/536 

Curasao 
Postfris 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

1,75 
1,35 
0,25 
1,75 
1,30 
1,50 
1,50 
0,40 
1.30 
0,17 

0,15 
0,65 
0,95 
0,90 
0,75 
1,30 
1 , — 
0,40 
0,15 
0,25 
0,25 
0,40 
0,35 
0,40 
0,25 
0,50 
1 , — 

0.35 
0,30 
0,35 
0,75 
0,75 
0,80 
0,60 
1.05 

Luchtpost 
53/68 1 1 . -

Suriname 
221 1,25 

o 476484 t.n.v. 
Nederland en 

welk bedrag 

59, 50, 51 58, 



i 
lerlandsch maandblad voor 

i 

Philatelie 

Waarin opgenomen „DE PHHATEIIST" 

Correspondenfre over het blad naar 

HOOFDREDACTEURADMINISTRATEUR 

J. C NORENBÜRG, Welgelegenlaan 71 , 

Driebergen, Telefoon K 34382162 

Correspondentie over ADVERTENTIES: 

BOOMRUYGROK N.V. 

Ged Oudegracht 138 Haarlem 

Telefoon 17450 (4 lijnen)  Postgiro 37758 

RAAD VAN BEHEER 

Secr Godelindeweg 44 • Naarden 

Penningmeester: Hyacintplein 5 ■ Breda 

Giro 344900 

/erschijnt de vijftiende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 

Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 

or metaangeslotenen (bij vooruitbetaling) 

franco per post per jaar ƒ 10,—. 

Afzonderlijke nummers lopende jaar 

en voorafgaande jaar ƒ 1 ,—. 

Nummers van vorige jaargangen, 

per nummer ƒ 0,25, alles plus porti. 

e jaargang - april 1958 (404) 

Nederland 
Rubr iekredacteur : 

J. Eijgenraam, 

Nieuv^e Haven 123a, 

Schiedam 

6c m 

NEDERLAND 

Zomerpostzegels 1958. 
Dienstorder H 127 d.d. 13 maart 1958 van de P.T.T. meldt: 

1. De zomerpostzegels zullen dit jaar van 28 april t/m 21 
juni verkrijgbaar worden gesteld. 

2. Waarden, bijslag, doel. 
De zegels worden in 5 frankeerwaarden, n.l van 4, 6, 8, 

12 en 30 cent uitgegeven De bijslagen zullen resp. 4, 4, 4, 
9 en 9 cent bedragen. De prijs van een serie is dus 90 cent. 

De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde is bestemd 
voor steun aan Nederlandse verenigingen, instellingen oi 
organisaties, die een cultureel belang dienen, op het ter
rein der volksgezondheid werkzaam zijn, of het maatschap
pelijk werk bevorderen. 

3. Ontwerpen, voorstellingen, kleuren. 
Op de Zomerpostzegels komen dit jaar afbeeldingen voor 

van Nederlandse klederdrachten, zoals hieronder is aan
gegeven. 

9S 



Waarde en 
bijslag 

4 + 4 cent 

6 + 4 cent 

8 + 4 cent 

12 + 9 cent 

30 + 9 cent 

Voorstelling 

vrouw in Zeeuwse 
klederdracht 
vrouw in kleder
dracht van het 
eiland Marken 
vrouw in Scheve-
ningse kleder
dracht 
vrouw in Friese 
kledij 
vrouw in Volen-
damse kleder
dracht 

Kleur 

blauw 

geel 

karmijn-
rood 

bruin 

paars 

Ontwerper 

P. Wetselaar te 
Haarlem 
W. den Ouden te 
Amsterdam 

Mej. C. R. de Jos-
selin de Jong te 
Aerdenhout 
J. R. Mensinga te 
Amsterdam 
Mej. Akke Sins 
te Breda 

4. Overige bijzonderheden. 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé N.V. te Haarlem 

en uitgevoerd in éénkleurige koperdiepdruk (rotogravure). 
Afmetingen: zegelgrootte: 24,25 x 31,55 mm, 

beeldgrootte: 21,25 x 28,55 mm. 
De zegels zijn voor frankering geldig t/m 31 december 

1959. 
Persbericht d.d. 12 maart 1958 van de P.T.T. voegt hier

aan nog toe: 
De op de zegels afgebeelde kostuuins vormen slechts 

een bescheiden collectie; immers, ons land is rijk aan kleder
drachten, klederdrachten die in vele streken nog steeds 
gedragen worden, zelfs onder de rook der grote steden. Ze 
zijn uitingen van een oer-eigen, sterke plattelandscultuur. 
Volksaard, godsdienstige overtuiging en een uitgesproken 
regionaal schoonheidsbesef geven gestalte aan elke plaat
selijke mode, die tal van wisselingen kent. 

Voorts deelt dit bericht nog mede, dat de kamtanding 
12'/» : 12 bedraagt en dat de druk geschiedde aan vellen 
van 10 X 10 zegels op papier zonder watermerk. Gomming 
normaal. 

Zij, die de jaargang 1949 van het Maandblad bezitten zul
len goed doen eens het augustusnummer van dat jaar op 
blz. 187 open te slaan. Daar namen wij dus nu bijna 9 jaar 
geleden een artikeltje op met afbeeldingen ontleend aan 
het tijdschrift „Hotelwereld" waarin de heer H. van Lo-
huizen een lans brak voor postzegels met afbeeldingen van 
klederdrachten. Het betrof toen alleen maar een uitdrukking 
te geven van zijn gedachten en zou aan de definitieve 
uitwerking daarvan natuurlijk uit esthetisch oogpunt wel 
een en ander zijn te schaven, maar toch bevelen wij een 
vergelijking van de daar weergegeven ontwerpen en die van 
de zomerpostzegels 1958 ten zeerste aan. 

Europa-postzegels 1958. 
Zoals reeds het vorige jaar bekend werd gemaakt bij de 

diverse uitgiften van de Europa-zegels 1957 zullen dit jaar, 
evenals in 1956 het geval is geweest, de 6 staten welke bij 
de Europese Gemeenschap zijn aangesloten, n.1. België, 
Duitsland-West, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland, 
weer postzegels in gelijke tekening uitgeven. De vaststel
ling van de tekening voor dit zegel geschiedde door een 
jury bestaande uit de directeuren-generaal van deze zes 
landen. Het voor dit jaar gekozen ontwerp is van de heer 
A. van der Vossen te Overveen, die voor onze Nederlandse 
verzamelaars zeker geen onbekende is. 

Dit ontwerp vertoont de hoofdletter „E" in schrijfvorm 
bekroond door een gestyleerde duif als symbool van de sa
menwerking op P.T.T. gebied van deze landen. 

Voor Nederland zullen deze zegels worden uitgegeven in 
de waarden 12 cent, roodbruin en 30 cent, blauw. In alle 
zes landen zal de eerste uitgifte plaats heljben op 13 sep
tember a.s. 

Nogmaals de Europazegels 1957. 
In ons decembernummer hebben wij melding gemaakt 

van kleurverschillen bij de 10-centswaarde, waarop Mevrouw 
M. J. Baronesse van Heerdt-Kolff te Baarn onze aandacht 
had gevestigd. Wij waren toen nog niet in staat etsingnum-
mers van de vellen in de ultramarijnachtige kleur te ver
strekken. Dezer dagen echter zond Mevrouw van Heerdt 

voornoemd ons een blok van vier zegels ter inzage m 
de afwijkende kleur, met etsing L 2. Deze melding werd 
gecompleteerd door de heer H. Rouwenhorst te Zutphen, die 
ons heeft medegedeeld in het bezit te zijn van etsing R 2 
in deze kleur. Hierdoor komt vast te staan, dat bij de 10 
cent Europa-zegels 1957 twee kleurverschillen bestaan, bei
de stammende uit etsing LR 2, n.1. de gewone (de donker
blauwe) en de lichtere z.g.n. ultramarijnachtige kleur. 

FILATELISTEN-LOKETTEN. 
ALKMAAR: Ie en 3e maandag; 15-17 uur. 
ALMELO: Ie woensdag; 17-18 uur. 
ALPHEN a/d RIJN: 2e woensdag; 17,30-18,30 uur. 
AMERSFOORT: 3e woensdag; 16-17 uur. 
AMSTERDAM: iedere woensdag en vrijdag; 14-16 uur. 
APELDOORN: 2e woensdag; 15,30-17 uur. 
ARNHEM: Ie vrijdag; 17-18 uur. 

2e woensdag; 13-14 uur. 
ASSEN: 2e woensdag; 16-18 uur. 
BAARN: 2e woensdag; 14-15 uur. 
BERGEN op ZOOM: 3e woensdag; 19-20,30 uur. 
BREDA: laatste zaterdag; 12-13 uur. 
BUSSUM: 2e woensdag; 17-18 uur. 
DELFT: 3e woensdag; 15,30-17,30 uur. 
DEVENTER: 2e woensdag; 17-18 uur. 
DOETINCHEM: Ie zaterdag; 14-15 uur. 
DORDRECHT: 2e zaterdag; 12-13 uur. 

4e donderdag; 19-20 uur. 
DRIEBERGEN: 2e en 4e woensdag; 16,30-17,30 uur. 
EINDHOVEN: 2e en 4e woensdag; 18-19 uur. 
ENSCHEDE: 2e woensdag; 17-19 uur. 
GELEEN: Ie woensdag, 17,30-18,30 uur. 
GOES: 3e zaterdag; 11-12 uur. 
GORINCHEM: 2e woensdag; 18-19 uur. 
's-GRAVENHAGE: iedere woensdag 12-15 uur. 

iedere zaterdag 10-13 uur. 
GRONINGEN: 3e woensdag; 16,30-19 uur. 
HAARLEM: 2e en 4e woensdag; 14-16 uur. 
HARDERWIJK: 2e woensdag; 18-19 uur . 
HEERLEN: Ie en 3e woensdag; 17,30-18,30 uur. 
DEN HELDER: 3e dinsdag; 16-18 uur. 
HELMOND: 2e donderdag; 17,30-18,30 uur. 
HENGELO (O): 3e woensdag; 17-18,30 uur. 
's-HERTOGENBOSCH: Ie woensdag; 17-19 uur. 
HILVERSUM: 2e woensdag; 17-18 uur. 
HOORN (NH): 2e woensdag; 16-17 uur. 
LEEUWARDEN: 3e woensdag; 14-16 uur. 
LEIDEN: 2e en 4e woensdag; 14-16 uur. 
MAASTRICHT: iedere vrijdag; 18-19 uur. 
MIDDELBURG: 3e donderdag; 14-15 uur. 
NIJMEGEN: 3e dinsdag; 16-18 uur. 
ROERMOND: woensdag om de veertien dagen; 19-20 uur. 
ROTTERDAM: iedere woensdag; 12,30-15 uur. 

iedere zaterdag; 11-13 uur. 
SITTARD: 2e woensdag; 17,30-18,30 uur. 
SLIEDRECHT: 2e zaterdag; 17-18 uur. 
TERNEUZEN: 3e zaterdag; 11,30-12,30 uur. 
TIEL: 2e dinsdag; 18-19 uur. 
TILBURG: 2e dinsdag; 19,30-21 uur. 
UTRECHT: Ie en 3e woensdag; 16-18 uur. 
VEENENDAAL: 2e dinsdag, 17,30-18,30 uur. 
VENLO: 2e en 4e woensdag; 16-18 uur. 
VLAARDINGEN: 2e woensdag; 19-21 uur. 

tfI4»IJ':'iy-f?'i»'! 

ïïm 
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A g e n d a va n 

F i l a t e l i s t i s c h e 

g e b e u r t e n i s s e n 

16-

20 

23 
25-

26 

-23 apri l jubileum-tentoonsfetling der 
Stichting Nederland-israël 
Filatelie in het gebouw 
De Muntentoren te Deventer 
(Spec, kaart en stempel) 

april Luchtposttentoonstelling en 
ruilbeurs „De Vliegende Hol
lander" , van 2—5 u. in „ D e 
Kroon' ' , Spui 10, Den Haag 

april—3 meiVei l ing Corinphila te Zürich 
- 2 7 april Verenigingstentoonsteli ing der 

's-Hertoqenbossche Ver. van 
Postzegelverzamelaars 

apri l Vei l ing R. Postema te 
Amsterdam 

28 apr i l 
30 apri l en 
1 , 3 mei 
7 en 8 mei 

14 mei 

8 juni 

28 iuni 

13 sept. 
5 oktober 

} 
Eerste dag Zomerzegels 1 
Veil ing Robson Lowe Ltd 1 
te Londen 1 
Veil ing Robson Lowe Ltd 1 
te Bournemouth 1 
Veil ing Robson Lowe Ltd 1 
te Londen 1 
Internationale rui ldag 1 
te Aken (Did) 
Receptie Neder l . Bond van 1 
Fil. Ver. te Amsterdam t.g.v. 1 
het 50-iariq bestaan 1 
Eerste dag Europazegels 1 
Internationale rui ldag 1 
te Arnhem | 

VLISSINGEN: 2e vr i jdag; 15-16,30 uur . 
WEERT: 2e en 4e dinsdag; 16-17 uur . 
WOERDEN: 2e vri jdag; 18-19 uur . 
ZAANDAM: 2e woensdag; 15-16 uur . 
ZEIST: 2e en 4e woensdag; 18-19 uur . 
ZIERIKZEE: 2e za terdag; 11-12 uur . 
ZUTPHEN: Ie vri jdag; 19-20 uur . 
ZWOLLE: 2e vr i jdag; 17-19 uur . 

POSTZEGELS 
verkrijgbaar aan de filatelistenloketten.. 
Nederland. 

Frankeerzegels (cijfeitype v. Krimpen), uitgifte 1946, '53, 
'54, '57; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et. (cat. nos. 460, 461, 6Ö2, 463 
603, 604, 605 en 606). 

Frankeerzegels (Koningin Juliana) uitgifte 1953-1957: 
10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 85 et, /' 1,—, 
ƒ 2,50, ƒ 5,—, ƒ 10,— (cat. nos. 617 t /m 634). 

Portzegels (met horizontaal watermerk) uitgifte 1947-
1957: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 85, 90 95 et 
ƒ 1.—, ƒ 1.75 (cat. nos. 80, 82 t /m 87, 89, 91, 93, 95, t /m 103). 

Luchtpostzegels, uitgifte 1951: / 15.— en f 25.— (cat. nos. 
12 en 13). 

Luchtpostzegels voor bijzondere vluchten, uitgifte 1953: 
25 et. (Cat. no. 14). 

Frankeerzegels voor frankering van stukken, afkomstig 
van het Internationale Hof van Justitie (zijn slechts afge
stempeld verkrijgbaar), uitgifte 1951-1953: 2, 3, 4, 5, 6, 7 
(cijfertype), 6, 10, 12, 15, 20, 25 et en ƒ 1.— (Koningin J u l i a 
na), (cat. nos. 27 t /m 39). 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Frankeerzegels (cijfertype), uitgifte 1950: 1, IVä, 2, 2'/2, 

3, 5 et. (verkoopprijs ƒ 0,30) (cat. nos. 211 t/m 216). 
Frankeerzegels (Koningin Juliana) uitgifte 1950-1954: 

6, 7'/», 10, 12V2, 15, 20, 21, 22V2, 25, 27V2, 30, 50 et (verkoop
prijs /■4,94); uitgifte 1950: ƒ1 .50, ƒ2.50, ƒ 5 . — en / 10.— 
(verkoopprijs ƒ 38.— (cat. nos. 217 t/m 232). 

Portzegels uitgifte 1952: 21/2 5, 10, 12%, 15, 20, 25, 30, 40 en 
50 et. (verkoopprijs ƒ 4,20) (cat. nos. 44 t /m 53). 

Toeristenverkeer 1957: 7V2, 15, 25, et. (verkoopprijs 95 et) 
(cat. nos. 261 t /m 263). 

Caraïbisch Congres voor geestelijke Volksgezondheid, uit
gifte 1957: 15 et. (verkooppri js 30 et) (cat. no. 260). 

Herdenkingszegel Hotel Curacao, uitgifte 1957: 15 et. 
(verkoopprijs 30 et.) (cat. no. 268). 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA. 
Frankeerzegels, uitgifte 1949-1952: 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 

55, 80 et, ƒ 1.—, ƒ 2.— en ƒ 5.— (cat. nos. 10 t /m 21). 
Frankeerzegels (Paradijsvogels) uit^^fte 1954-1956: 5, 10, 

15 en 20 et. (cat. nos. 25 t /m 28). 
Frankeerzegels (groot formaat), uitgifte 1954-1956: 25, 30, 

55, 80 en 85 et. (cat. nos. 29 t /m 33). 
Portzegels, uitgifte 1957: 1, 5, 10, 25, 40 et en ƒ 1.— (cat. 

nos. 1 t /m 6). 
Bijzondere zegels met toeslag, tegen kindersterfte op 

Nieuw-Guinea, uitgifte 1957: 5 + 5; 10 + 5; 25 + 10 en 30 + 10 et. 

SURINAME. 
Frankeerzegels (scheepje), uitgifte 1936: 7V2 et. (verkoop

pri js 15 et.) cat. no. 166). 
Frankeerzegels (Koningin Wilhelmina), uitgifte 1946: I2V2 

et. (verkoopprijs 25 et) (cat. no. 244). 

Frankeerzegels (Koningin Wilhelmina), uitgifte 1948: 20, 
22'/2, 25, 27V2, 30, 37V2, 40, 50, 60 en 70 et. (verkooppri js 
ƒ 7,65) (cat. nos. 264 t/m 273). 

Frankeerzegels (cijfertype), uitgifte 1948-1951: 5 en Vli 
et. (verkooppri js 25 et.) (cat. nos. 255 en 256). 

Frankeerzegels (Koningin Juliana), uitgifte 1951: 10, 15, 
20, 25, 27'/2, 30, 35, 40, 50 ct., ƒ 1.— (verkooppri js ƒ 7,05) 
(cat. nos. 285 t /m 294). 

Frankeerzegels (Inheemse voorstelingen), uitgifte 1953-
1954: 2, 2V2, 5, 6, 7V2, 10, I2V2, 15, 17'/2, 20 en 25 et. (verkoop
pri js ƒ 2,46) (cat. nos. 297 t/m 307). 

Portzegels, uitgifte 1956: 1, 2, 2V2, 5, 10, 12V2, 15, I7V2, 20 
en 25 et. (verkooppri js ƒ6,11) (cat. nos. ¥1 t /m 57). 

Ned. Nieuw-Guinea, Unie Staten, Ned. Indië en 
Rep. Indonesia (tot 10.8.1954). 
Rubr i ek redac t eu r ; 
A. J . Uylen, Herm. Hei je rmans laan 6, Eindhoven. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Met ingang van 15 apr i l 1958 zullen, zolang de voor raad 

s t rekt , doch ui ter l i jk tot en met de 14e juli 1958, naas t d e 
gewone frankeerzegels van 2V2, 7V2, 15 en 22V2 cent, b i j 
zondere frankeerzegels in diezelfde w a a r d e n worden u i tge 
geven m e t toeslag. 

Het zegelbeeld van deze frankeerzegels bes taa t uit in de 
Neder landse Anti l len voorkomende vogels, verdeeld over de 
verschi l lende w a a r d e n als volgt: 
2V2 cent me t toeslag 1 cent, afbeelding van een kinikini 

(falco sparver ius) , Amer ikaanse to renva lk ; ' 
7'/ä „ met toeslag IV2 cent, afbeelding van een t roepiaal 

cacho (icterus nigragularis) , gele t roepiaal ; 
15 „ met toeslag 2'/» cent, afbeelding vaü twee naas t 

e lkaar zi t tende totlicas (columbigallina passerina) 
22V2 ,, grondduifje en doffer; met toeslag 2% cent, af

beelding van een prikichi (ara t inga per t inax) , 
West indische parkiet . 

De prijs van een serie in Neder lands couran t is ƒ 1,10. 

De zegels ve rmelden o.m. de woorden „voor het kind". 
Zij zijn ve rvaa rd igd in vier k leuren k o p e r d r u k (rotogravure) 
door de N.V. Joh. Enschedé en Zonen, Grafische Inr icht ing 
te Haar l em. De ontwerpen , tekst en waardeci j fers zijn v a n 
de hand van de heer J . Pander . 

Zegelafmeting 30 x 37,125 mm, bee ldmaat 27 x 34,125 mm. 
Zij zijn voor f ranker ing geldig tot en me t 31 december 1959. 

Een speciale ee rs te -dag afstempeling zal op de dag van 
uitgifte p laa ts hebben. 

De zegels zijn aan de Neder landse f i latel is tenloketten ve r 
kr i jgbaar . 

Ned. Indië. 
Japanse bezetting. 

Dezer dagen werd ons een complete enveloppe voorge
legd me t een paa r t j e van de 5 cent, danser , me t de opdruk 
D A I N I P HON zonder kast je , echter m e t d e t ekens niet n o r 
maa l naas t e lkaa r m a a r onder e lkaar , in groen kleur . 

Ver t reks tempe l R A N T A U P R A P A T 17.12.12 (d.i. 12.12. 1942), 
aankomsts tempe l KISARAN 17.12.14 (d.i. 14.12.1942). 

He t betref t h ie r een zakencouver t (geen zgn. „ m a a k 
werk") , voorzien van J a p a n s e censuurs t rook enz. 

K a n een onzer lezers ons hierover nade r inl ichten? 
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Postzegel

veilingen 

173e Hekker's Postzegelveilmg (22 maart 1958) 
Op deze eendaagse veiling kwamen onder de hamer: 

oude brieven van Nederland, Ned. Indié (zeebrieven) 
diverse kavels Nederland 1852 en volgende uitgiften, 
N.O.R., Europa en U.S.A. die, zoals verwacht werd, de 
belangstelling van de kopers hebben gehad. 

Een zéér interessante kavel (227) vonden wij Ned. 
Indië no 1 op groot briefstuk met de zeer ongebrui
kelijke afstempeling POSTKANTOOR TE SOLOK 
FRANCO, een stempeltype, dat in gebruik was vóór
dat de frankeerzegels waren ingevoerd. 

371e veiling J. L. van Dieten 1 en 2 april 1958. 
In de fraai uitgevoerde veilingscatalogus mei ruim 

2000 kavels waren de foto's alleen reeds de moeite van 
een nadere bestudering ten volle waard. 

Het zal ongetwijfeld zowel voor de gevorderde als 
de beginnende verzamelaar niet gemakkelijk zijn ge
weest een keuze te doen uit het in deze veiling aan
geboden meermalen zeer schaars voorkomende mate
riaal. 

De volgende kavel willen wij gaarne onder de aan
dacht van onze lezers brengen: 
Kavel 1236.1876 cijfer 2̂ cent no 30, postfris verticaal 
paar van typen I en II. 

De boekdrukzegels van de emissie 1876 werden ge
drukt in vellen van 200 stuks, waarvan de drukplaat 
was samengesteld uit vier blokken elk van 50 zegel-
beelden. Het is voorgekomen, dat bij het verwisselen 
van de blokken (na reiniging, slijtage, beschadiging 
of anderszins) men inplaats van vier blokken type II 
per ongeluk ook wel eens een oud blok type I in de 
vorm heeft geplaatst. Hierdoor zijn dus verticale pa
ren type I en II (of type II en I) mogelijk, doch deze 
combinatie, die blijkbaar tijdens de koersering nau
welijks werd opgemerkt, is zeer zeldzaam. 

De heer N. J. Verhoeven te Rotterdam, speciaal-ver
zamelaar van de V2 cent 1876, heeft met dit op het 
oog zo eenvoudige — niettemin bijzonder interessante 
zegeltje — verrassende vondsten gedaan, waarmede 
hij het bewijs leverde, dat eveneens onder de z.g. laag 
geklasseerde zegels studieobjecten te vinden zijn die 
van filatelistische wetenschappelijke waarde blijken 
te zijn. In de collectie van genoemde verzamelaar is 
aanwezig een gebruikt verticaal paartje, in het onder
havige geval echter bovenaan type I, onderaan type 
II. De heer Verhoeven heeft kunnen vaststellen dat 
het hier betreft zegel 47 van het blokdeel in type I 
en zegel 7 van het blok in type II. 

De verticale samenhang kan voorkomen in de vol
gende tandingen: 12V2:12 B (met de fout tanding 
11% : 12) 121/2 : 12 C en I2V2 : 12̂ /2 gr. gaten. 

Wij danken de heer Verhoeven voor de foto, waar
door wij in staat werden gesteld van het in zijn ver
zameling aanwezige paartje in type I en II een afbeel
ding te geven, en dit te stellen naast dat uit de vei
ling van Dieten. J. E. 
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D J G Verzijden 

Zegels van Nieu 

Groep 12. 
Serie — Steendruk op krijt 

pier. 
) ld. 
> de la Rue type 2d. 
) 2%d. 

V2d. 
lOd. 

9 op 10 d. 
4d. 
6d. 
8d. 

1 sh. 
20 sh. 

verschillend watermerk pa-

Jubileumtype. 

100-jaar herdenking 
type 

2 3h. 6 d. liervogel 
9 d. 
Common Wealth 

type. 

De zegels hierboven genoemd zijn reeds besproken bij de 
betreffende typen. Een nieuwe afbeelding komt voor op de 

9d., maart 1903. 
De invloed van de Common Wealth (1901) is op de ze

gels van N.S.W, niet erg merkbaar geweest. Geen over
drukken of nieuwe uitgaven. In 1903 werd met de uitgifte 
van het 9d. zegel een poging gedaan gelijkheid in de zegels 
te krijgen. Het zegel draagt in de boog het woord „Common 
Wealth" en in de voet van de boog de namen van alle 
staten, en onderaan „New South Wales" over de gehele 
breedte van het zegel. In twee staten werd dit zegel ge
bruikt, n.1. New South Wales en Queensland (in het onder
ste gedeelte was de naam verwisselbaar). Het duurde ech
ter nog to 1 mei 1911 alvorens in Australië door de staten 
gezamenlijk zegels werden uitgegeven en de Common 
Wealth daardoor ook in de postzegels tot uitdrukking kwam. 

Groep 13. 
O.S. 

Vanaf het eerste gebruik der pos+zegels werden in N.S.W. 
voor de officiële correspondentie de gewone zegels gebruikt. 
In 1879 werd behoefte gevoeld om voor de correspondentie 
van alle departementen gebruik te maken van speciale ze
gels. Hoewel men eerst heeft overwogen om voor de ver
schillende departementen speciale opdrukken te laten ma
ken b.v. P.O. voor Post Office; Tr. voor Treasury; L D. 
voor Land Departement, werd toch besloten één voor alle de
partementen gelijke opdruk te gebruiken n.1. 

O. S. (on service) 
In het algemeen werd de opdruk uitgevoerd in zwart, 

maar met rood zijn enige proeven genomen, omdat men 
meende, dat ten opzichte van de kleur van het zegel rood 
beter uitkwam. De oplagen in rood zijn kleiner geweest dan 
in zwart. 

Alvorens tot aankoop van een O.S.-zegel over te gaan, 
moeten wij wel aanraden dit zegel eerst te laten keuren. 
Groep 14. 
PORT-ZEGELS 

In 1891 werd een zegel uitgegeven voor het innen van 
in het geheel geen betaald recht, of voor bijbetaling van 
onvoldoende frankering. 

Indien u het portzegel van de Verenigde Staten van Ame
rika 1879 bekijkt, dan zal de oorsprong van het portzegel 
N.S.W. u duidelijk zijn. 

Links en rechts zijn de letters U. en S. vervangen door 
een Kangoeroe en een Emu. De cents zijn Penny of Pence 
geworden, onderaan is N.S.W. bijgegraveerd. 



jidWales (slof) 

Wij waarschuwden reeds tegen de O.S.zegels. De r aad 
om goed uit te kijken alvorens u ongetande zegels koopt, 
moet ook in dit ar t ikel gegeven worden. Een groot aan ta l 
zegels is namelijk afgeknipt. Diverse zegels zijn ook ve r 
knip t tot een zeshoek. Mogelijk werd dit in de hand ge 
werk t omdat vele voordruk a lbums uit vroeger j a r en alleen 
de zeskant afbeelden. Er zijn echter vele brieven die w e r 
kelijk gelopen hebben en model afgestempeld zijn met het 
ui tgeknipte zegelbeeld (afb. 29). 

Afstempelingen. 
Voor de s tempelverzamelaars nog enige bijzonderheden. 

Vele zegels dragen als verniet igingsstempel: N.S.W. in 
kr ingen (in diverse uitvoeringen). Er zijn echter ook n u m 
m e r stempels, waarvan de meest bekende zijn: 

3 Windsor 
6 Bathurs t 
7 Penr i th 

21 Campbel l town 
32 Berr ima 
33 Maru 
35 Goulburn 
39 Morpeth 
44 Yass 
45 Binalong 
46 Gundagoi 

47 Albany 
50 Albury 
55 Newcast le 
59 Hinton 
61 Cessford 
62 Morpeth 
64 West Maitland 

(de 4 s taa t ■t̂ ) 
65 Woollombi 
66 Singleton 
67 Muswellbrook 

68 Kempsey 
69 M u r r u w u n d i 
71 T a m w o r t h 
76 Merton 
77 Raoymond 

Terrace 
78 Cassilis 
82 Armida le 
85 St. Marks . 

De afstempeling met het z.g. vl inder s tempel (afb. 30) 
is een zeer gezochte. Deze afstempeling werd gebru ik t in 
het district Por t Phil ip, op de zegels New South Wales vóór 
de afscheiding van Victoria in 1851, en l a te r in de begin
per iode van de zegels van Victoria. 

Als slot zouden wij u willen wijzen op een paar t je , da t 
door Austra l ië werd uitgegeven in 1950 te r gelegenheid van 
de herdenking van het feit dat 100 j a a r geleden de eerste 
zegels in Austra l ië verschenen: de Sydney Views en het 
eers te zegel Victoria samenhangend (afb. 32). 

Wij begrijpen, dat n a a r aanleiding van dit ar t ikel niet veel 
verzamelaars zullen overgaan tot het bi jeenbrengen van 
een gespecialiseerde collectie N.S.W. Toch zijn wij op de 
detai ls iets dieper ingegaan, niet alleen, omdat er zoveel 
bijzonderheden te vermelden zijn, m a a r ook, omdat , vooral 
de laa ts te ja ren, zovelen familie in Nieuw Zuid Wales 
hebben. De mogelijkheid dat Neder landers in Austra l ië in
zage krijgen van oude archieven is niet klein. Indien de 
lezer zijn relat ies zou a t t enderen op di t hoogst in teressante 
gebied, zelfs indien de lezer van dit ar t ike l in zijn catalogus 
New South Wales of Nouvelle Galles (of in welke taal zijn 
catalogus is gedrukt) wil opslaan, dan is het doel van het 
schrijven van dit ar t ikel bereikt . Mogelijk beleeft ook de 
beeldfilatelist aan de beschrijving van de zegels zijn 
vreugde. 

Tentoonstellingen 
Unipex 1960 en London International Stampexhibition 

Van 30 mei t/m 4 jun i 1960 zal in de City Hall, de Sel 
borne en Duncan Halls, allen tezamen deel u i tmakend van 
één groot gebouw, gelegen in het cent rum van J o h a n n e s 
burg , een in ternat ionale filatelistische tentoonstell ing wor
den gehouden onder de n a a m „UNIPEX 1960" 

De tentoonstell ing word t georganiseerd door de Philatel ic 
Society van Johannesburg . Als voorzitter van de j u ry zal 
optreden de heer H. R. Holmes, Vicepresident van de Royal 
Philatel ie Society te Londen. 

Het tentoonstell ingscomité heeft ondergetekende ve r 
zocht als commissar isgeneraal voor Nederland en L u x e m 
burg op te t reden. Aan dit verzoek heeft hij gaa rne ge 
volg gegeven en hoopt hij zeer binnenkort de eerste b r o 
chures over bovengenoemde tentoonstell ing te kunnen ve r 
zenden. 

Aangezien hij zich voorstelt naa r Johannesburg te gaan, 
zal ondergetekende zich, zoals gebruikelijk, gaarne belas ten 
m e t het medenemen, opzetten, afnemen en t e rugbrengen 
van Nederlandse inzendingen. 

De LONDON INTERNATIONAL S T A M P E X H I B I T I O N 
zal van 9 t/m 16 jul i 1960 worden gehouden in de Fest ival 
Hall te Londen. Deze in ternat ionale fi latelistische ten toon
stelling wordt georganiseerd door de Royal Phila te l ie Socie
ty in samenwerk ing met de Bri t ish Phila te l ie Association. 

Onderge tekende is door het tentoonstel l ingcomité benoemd 
als commissar is generaal voor Neder land. 

In de herfst van di t j a a r zal de eers te prospectus ver 
schijnen. Direct na ontvangs t hie rvan zal ondergetekende 
deze met aanmeldingsformul ieren a a n belangstel lenden 
doorzenden. 

Ondergetekende zal zich t.z.t. gaa rne belas ten met het 
medenemen naa r Londen van de Neder landse inzendingen, 
alsmede het opzetten, afnemen en t e rugbrengen hiervan. 

J A N POULIE 
d e Lairesses t raa t 46 

Amste rdam. 
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i¥aaraaii ont leent 

> o 
X 

e 

de poistzegel 

e igenl i jk zifn vt^aarde 
Men vraagt zich wel eens af, op welke basis de prijzen 

gegrondvest zijn, die onze knappe deskundigen in de beken
de catalogi blijkbaar zonder veel inspanning achter de ver
schenen postzegels durven vermelden. Waarom kost bij
voorbeeld de 15 cent oranje Willem III van 1864 ƒ 25,— 
tot ƒ 150,—, en de 10 cent rood van dezelfde serie slechts 
ƒ 1.50 tot ƒ 65,—? En dat terwijl de 10 cent jubileum 1913 
slechts ƒ 0,35 tot ƒ 0,65 noteert, alhoewel van deze laatste 
slechts 1.500.000 exemplaren werden uitgegeven, evenals 
van de 15 cent oranje 1864. 

Figuur : I 

c a Ned.Antillen 
s = Suriname 

n.i. e Indonesië 
Brk = Brandkast 

Lp = Luchtpost 
P s p o r t 

Rt » Roltanding 
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Wij weten allen, dat hier verschillende oorzaken voor zijn. 
De ouderdom en de zeldzaamheid (lees: oplage die werd 
uitgegeven), de nominale waarde •) en de „interessant
heid" ^). Van te voren kunnen wij dus reeds vaststellen, 
dat de waarde van een postzegel binnen vrij wijde grenzen 
zal schommelen, mede omdat dikwijls de oplaagcijfers niet 
bekend zijn. 

Het is misschien wel eens aardig om na te gaan, binnen 
welke grenzen die prijzen schommelen. Daarvoor is een 
grafische voorstelling de aangewezen weg. Om zo'n grafiek 
op te zetten is evenwel een mathematisch truckje nodig, 
omdat er zulke enorme verschillen a) in prijs en b) in op
lage op één grafiek overbrugd moeten worden. Immers, de 
prijs varieert van $ 100.000,— (oplage één exemplaar: Denk 
aan Brits-Guyana 1856) tot zegge ƒ 0,01 per stuk ^). Aan
gezien $ 100.000,— ongeveer ƒ 400.000,— of 40 miljoen cent 
waard is, is hier dus een variatie van minstens één op 40 
miljoen te overbruggen. 

Voor de oplage geldt minstens hetzelfde. Oplagen van 100 
miljoen zegels zijn tegenwoordig héél gewoon. Ook hier is 
dus een variatie van één op zegge 100 miljoen te overbrug
gen Voor die héél grote oplagen interesseren wij ons niet; 
die zegels zijn zó goedkoop tot gratis toe, dat zij geen enkele 
verzamelaar warm laten lopen. De kleine oplagen ech
ter des te meer. 

Om zo'n enorme variatie in één grafiek te kunnen onder
brengen passen wij de logaritmische schaalverdeling toe. 
Zowel voor de verticale als voor de horizontale as. Als dit 
ons te moeilijk schijnt, vragen wij aan een vriendje die met 
een rekenlineaal kan omgaan, er één voor ons te maken, 
want voor hem is dat kinderspel. 

Wij krijgen dan een grafiek zoals figuur 1. Hierin zijn vele 
zegelprijzen aangetekend, uit de jaren 1922—1948, vermeld 
in de speciale catalogus 1956 van de N.V.P.H. (Nederland 
+ O.R.), waarvan de oplaagcijfers zijn aangegeven- Men 
vindt er op o.a. de beroemde 3-gaatsroltanding (3000 stuks, 
prijs ƒ 150,—), de 9 cent zonder waarde-inschrift (20 stuks 

ƒ 2.000,—), N.I. no. 171f kopstaand (100 stuks ƒ 200,—), N.I. 
333f Petita kopstaand (200 stuks ƒ 175,—), N.I. 17f (15 stuks 
ƒ 2.500,—), en talloze anderen. 

Wat ons opvalt, is velerlei: 
1. Duidelijk is de relatie tussen prijs en oplage. 
2. Duidelijk is de grote spreiding. Vooral de zegels van 
Curagao, die toch steeds een betrekkelijk kleine oplage heb
ben, liggen „laag". Ook Suriname ligt laag '). „Hoog" 
liggen vooral N.I. 1940 no. 287 (9.000 stuks f 150,—), no. 
289 (14.000 stuks f 75,— tot ƒ 175,— en de brandkast-zegels 
(oplage slechts 3.500!). 

En byzonder Iioog liggen de beide beroemde ƒ 10,— oranje, 
nos. 80 en 101. Hiervan is de oplage oorspronkelijk 100.000 
s,tuks geweest. Van de no. 101 zijn er slechts 24000 uitgege
ven; de resten (876000) zijn overgedrukt tot no 105. Idem voor 
de no. 80: oplage 100.000 waarvan 51800 overgedrukt tot no. 
104; resteert dus 48200 als oplage voor de no. 80. De grafiek-
prijs voor no. 80 wordt zodoende ƒ 7,50 en voor de no. 101 
circa 15,—. 

In een tabel gerecapituleerd; 

No. 80 

No. 101 

Oplage 

48 200 

24 000 

Grafiek-
prijs 

f 7,50 

f 15,— 

Catalo 
1956 

f 80,— 
ä 

f 110,— 

f 75 ,— 

f 110,— 

ïusprijs 
1958 

f 100,— 

f 135,— 

i 95,— 

f 140,— 

3. De invloed van de nominale waarde van het zegel ver
dwijnt 
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4. De afwijkingen naar boven en beneden van de, als ge
middelde getrokken, rechte lijn, zijn dikwijls groter dan 
het prijsverschil tussen gebruikt en ongebruikt! 
5. De zegels met heel kleine oplage liggen duidelijk te 
„laag". De top van de gemiddelde lijn is opgetrokken door 
het punt oplage één stuks, prijs ƒ 400.000,— in analogie met 
de Br. Guyana zegel. Daardoor zou blijken dat onze aller-
duurste zegels ((N.I. lp. 17f è ƒ 2.500,— en Nederland no. 
181 f ä ƒ 2.000,—) nog veel te billijk zijn geprijsd. Volgens 
de gemiddelde lijn zou de 181 f moeten kosten plm. 
J 20.000,— en de N.I. 17 f plm. ƒ 28.000,—. Ook het beroem
de stuk Nederland 35 f (1891 hangend haar foutdruk 5 cent) 
è ƒ 1.500,— met een oplage van plm. 50 stuks, dat niet op 
de grafiek is getekend, zou circa ƒ 8.000,— moeten kosten. 
Zullen wij dat nog eens beleven? 
6. Bij een oplage van 1.000.000 stuks is de prijs vrij vast 
ongeveer 35 cent. Bij 2.000.000 zakt deze tot 16 cent en bij 
20.000.000 bereiken wij 3 cent volgens de catalogus. De ge
middelde lijn zou uitwijzen, dat bij een oplage van 32 mil
joen stuks de prijs gedaald is tot de minimale waarde van 
1 cent per stuk. Omdat deze oplagen niet meer interessant 
zijn, zullen wij hierover zwijgen. 
7. Met behulp van de gemiddelde lijn kunnen wij echte 
„fouten" in de catalogus vinden. Bijvoorbeeld: Nederland 
no. 228 (1929) kost ƒ 1,60 tot ƒ 2,25, oplage plm. 540.000 stuks. 

Nederland no. 85 (roltandlng) kost ƒ 1,— tot ƒ 1,50 oplage 
plm. 83.000 stuks, óók van 1929. 

Volgens de gemiddelde lijn moet no. 228 circa ƒ 0,50 kos
ten, maar de roltandlng no. 85 mag zeker ƒ 4,— kosten we
gens zijn kleine oplage. Trouwens, dat geldt voor de gehele 
serie roltandlng no. 82—85: 

Catalogusprijs 
gebru ik t 
Grafiekpii js 
Oplage 

No. 82 No. 83 No. 84 No. 8S 

35 et 
420 et 
81000 

45 et 
400 et 
84 000 

45 et 
380 et 
91 000 

100 Ct 
400 ct 
83 000 

tot 225 Ct 
tot 1 600 ct 

Deze serie is dus vrij zeker ongeveer 8x te goedkoop 
geprijsd! 

Berekent u ook eens wat de grafiekprijs zou moeten zijn 
van de Nederland 404 f (20 ex. bekend, ƒ 2.000,—)? En van 
de 356 e è / 300,—, waarvan slechts 50 blokken kunnen be
staan? 

Jammer genoeg ontbreken in de speciale catalogus te
veel oplagecijfers, om veel van dergelijke „afwijkingen" op 
te sporen. Daarvoor is een speciale oplage-studie noodza
kelijk, die wellicht nog talloze verrassingen zou kunnen op
leveren. 

De „gemiddelde lijn" is mathematisch in formule te bren
gen- Zij luidt: 

•»log y = 7,60206 — 1,0120. "log x 
waarin y is de stukprijs in centen en x de oplage in stuks. 

Men kan de twee schalen (d.w.z. de stukprijs-schaal en 
de oplage-schaal) ook naast elkaar leggen, dan is het af
lezen gemakkelijker. Zie fig. 4. 

Fi g u u r : 3 
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De ouderdom van het zegel is hiermede nog niet in re
kening gebracht. Opzettelijk is figuur 1 samengesteld uit 
zegelprijzen van gevallen, waarin de ouderdom nog geen (of 
bijkans geen) rol kan spelen. Ook voor een oplage, die 
slechts één stuks groot is (limietwaarde) kan de ouderdom 
geen rol spelen. Immers, de waarde van een oud zegel 
met een zekere oplage (zeg 2 miljoen stuks, zoals bijv. de 
emissie Nederland 1852, 15 cent) is zo enorm veel gro
ter dan die van een hedendaagse emissie van 2 miljoen 
stuks (die slechts plm. 12'/° cent zal opleveren), omdat toen
tertijd: 
1. Nog bijna niet verzameld werd, zodat enorme aantallen 

zegels verloren gingen, 
2. De zegels verknipt werden, als decoratie werden ge

bruikt, enz., 
3. Gestempelde zegels geen waarde hadden. 

Men is eerst langzamerhand gaan verzamelen. De eerste 
Schaubeck-albums zijn, meen ik, eerst plm. 1864 versche
nen. De eerste catalogus, van 1861, was van de Fransman 
Potiquet. Toen bestonden de zegels reeds ruim 20 jaar, 
waarvan verscheidene in oplagen van vele miljoenen stuks. 

Dat de grootte van de oorspronkelijke oplage van die heel 
oude zegels van weinig betekenis is, blijkt wel uit figuur 2. 
Daarin zijn uitgezet, voor oplage-cijfers van 1—5 miljoen 
stuks, de huidige prijzen van zegels afhankelijk van hun 
jaar van uitgifte, volgens de speciaal catalogus Nederland 
('56). Men ziet daaruit, dat onze oudste emissies van Ne
derland en Ned. Indië thans circa ƒ 100,— per stuk op
brengen, overeenkomend met een serie-grootte van 3.000— 
4.000 stuks volgens hedendaagse basis. 

De oudere emissies van Engeland (oplage mij onbekend, 
doch zeker in de orde van grootte van vele miljoenen) 
geven dezelfde prijsklasse te zien op basis Yvert; zij zijn 
in de figuur getekend met cirkeltjes. In 50 jaar tijd zijn 
zij dus 800 ä 1.000 x meer waard geworden dan de luttele 
I2V2 cent, die zij thans zouden opbrengen indien zo'n emis
sie zou plaats vinden, want omstreeks 1900 werd het he
dendaagse peil reeds bereikt. 

Onze voorlopige conclusie is dus, dat een correctie van 
de „gemiddelde lijn" van figuur 1 met de ouderdom van 
een zegel wel tè gewaagd mag heten. Dit wordt nog be
vestigd door in figuur 1 enkele zeer zeldzame zegels op te 
nemen, waarvan het aantal bestaande exemplaren bekend 
is volgens de Yvert. Zo zijn opgenomen o.a. enkele Mau-
ritus-zegels van de emissie 1847 (2stuks bekend. 2 ä 3 
stuks bekend, 10 stuks bekend), en van Hawai, ontleend 
aan het tijdschrift „Life" van juni 28, 1954. Deze sluiten 
bijzonder mooi aan op onze „gemiddelde lijn" van figuur 1 
(met uitzondering van de Mauritius-zegels van 1859, bij wel
ke Yvert wel een nul vergeten zal hebben te drukken). Men 
kan dus beter uitgaan van het aantal bekende zegels (in
dien dat tenminste beschikbaar is) dan van het aantal oor
spronkelijk uitgegeven zegels, voor deze oude emissies. 

Is dit laatste evenmin bekend, dan is de enige gok die 
men maken kan teneinde de „gemiddelde lijn"-waarden te 
kunnen aanhouden de volgende: 

Kent men het emissiejaar en de oorspronkelijke oplage, 
dan zoekt men op de „gemiddelde lijn" de prijs die bij die 
oplage behoort. De correctiefactor, waarmede men die prijs 
moet vermenigvuldigen om althans enigszins in de buurt 
te komen van de huidige waarde van dat zegel, leest men 
af in figuur 3. Men kan dan echter gemakkelijk 100 pet. 
plus of min (of meer!) mis zijn in vergelijking met de 
catalogusprijs. Onze enige troost is dan, dat minstens de
zelfde fout in die catalogusprijs zelf gelegen kan zijn, want 
hoe is dié tot stand gekomen? 

Als men — vanuit de speciale catalogus — waarden invult 
in figuur 1 '•), komt men bij oplagen tussen ongeveer 3.000 
en 5.000.000 telkenmale tot de conclusie, dat het zó precies 
klopt met de „lijn", dat de prijsvaststeller die formule moet 
kennen. Dat dit laatste niet het geval is, blijkt overigens 
óók uit tal van fikse afwijkingen. Wie is er dan fout, de 
„lijn" of de prijs? Of is het oplagecijfer onjuist? 

Voorlopig kunnen wellicht de volgende conclusies getrok
ken worden: 
1. Voor het overgrote deel van de zegels is de „lijn" een 
heel behoorlijke benadering van de maximale prijs van 
een zegel. 
2. Voor oplagen boven 5 miljoen stuks is de catalogusprijs 
doorgaans wat te stevig. 
3. Voor oplagen beneden 3.000 stuks zijn de catalogusprij
zen, althans op dit ogenblik, 10 x of meer te laag! 

4. Met behulp van de lijn kan men — als de oplage be
kend is — enkele opvallende uitzonderingen in de prijs
vaststelling vinden, die wellicht hun oorsprong vinden in 
schattings- of rekenfouten. 
5. Over het verschil tussen gebruikt en ongebruikt vertelt 
de analyse ons niets waar wij houvast aan hebben. Met 
behulp van statistische analyse is er ongetwijfeld nog veel 
meer „wijsheid" (?) uit te halen, bijvoorbeeld de prijsver
schillen tussen: 
a. Hoge en lage nominale waarde. 
b. Gebruikt en ongebruikt. 
c. Bij eenzelfde orde van oplage: Gewone zegels en fout-
drukken. (Mogen wij afgaan op de schattingen van „Life" 
(elders geciteerd) dan kost bij oplage 1 stuks de reguliere 
Br. Guyana $ 100.000,— en idem de foutdruk Zweden 1 A 
$ 40.000,—. Of dat commercieel gezien logiäch is, laat 
schrijver in het midden.) 
d. Interessante en niet-interessante landen. 

P.S. De onlangs ontdekte foutdruk in het Europa-zegel van 
10 cent (zonder waarde-inschrift), 3 exemplaren bekend, 
zal eens ƒ 100.000,— per stuk opbrengen als regulier zegel. 
Als foutdruk wellicht echter slechts 2V2 x minder, zegge 
ƒ 40.000,—. Een bof voor de heer Lobbers, de ontdekker! 
1) Een zegel, dat ons (ongebruikt) aan het loket ƒ 10,— heeft gekost 
zal die waarde gewoonlijk mins tens blijven houden. Ook zal het 
duu r blijven indien het gebru ik t is, doch in dit geval omdat de 
oplage (vanwege de hoge prijs) klein zal zijn. Ui tzonder ingen; de 
zegels van 1940-'45. die als gok in zó grote oplage zijn gekocht , dat 
na de oorlog he t aanbod de vraag ve r re overtrof. 
2) Doorgaans in teresseer t , ,men" zich meer voor de gewone zegels 
van bekende landen, dan voor een zeldzame misdruk in een por t -
zegel van een onbekend landje . 
3) Een minimale prijs van ƒ 0,01 per stuk is niet onredeli jk. Immers 
ieder (gebruikt) zegeltje is toch tenmins te afgeweekt , gedroogd eii 
sys temat isch opgeborgen. Dit vergt circa 10 seconden = 1/360 uur 
tegen } 3,60 aan kosten per u u r (loon, soc. lasten, verzeker ing 
hu ishuur , ve rwarming , wa te r , s tockboek, enz. enz.). 
4) Wellicht is da t het gevolg van de ger ingere „ in te ressan the id" van 
deze zegels voor de Ned. verzamelaar? 
5) Doet u he t eens? Het is heus boeiend. 

allerlei 
MAROKKO. 

In de noordelijke zone van dit gebied werd met 
ingang van 10 februari jl. de daar geldende Spaanse 
munt ingetrokken en omgewisseld tegen Franse francs 
tot 15 februari jl. De omwisseling geschiedde tegen 
de koers 10 fr. tegen 1 peseta. De vrije koers was 
slechts 8,30 fr. tegen 1 peseta, zodat de omwisseling 
zeer voordelig was. In verband met deze muntwijzi-
ging werden de postzegels in Spaanse munt vervan
gen door de zegels uit het zuidelijk deel van Marokko, 
in Franse munt. 

OPROEP. 
De Vereniging van Postzegelverzamelaars „Dal Nip

pon" is voornemens een catalogus uit te geven waarin 
zullen worden opgenomen alle zegels van de Repu
bliek Indonesia uitgegeven vooral in de periode 
1945/49. De catalogus zal de zegels zo uitvoerig mo
gelijk behandelen. In geen der binnen- of buitenland
se catalogi werden deze zegels volledig opgenomen. 
De catalogus zal in de Engelse taal worden gesteld 
met prijzen in Nederlandse guldens. De prijs zal waar
schijnlijk beneden de ƒ 5,— blijven. In verband met 
een te begroten oplage worden geïnteresseerden ver
zocht naam en adres te doen toekomen aan de secre
taris dier vereniging, de heer A. J. Uylen, Herrn. 
Heijermansstraat 6 te Eindhoven. 

103 



Stempel 
Rubriekredacteur: 

A. van der Willigen, 

Laan van Poo: 194, 'sGravenhage 

FRANKEERSTEMPELS. 
Zoals de meeste lezers ongetwijfeld bekend is, kunnen of

ficiële en semiofficiële ins tant ies in ons land de binnen land
se post als diens t s tukken verzenden zonder (zichtbare) f ran
ker ing , w a t natuur l i jk niet betekent , dat de afzenders hie r 
voor niets aan d e P.T.T. behoeven te betalen. Integendeel 
bes taa t voor hen de plicht het aanta l der aangeboden diens t 
s t u k k e n te tel len en hierover periodiek een uniform porto 
p e r s tuk te betalen, dat momentee l ligt op 16,34 et. pe r 
brief. Hier in is natuur l i jk verdisconteerd het feit, dat deze 
afzenders ook ta lr i jke zwaarde re (dan 20 grams) s tukken 
verzenden, waarvoor zoals bekend het porto thans van 25 
t o t 80 et. oploopt. In de laa ts te tijd zijn er echter enkele van 
deze houders van macht ig ingen tot verzending van dienst
s t u k k e n tot de overtuiging gekomen, dat zij hun post beter 
gewoon naa r het stukstar ief k u n n e n f rankeren , hetzij omdat 
men betrekkel i jk weinig zwaarde re s tukken "verzendt, hetzij 
omda t de ervar ing leert , dat personen, belast met de e x p e 
di t ie bij verzending als diens t s tuk eerder geneigd zijn twee 
of meer brieven voor dezelfde geadresseerde in verschi l len
de enveloppen te verzenden en men er daaren tegen meer 
toe overgaa t dergelijke s tukken in één enveloppe te combi
neren , als men per posts tuk afzonderlijk moet f rankeren! 
Kennel i jk op grond van deze overwegingen gingen de ge
meen ten Kruin ingen (Zl.) en Ooststell ingwerf (Fr.), a l s 
m e d e de Sticht ing Adminis t ra t ie Indonesische Pensioenen 
te ' s Gravenhage onlangs over tot aanschaffing van een 
f rankeermachine . 

GELEGENHEIDSSTEMPELS. 
Op de bloemententoonste l l ing Keukenhof te Lisse word t 

t h a n s een speciaal posts tempel volgens nevens taande af
beelding gebruikt , da t wel iswaar veel gelijkt op da t van 
vorige j a ren , m a a r er in zoverre van afwijkt, dat van de 
t u lp in het midden slechts de o m t r e k k e n werden getekend, 
voornamel i jk ter t egemoetkoming aan bezwaren van ver 
zamelaarszi j de, omdat de „zwar te" tulp in het stempel van 
vorige j a r en dikwijls de zegels teveel verontre inigde. 

NIEUWJAARSSTEMPELS. 
Van de jaarwissel ing 1956'57 zagen wij nog een zwar t 

rubbers t empe l van Si t ta rd en van 195758 een paa r s l ang
s tempel Hoogeveen. 

VELDPOST. 
Gedurende de eerstvolgende maanden zal weer een l e 

ger tentoonstel l ing op tournee gaan, die voor s tempelver 
zamelaars iets in teressants zal biedei). Er zal n.l. worden 
gebru ik gemaakt van een veldpoststempel en een speciaal 
s tempel met Inschrift Legertentoonstell ing, w a a r v a n wij 
pas in het volgende n u m m e r een afbeelding k u n n e n geven. 
Deze tentoonstell ing zal worden gehouden te Terneuzen van 
25,4  3.5, te Tiel van 917.5, te Venlo van 2331.5, te Roer
mond van 714.6 en te Deventer van 2028.6. Aangezien in 
alle plaatsen een veldpoststempel met hetzelfde n u m m e r 
zal worden gebruikt , zal slechts aan de da tum te zien zijn, 
w a a r het s tuk werd gepost. 

VELDPOST 1957. 
In aanslui t ing op onze vermelding in het n u m m e r van apri l 

1957 over de veldpost in 1956 kunnen wij thans een overzicht 
geven van hetgeen ons in 1957 op dit gebied bekend werd. 
Voor toezending van gegevens en/of s tukken zijn wij veel 
dank verschuldigd aan de heren Dr. A. M. Benders , M a u 
rik. Mr. G. A. Bontekoe te Oosterwolde, H. J. B r a a k m a n , 
Leiden, W. F. v. d. Laar , Apeldoorn, W. Neeleman, Arnhem, 
W. NobenDresen, Ede en E. C. de Poorter , Weert . 

Gedurende het gehele j a a r 1957 was de veldpostdienst ook 
in Utrecht (stad) werkzaam voor (een deel der) a ldaa r ge
poste mili ta i re s tukken (wij zagen o.m. dienstbr ieven van 
de Cdt. van het Reg. Techn. Troepen en van de Herkeu r ings 
raad) , terwij l voorts onder nr. NAPO 500 (gevestigd te 
Utrecht ) enkele facteurs bij binnenlandse oefeningen wa
r e n gedetacheerd, die ter plaatse de aangeboden s tukken 
s tempelden en a ldaar aan het postkantoor ter verzending 
doorgaven. 

KEUKENHOF 

Poststukken ■ 
Rubriekredacteur 
Buitenland 
Dr. E. A. M. Speyer, 
Stephensonstraat 30 
Den Haag 

DUITSLAND. 
WestBerlijn. 

In de tweede gebouwenser ie verschenen : 
de k a a r t met betaald antwoord v a r 8 + 8 pf, grijs, zegelin
d r u k s tadhuis NeuKöln, 
de k a a r t met betaald an twoord van 10 + 10 pf, groen, met 
zegel indruk Kaiser Wilhelm Gedächtn is Kirche, 
d e k a a r t van 20 pf, rood, zegel indruk Vrije Universi tei t , 
d e k a a r t met betaald antwoord van 20 + 20 pf, rood, zelfde 
zegel indruk. 
MEXICO. 

Dit l and is bezig een serie geï l lus t reerde br iefkaar ten uit 

te geven met het zegelbeeld van de nat ionale held Benito 
Jua rez , groen, 15 c , op wit kar ton . Op de keerzijde gek leur 
de afbeeldingen. Er word t een toeslag van een ha lve peso 
per k a a r t geheven. Berlijn meldt tot dusver de eerste 5 
k a a r t e n ( de totale serie schijnt uit 19 n u m m e r s te bes taan) : 
01 VroegColumbiaanse kuns t : dodenmasker in jade. 
02 Moderne Mexicaanse kuns t : deel van een fresco van 
Diego Rivera. 
03 Pa lma totonaca que represen ta un sacrifiado, Coatepec, 
Ver. 
04 Xochipilli , dios de la pr imavera . 
05 Diego Rivera : , ,Vendadoras de Alcatraces" . 

Hebben wij geen lezers in Mexico of anders Neder landse 
fi latelisten die contact hebben met een verzamelaar in dat 
l and en mij volledige inl ichtingen of l iever de serie ter 
inzage kunnen zenden? 
PERZIË 

Hier verschenen 2 nieuwe kaar ten met alleen Perzische 
tekst , nl: 
een 25 d. violet op wit kar ton , zegelbeeld t re in op brug, en 
een 25 d. bruin met blauw, zegelbeeld paleis aan het water , 
m e t rechts de kop van de shah in medail lon (waarschi jn
lijk Yver t : 720). 

Hier geldt hetzelfde als bij Mexico: zijn er geen Neder land
se fi latelisten in het oliegebied die ons behulpzaam willen 
zijn? 
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Voorts waren voor talrijke oefeningen in West-Duits
land wederom Nederlandse veldpostkantoren werkzaam ten 
dienste van de Nederlandse militairen; de aan resp. door 
hen verzonden post kan naar binnenlands tarief worden ge
frankeerd. 

Wij laten hieronder volgen een overzicht van de ons be
kende kantoren, de gebruiksperioden en de aldaar gebruikte 
nummers der stempels; in sommige gevallen komen wel 
eens iets vroegere of latere data voor i.v.m. voorbereiding 
of afwikkeling der oefeningen. Voor aanvulling dezer ge
gevens houden wij ons steeds gaarne aanbevolen! 

NAPO-nr . 

— 
— 

(500) 
(500) 
(500) 

201-241 
201-241 
201-241 

400 
201-241 

400 
600 
800 

Gebr.periode 

jaar 1957 
nov. 1957 

13 mei—16 juli 
13 juni—16 juli 
8 Okt.—18 nov. 

13—29 m a a r t 
23 maart—6 apri l 

6—10 mei 
b -15 juli 

26 aug.—19 okt. 
27 aug.—14 sept. 
11 sept.—4 okt. 

15—31 okt. 

Plaats/gebied 

Utrecht 
rt 

Mill 
Budel 
Budel 
Hohne 

Münster lager 
,, 

Sennelager 
»» 

Hohne 
Münster lager 

Diepholz 

S tempel -
n u m m e r s 
35 
17,37 
27 
24 
37 
27,44 
27,44 

? 
? 

24,36 
28 
27,371) 
272) 

*) Dit veldpostkantoor was reeds aanwezig voor de oefening 
„Waterloo", welke niet is doorgegaan wegens A-griep. 

^) Oefening „Crossed Swords". 

VOORAFSTEMPELINGEN. 
Wij danken de heer A. M. van Loveren te Fontainebleau 

(Frankrijk) voor de toezending van een bloemboUenprijs-
courant-omslag, waarvan de 5 ct-postzegel is afgestempeld 
met een machinestempel 's-Gravenhage, vlag: Postzegels 
rechtboven in de hoek. Deze afdruk is geheel zonder date
ring en dus (vermoedelijk) bij voorbaat op de ledige omsla
gen afgedrukt, die pas daarna zijn gevuld en ter verzending 
aangeboden. 

Typenraderstempels. 
De navolgende hulppostkantoren werden omgezet in post

stations op de erachter vermelde data: Noordwelle 11.1.58, 
Herwijnen 13.1.58, Dreischor 15.2.58, Philippine 28.2.58, 
Oudelande 17.3.58 en Heteren 1.4.58. 
24.2.58 Gevestigd: postagentschap Eindhoven-Thomas ä 
Kempislaan 
15.3.58 Gevestigd: postagentschap Kerkrade-NuUand onder 
opheffing per 17.3.58 van het hulppostkantoor Bleijerheide. 

Rubriekredacteurf 

C. E. M Dellenbag, 

Statenweg 172-c 

Rotterdam-C 2. 

Luchtpost 
NEDERLAND 
Eerste K.L.M, vlucht Amsterdam-Saigon, 7/4'58. 

Helaas te laat voor ons vorig nummer ontvingen wij het 
bericht van bovenstaande 1ste vlucht. Door de KLM werden 
(via de postzegelhandel) wederom spec, enveloppen be
schikbaar gesteld, terwijl de Nederlandse PTT de stukken 
van spec, afstempeling zouden voorzien. 

Na terugontvangst van de stukken komen wij hierop na
der terug. 
DENEMARKEN 
Ie SAS-vlttcht Kopenhagen - Djakarta 24/l'58. 

Van deze vlucht ontvingen wij een spec, enveloppe van de 
SAS-Filatelistklub; VS vliegveld Kopenhagen 24.1.58-10.00 
en AS Djakarta 37/26.1.58-15. Geen speciale afstempeling. 

DUITSLAND. (Bondsrepubliek) 
Post met de Ie SAS-vlucht van uit Düsseldorf naar Dja

karta kreeg een spec, afstempeling in zwarte kleur: „1. 
SAS-Flug/Düsseldorf-Djakarta/24.Januar 1958/ afb. em
bleem SAS". (Maatschappijstempel). 

OOSTENRIJK 
19e Oostenrijkse Ballonpostvaart. 

Op 27 april a.s. vindt in Oostenrijk de 19e ballonpostvaart 
plaats ten bate van de „Oesterreichische Pro Juventute". 
Wederom de gebruikelijke spec, kaarten en spec, envelop
pen met spec, afstempeling. T.z.t. komen wij hierop nader 
terug. 

ZWEDEN 
Ie SAS-vlucht Stockholm-Kopenhagen-Djakarta, 23/l'58. 

Stukken met deze eerste vlucht vervoerd dragen een spe
ciale afstempeling in donkerblauwe kleur (afbeelding hier
bij); vermoedelijk maatschappijstempel. VS „Stockholm-
PFFS/afb. vliegtuig/23.1.58/Flygpost" en AS Djakarta 37/ 
26.1.58-15. 

T^'^nm 
'"^^PMT^'''^ .̂:'.*'ij'U**,. 

X i^UittuJJ^i I'll 
JËêJf WtSr ilSWlAR f IK»MT J 

TUK, TOK, TUK......EEN FOUT.DRUK? 

TWO REIGNS, postage catalogue 1958. Uitgave van Stan
ley Gibbons Ltd. 391 Strand, London W.C.2. Prijs 7/6 d. + 
6 d porto. 

In een 5e editie versoheen deze jaarlijkse catalogus, welke 
alle zegels behandelt die tijdens de regering van ko
ning George VI en koningin Elisabeth II in het Engelse 
imperium zijn verschenen of betrekking hebben op deze 
vorstelijke personen. Het is nu al een werk van 275 blad
zijden met 2.362 afbeeldingen en 9386 prijsnoteringen. Het 
is in feite een uittreksel uit de grote 3-delige Gibbon's cata
logus. Een aanbevelenswaardig werkje voor hen die de ze
gels van het Engels imperium of van een gedeelte daarvan 
verzamelen. 
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E U R O P A 

A L B A N I Ë 
De in ons januar inummer op blz . i 8 aangekondigde 

serie van 3 postzegels ter herdenking van de 160e ver
jaardag van de geboorte van Naum Veqiharxzhy ver
scheen niet op 6 december j l . maar eerst op i februari j l . 
De kleuren dezer zegels zijn; 
2 L.50 bruin 
5 L . violetgrijs 
8 L . roselila 

B E L G I Ë 
In de melduig van het zg. l ïuropaminiatuurvcilet je 

in ons vorige nummer werd abusievelijk gemeld ditt het 
de Europazegeis 1957 m gewijzigde kleur bevat te , d ' t 
moet echter zijn de bedoelde regels van 1956. 

Ter gelegenheid van de Postnuiseumdag verscheen het 
eerst op 16 maart j l . in het tijdelijk postkantoor dat werd 
ingericht in het gebouw van het bestuur der Postcheque
dienst te Brussel, waar »̂ en posttentoonsteil ing werd 
gehouden van 16 tot 23 maar t j l . en op 17 maart m de 
overige kantoren van het land, een postzegel van 2,50 F . 
grijs, met afbeelding van een posthoorn en een drietal 
post i l jonplaten. Dit zegel werd in lasterdiepdruk ver
vaardigd op cilinders gegraveerd door de firma Malvaux 
te Brussel en gedrukt in het Zegelwerkhuis te Mechelen 
in vellen van 30 zegels met zegflafmeting 39 x 28 m m . 
De tekening werd met het oog op de reproductie uit
gevoerd door M. Severin te Brussel . 

De op de zegel afgebeelde posti l jonplaten dateren 
resp . uit het Eerste Keizerrijk, het Hollandse tijdperk 
en het Belgische regime. 

B U L G A R I J E 
De in ons vorige nummer op blz. 77 geme'de en afge

beelde zegels gewijd aan rusthuizen en ontspannings
oorden geven afbeeldingen van de volgende inrichtingen : 
16 s t . Vassil Kolarov, 44 s t . Momin Prohod, 60 s t . 
Nessebar aan de Zwarte zee, 80 s t . Varna. 

De 15e verjaardag van het Vaderlandse Front werd 
op een postzegel van 16 s t . bruin , herdacht , met afbeel
ding van arbeiders njet opgeheven vuis t . 

De loe verjaardag van de Vereniging van de volks
jeugd. Dimitrov werd eveneens op een postzegel van 
16 s t . herdacht. De kleur van di t zegel is rood en geeft 
de afbeelding van een meisje en een jongen. Beide zegels 
verschenen op ̂ r december T 9 S 7 . 

r •":•••, 
<»">' ' ' ^ ^ i m H 
gf'G^Wn 
ISURPUI 

' ^ J Ï ^yS|A A^i^, j ^ 

^^MHk Jii 
iiiHHHB^niSffliyäi 

j , 

In februari j l . zou een serie van 6 postzegels zijn ver
schenen met afbeeldingen van personen bekend op 
cultureel gebied, n l . 
12 s t . bruin , M. I . Glinka 
16 St. groen, Comenius 
40 s t . blauw, Linnaeus 
44 St. Will iam Blake 
60 s t . oranjebruin, Goldoni 
80 s t . prune . A'lnu^t Comte. 

RUDOIFDIESEL 
I r58 «S8 

Zi:.V'|00^SEBORJSIA« 

AUGSBURG 

Voor de Wereidtentoonstellmg te Brussel zullen 
vermoedelijk de volgende zegels verschijnen : 
30 + 20 c . Beneiuxpoort 
I F 4 50 c. Technisch paviljoen 
I F 50 I 50 c. Paviljoen van de Belgische Congo 
a F 50 + I F . Brussel in igoo 
3 F 50 t I F . 50 het Atomium 
5 F + 5 F . Telexpo, 

Totaal dus 13 F 80 + 8 F 70 toeslag, zijnde meer dan 
50 % ! 

Op de Wereldtentoonste 'hng zuilen ter ere van de 
Verenigde Naties 10 postzegels voor de gewone post en 
6 voor de luchtpost verschijnen, welke alleen frankeer
geldig zijn voor frankeer vanuit het paviljoen van de 
V . N . op deze tentoonstell ing, waar de zegels ook ver
kocht zullen wo.den. De zegel= zullen in de Zegeldruk
kerij te Mechelen worden vervaardigd. Ook de V.N. 
diensten te NewYork en Parijs zullen bij de verkoop 
worden ingeschakeld, waar de zegels ook verkrijgbaar 
luUen zijn. Vermoedelijk rullen een paar maanden later 
deze zegels in een gewijzigde kleur verschijnen. 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

De loojarige geboortedag van Rudolf Diesel (18.3. 
1858—29.9.1913) werd op 18 m a a i t j l . herdacht met de 
uitgifte van een postzegel van 10 (pf) groen, met af
beelding van zijn portret en van de door hem ont
wikkelde motor. De plaatdruk werd uitgevoerd door de 
Bondsdrukkerij te Berlijn op papier met watermerk 
, , D B P " . Het ontwerp voor dit zegel is van prof. Her
mann Schardt te Essen en de gravering geschiedde door 
Egon Falz te Bei lijn. Oplage 20 miljoen s tuks . 

De in ons voi ige nummer aangekondigde zegel ter 
bescherming tegen bosbranden verscheen op 5 maart j l . 
Het ontwerp voor di t zegel is van Herbert Klein te 
München. De zegel werd in tweekleunge rasterdiepdruk 
vervaardigd op papier met watermerk , , D B P " door 
de Bond«druKkerii te Berlijn. Oplage 20 miljoen s tuks . 

Op I april j i . zonden de reeds door ons aangekondigde 
2 postzegels verschijnen met een toeslag ten bate van de 
organisatie van studiereizen van jeugdige personen 
uit WestBerlijn naar het gebied van WestDuits land. 

Beide zegels vertonen een afbeelding naar een oud 
volksliedje, n l . : 
10 I 5 (pf) bruinrood, donkergroen en zwart, ,,Vos 

je hebt de gans ges to len" 
20 f 10 (pf) donkergroen, oranjerood en zwart , Ken 

jagertje uit Kurpfalz. Oplaag 4 miljoen 
series. 

D e m o c r a t i s c h e Republiek 
Op 27 februari j l . verschenen 2 postzegels ter gelegen

heid van de Leipziger voorjaarsbeurs 1958. Zij vertonen 
een aardbol met Inschrift van het beursembleem en 
gedeelte van een gestyleerde duif. De waarden en kleu
ren zijn: 
20 (pf) rood en 25 (pf) blauw. 

Zij werden ontworpen door Bodo Rehm te Suhl en 
zijn in rasterdiepdruk vervaardigd op papier met water
merk DDR/kruisbloem met zegelafmeting 32 x 27 mm 
en tanding 13 x 13^4. 

Het congres van min isters der posterijen en tele
verbindingen der socialistische landen, dat van 3—17 
december 1957 te Moskou werd gehouden was aanleiding 
•tot de uitgifte op 6 maart j l . van een tweetal postzegels 
in horizontaal formaat 43 x 2 5 ^ mm en tanding 
13 X 12^4 • De zegels zijn in rasterdiepdruk vervaardigd 
op papier met watermerk D . D . R . en kruisbloem en zijn ■ 
5 (pf) grijs, radiomast en posthoorn 
20 (pf) rood, radiomast en kleine posthoorn. 
De 5 pf. is een zg. gebonden waarde en verscheen in 
kleine oplage, terwijl de 20 pf in miljoenenoplage werd 
uitgegeven. De zegelont werpen zijn van Harry Priess te 
Schöneiche bij Berlijn. 

De dichtertekenaar Heinrich Zille (1858—1929) weid 
ter herdenking van zijn loojarige geboortedag met een 
tweetal postzegels van 27 X 32 mm vereerd, welke op 
20 maart j l . verschenen. De zegels zijn ontworpen door 
Ingeborg Friebel te Berlijn. Papier en druk als boven. 
De 10 pf. verscheen in kleine oplage Het zijn: 
10 (pf) groen en bruingrijs, tekening van 2 kinderen 
20 (pf) rood en bruingrijs, zelfportret van Zill, 

S a a r l a n d 
De op 5 maai t j l . in de Bondsrepubliek verschenen 

postzegel met leuze ter bescherming van bosbranden 
ver<icheen voor bet Saargebied in gelijke uitvoering maar 
in de waarde 15 F . en in een oplage van i ^2 mil j . s tuks . 

Ook het herdenkingszegel voor Rudolf Diesel, dat op 
18 raaa t in de Bondsrepubliek verscheen, verscheen ook 
hier , maar in de gewijzigde waarde 12 F . en in een oplage 
van 2 miljoen s tuks . 

Ook de beide in de Bondsrepubliek uitgegeven zegels 
ten bate van de jeugdreizen verschenen hier geheel 
overeenkomstig deze zegels, maar met toevoeging van 
het woord , , Saa r l and" en de gewijzigde waaiden 12 
6 F , en 15 1 7 F , 
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F I N L A N D 
Op 13 maar t j l . verscheen hier m de koerserende serie 

in het leeuwentype een postzegel van 4 Mk. prijs. 

FRANKRIJK 

«tkC&W i > kfcït iTjWtci 

■* '̂̂ §?l''i 
Op 15 maart j l . verscheen het eerst op een aantal 

speciale kantoren en op 17 maart op de overige post
kantoren in het land de reeds in ons vorige nummer aan
gekondigde postzegel ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel. De toeslag op di t zegel komt ten bate van het 
Rode Kruis . Het zegel geeft een afbeelding van de 
veranderingen en modernisering van de huidige post
bezorging. Het zegelontwerp en de gravering zijn beide 
van Gandon. De druk geschiedde in vellen van 50 zegels, 
met zegelafmeting 22 x 36 mm en tanding 13. De waar
de en kleuren zijn: 
' 5 F + 5 F groen, zwart en rood. 

Op 29 maart j l . verschenen het eerst in bepaalde 
plaatsen en op 31 maart d . a . v . op de overige plaatsen 
in het land vier postzegels gewijd aan weer opgebouwde 
steden. Zij zijn in de bekende afmeting 22 x 36 mm of 
omgpkeerd en met tanding 13 ; vervaardigd in plaa tdruk. 
Deze zegels zijn: 
12 F . rose en bronsgroen, Le Havre ; zegelontwerp en 

gravering van Combet. (horizontaal formaat) 
15 F . sepia en violet, Maubeuge; zegelontwerp en gra

vering van Combet. (verticaal formaat) 
18 F . zwartblauw en blauw, Sain t Dié ; zegelontwerp 

van Combet en gravering van Munier (verticaal 
formaat) 

25 F . sepia, ultramarijn en groen, Sète; ontwerp van 
Combet en gravering van Mazelin. 

Op 14 april zal een postzegel van 35 F . verschijnen 
ter gelegenheid van de Brusselse wereldtentoonstellmg. 
Dit zegel in horizontaal formaat geeft een afbeelding 
van het Franse paviljoen op deze tentoonstel l ing. Ont
werp en gravering van Piel. 35 F. groen, blauw en 
bruin (horizontaal formaat) . 

Op 21 april a . s . volgt de uUgifte van een 4tal post
zegels ter herdenking van pesronen ui t de Franse ver
zetsbeweging gedurende de laatste wereldoorlog. 

Deze zegels zijn in het bekende verticale formaat en 
zijn ontworpen en gegraveerd door Decaris . De waarden 
en port re t ten zijn: 

8 F . Jean Cavailès (1903—1944) 
12 F . Fred . Scamaroui (1914—1943) 
15 F . Simone MochelLévy (1906—1945) 
20 F . Jacques Bingen (1908—1944). 

Voorts zal een serie van 4 postzegels verschijnen gewijd 
aan vaderlandse sporten, n l . : 
12 F . jeu de boules (een balspel) 
15 F . jouets nautiques (een soort ridderspel te water) 
18 F . t ir a Tare (boogschieten) 
25 F , Lut t e Bretonne (Bretons worstelen). 

H O N G A R I J E 
De in ons vorige nummer op blz . 77 gemelde serie 

portzegels verscheen op 3 februari j l , 
Ren serie van fi postzegels verscheen op 9 maart i l . 

ter aansporing van het sparen. De zegels zijn in raster
diepdruk vervaardigd met zegelafmetinp 43 x 33 mm 
en tanding 12. De waarden enz. zijn: 
20 f. groen en sepia, vrouw met kind op schoot 
30 f. olijf en bruinrood, zittende oude man. die duiven 

voert 
40 f. geeloker en bruin, 3 schooljongens, waarvan er 

een een spaarboek toont 
60 f. roserood en groen, mieren die voor voorraad zor

gen terwijl er een op een viool speelt, 
1 F t . grijsolijf en bruiaolijf, bij op een honingraat 
2 F t . oranje en grijsgroen, een hand die bankbil jet ten 

aan een andere hand geeft. 

L U X E M B U R G 
Op 16 apri l a.s , verschijnen hier 2 postzegels waarvan 

één ter herdenking van de loe verjaardag van de Inter
nationale laarbeurs van Luxemburg en één ter herden
king van de deelname van di t land aan de Wereld
ïentoonstelling te Biussel. 

Het eerstgenoetnde zegel is een zegel van 2 F . blauw, 
wit, groen, geel, rood en zwart en vertoont de afbeel
ding van het front van het hgofdgebouw d ̂r Beurs. Het 
is gedrukt m vellen van 25 zegels, met zegelafmetmg 
36 X 26 mm. 

Het tweede genoemde zegel is in de waarde van 2,50 F . 
wijnrood en blauw. Het geeft de afbeelding van het 
Luxemburgse paviljoen op de tentoonstelling (ontwerp 
van de architecten René Maill te en Pierre Reuter) . 

De druk geschiedde in vellen van 50 zegels met zegel
afmeting 36 X 26 m m . 

Het ontwerp van beide zegels is van Lex Weyer en de 
rasterdiepdruk werd vervaardigd bii Coiirvoisier S.A. 

OOSTENRIJK 
Ter gelegenheid van de openingsvlucht der Austrian 

Airlines Österreichische LufivekehrsAktiengesel l 
schaft, welke plaats vond op i apii l j l . van Wenen naar 
Londen, werd een speciale postzegel uitgegeven van 
4 S. vlaggenrooJ, met afbeelding van een viermotorig 
vliegtuig, type VickersViscount tegen een achtergrond 
van een blinde kaart van Oostenrijk en waarnaast de 
let ters A U A . Het ontwerp voor di t zegel is van prof. 
Alfred Chmielowski en de gravering van Herbert Toni 
Schimek. De plaatdruk werd verzorgd door de Oosten
rijkse Staatsdrukkerij in vellen van 50 zegels, met 
zegelafmeting 38,5 x 29,8 mm (beeldmaat 34,5 x 
25,8 mm) en tanding is^U X 1 4 % ; oplage 3 miljoen 
s tuks . Eerste dag van uitgifte was 25 maart j l . en de 
frankeergeldigheid ving aan op 27 maart jl 

P O L E N 
Het 400jarig bestaan van de Poolse postdienst werd 

op 24 februari j l . op een postzegel van 2,50 Zl . blauw 
en zwartviolet , met afbeelding van een ouderwetse 
postruiter tegen het silhouet van een vliegtuig, her
dach t . De druk geschiedde in tweekleurige rasterdiep
druk met zegelafmeting 25,5 x 31,25 mm en t.in
ding 121/2. 

In augustus a.s . zullen als vervolg op di t zegel nog 
4 zegels verschijnen. 

De officiële eerste dag enveloppe vertoont een ouder
wetse post loper met lans gewapend. 

P O R T U G A L 
Ook hier postzegels ter gelegenheid van de Wereld

tentoonstelling te Brussel. Zij verschenen op 7 apri l j l . 
en zijn in gelijke tekening en vertonen een wereldbol 
en twee abstracte figuren. De waarden en kleuen zijn: 
I E . groen, geel, rood, blauw en wit 
3 E 30 rood, bruin, geel, blauw en wit , 

Het ontwerp voor deze zegels is van Jose Alm.inda 
Negreiros, De rasterdiepdruk werd vervaardigd in de 
muntdrukkeri j te Lissabon. 

R O E M E N I Ë 
De 25e verjaardag van de Roemeense Communistische 

Partij werd op een tweetal postzegels herdacht in gelijke 
tekening van de rode vlag met de letters , , P . C . " en 
hamer en sikkel in een lauwerkrans met lint waarop de 
d a t u m 1933—16 februari 1958. Het zijn de zegels: 
I L . blauw en rood op bruinachtig 
I L . bruin en rood op bruinacht ig . 

R U S L A N D 
De vorige jaar verschenen serie met afbeeldingen van 

dieren (zie juninummer 1957 blz. 152) werd nog .met een 
tweetal zegels uitgebreid, n l . : 
10 k. veelkleurig, patrijs (verticaal formaat) 
15 k. veelkleurig, witte beer (horizontaal formaat) 

Het 2oojaiig bestaan van de Akademie vooi bchonc 
Kunsten werd op een drietal postzegels herdacht , n l . 
40 k. zwart op geel, voorgevel van de akademie waar

boven 3 portret ten 
60 k. zwai tbruin , monument van Russische soldaat 

te Berlijn. 
i K . zwart op rose, monument van de arbeid. 

Wi) meldden deze zegels reeds in het kort in ons 
tebruarinuinmer op blz. 51 . 

Voorts werden nog een drietal personen op de post
zegel in het gebruikelijke grote formaat met hun portret 
herdacht . Ditmaal zijn het de zegels: 
40 k. bruin, Bozowkowski, schilder 
40 k. bruin, groen eu sepia, Garibaldi , legeraanvoerder 
40 k. zwartgrijs, Edv. Grieg, componist 

Een zegel in horizontaal formaat vertoont de water
sperring van Kiibitsrhev in de Wolga. Het is in de 
waarde ; 
40 k. violetblauw. 

Twee zegels iti groot tormaat 37,5 x 52,5 mm en 
veelkleurig zijn resp . : 
40 k. Turkmeense weetster en Turkmeens karpet 
40 k. Tekenaar en tekening van kasteel met ridders 

De schrijver A . N . Tolstoi werd herdacht op een post
zegel van 4c k. geelbruin, met afbeelding van zijn 
portret en een scene uit een van zijn werken. 
Een zegel in klein formaat van 40 k. bruingrij«, ver
scheen ter ere van de plantkundige Linnaeus. 

S A N M A R I N O 
In de sene postzegel voor gewoon gebruik verscheen 

op 27 februari j l . de 500 L. zwart en lichtgroen, niet af
beelding van het rotsstadje m vogelvlucht. Het zegel
ontwerp is van A. Frailich en de gravering van A. 
Quiet i . De plaatdruk werd veizorgd door de s taa t s 
drukkeiij te Rome op papier met watermerk , , s terren '*. 
Zegelafmeting 41 x 31 m m . en tanding 14. 

Op 12 april j l . zouden 3 postzegels verschijnen ter 
gelegenheid van de Internationale Beurs van Milaan. 
De waarden zouden zijn 15.60 L. voor de gewone post 
en 125 L. voor de luchtpost. Nadere gegevens ontbreken 
ons nog. 

Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling te 
Brussi 1 zouden op deze zelfde dag twee postzegels ver
schijnen resp. in de uaarden 40 en 60 L. Ook hervan ont
breken ons noe nadere gegevens 

r HEEî iSANMARlHO 1 
L50ö! 

^ "  " ■ — 

T S J E C H ü SLOWAKIJlL 
Hel te l t , dat op 10 februari j l . prof. Zdenek Nejcdly, 

president van de Tsjechoslowaakse Kunstakademie , 
80 jaar werd, was aanleiding om dit op een tweetal post
zegels te herdenken n l . : 
30 h . groen, kasteel Litomysl 
60 h . bruin , Bethlehem kapel te Praag . 

Litomysl is de geboorteplaats van deze geleerde t n de 
afgebeelde kapel werd herbouwd doo toedoen van hem. 

Zowel de ontwerpen als de gravering voor deze zegels 
is van J i r i Svengsbir. De plaatdruk werd verzorgd door 
de drukkerij der posterijen te Praag in vellen van 50 
zegels met zegelafmeting 33 x 27 m m (zegelbeeld 
30 X 23 mm) en tanding iiY^. 
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Van de serie postzegels met portret van Ata turk 
Yvert nos 1297 t/m 1331 alsmede van enkele daartoe 
behorende zegels welke nog met in de Yvert werden 
opgenomen, worden de volgende oplagecijfers gemeld: 

40 

60 h. 

80 h. 

De ofticiele eei^tedag enveloppe werd door dezelfde 
kunstenaar ontworpen en gegraveerd. 

Ter ere van de internationale sportgebeurtenissen in 
het jaar ig'sS verscheen op 25 januari j l . een serie van 
5 postzegels, n l . : 
30 h . roodviolet, kunstschaatsenrijdster (ter gelegen

heid van de Europese kampioenswedstrij'den te 
[Bratislava; 
blauw, kanoroeieis (ter gelegenheid van de 
wereldkampioenswedstnjden te Praag) ; 
bruin volleybal spelers (ter t(elegenheid van de 
Europese kampioenswedstrijden; 
violetblauw, pararhutespringer (ter gelegenheid 
van de I \ ' werelflkampioenswedstrijden te 
Brati'^lava, 

1,60 Kcs, groen ,voetballers m actie (ter gelegenheid 
$ van de wereldkampioenswedstrijden te Stockholm 

De zegels werden resp. ontworpen en gegraveerd door 
30 h ril"' Behounek en J i re Svengsbir 
40 h. ja ros lav Kovir en J a n Mracek 
60 h. Mano Strett i en Bohdan Roul l 
80 h Mano Stret te en Bedrich Housa 
1,60 Kcs fan Cerny en Jaroslav Goldschmied. 

De zegels werden in plaatdruk vervaardigd in de 
drukkerij dei posteriien te Praag in vellen van 50 zegels 
met zegelafmeting 27 X 4 4 m m (zegelbeeld 23 X 4 1 m m 
en ttindmg 11 ^'2. 

Voor deze zegels werden 2 ofticiële eerstedag enve
loppen uitgegeven, ontworpen door Stret t i en gegraveerd 
door Goldschmied beide voornoemd. 

Op 25 februari j l . verschenen 3 postzegels in groot 
formaat ter herdenking van de overwinning in februari 
1948, ni . 
30 h. grijsblauw en geel, reuzen mijngraafmachme 

K 1000; 
60 h donkerbruin en rood, soldaten en brandende zui l ; 
i ,6r Kcs. donkergroen en geeloranje, landbouwmachine 

in landschap. 
De zegels zijn vervaardigd in een gecombineerde 

plaatdruk en rasterdiepdruk, waarbij de eerstgenoemde 
kleur die der plaatdruk is. De zegels werden eveneens 
in de diukkerij der posterijen te Praag vervaardigd, m 
vellen van 25 zegels, met zegelafmeting 34 x 53 mm 
(beeldmaat 30 x 49 mm )voor de 30 h . en omgekeerd 
voor de beide andere zeqels, en tanding 11^2 De ont
werpen voor alle 3 zegeh is van Josef Liesier en de gra
vering van Bedrich Housa voor de 30 h . , van Bohdan 
Roule voor de 60 h . en van Jan Mracek voorde 1,60 Kcs. 

De officiéle eerstedag enveloppe werd ontworpen . 
door Liesler en de gravering is van Goldschmied. 

T U R K I J E 
Zoals reedb in ons februarinummer op biz. 51 werd 

aangekondigd werd op 4 maart j l . de serie postzegels 
met afbeeld nigen van stadsgezichten der hoofdsteden van 
de divers* provincies met een twaalftal zegels voort
gezet wederom 6 m de waarden 5 kurus en 6 in de waar
den 20 kurus. Ook deze zegels zijn vervaardigd in raster
diepdruk door de firma Courvoisier in Zwitserland, de 
waarden 5 k. met zegelafmeting 24 x 29 mm e n d e waar
den 20 k. met zegelafmeting 26 x 36 m m . Waren het 
in de eerste serie alle plaatsen waarvan de naam met 
een A aanving thans zijn het plaatsen waarvan de naam 
met een B begint, n l . : 
5 k. violet en 20 k. violet, gezicht in Balikesir ; 
5 k. grijsolijf en 20 k groenolijf, gezicht op Bilecik; 
5 k, rosegrijs en 20 k. donkergrijs, gezicht in BingÖl; 
5 k. blauw en 20 k. paars, gezicht op Bit l i s ; 
5 k. bruinviolet en 20 k. grijsbruin, gezicht op Bolu; 
5 k. olijfbruin en 20 k. olijf, gezicht op Burdiir 

•"^'■■■■■infi irÉ"

¥2 bruin, 25 miljoen 
ultramarijn, 10 miljoen 
donkerviolet , zYz miljoen 
donkeroranje, 15 miljoen 
donkergroen, 25 miljoeti 
zwartgroen, 2 miljoen 
violet, 15 miljoen 

12 k. lichtgroen, r miljoen 
15 k. olijfgroen, 15 miljoen 
18 k. karmijnrood, i miljoen 

sepia, 55 miljoen 
steenrood, 12 miljoen 
blauw, 3 miljoen 
leigrijs, 5 miljoen 
oranje, 2 miljoen 
zwart , I miljoen 
lila, I miljoen 

75 k. petroleum, 7 /̂2 miljoen 
100 k. rood, I miljoen 
250 k. kaki , i miljoen. 

Deze zegels werden in rasterdiepdruk vervaardigd in 
vellen van 100 zegels in KliseciUk ve Matbaacilik 
T . A . S . (Sabik Alaeddin Kiral) drukkerij te Is tanboel ; 
de 100 en 250 k. met zegelafmeting 24 x 32 ram en de 
overige waarden 19,5 x 26 m m . 

In 1957 is een serie dienstzegels verschenen, waarvan 
het gebruik was voorbehouden aan de Staatsdepartemen
ten en de gemeentebesturen. De zegels zijn m raster
diepdruk vervaardigd in de drukkerij van Guzel Sanatlar 
te Istanboel in vellen van 100 zegels met zegelafmeting 
19,5 X 26 m m . De waarden, kleuren en oplagen zijn: 

5 k. blauw, 10 miljoen 
10 k. bruin, 8 miljoen 
15 k. violet, 10 miljoen 
20 k. rood, 20 miljoen 
30 k. olijfgroen 5 miljoen 

lila, 5 miljoen 
grijs, 2 miljoen 
lichtgroen, 2 miljoen 
oranje, 10 miljoen 
donkergroen, 2 miljoen 
rose, I miljoen. 

40 k. 
50 k. 
60 k. 
75 k. 

100 k. 
200 k. 

VATIGAAN 

Op 31 januari j l . verschenen de beide in 1953 uitge
geven luchtpostzegels met afbeelding van de koepel van 
de St . Pietersdom in gewijzigde kleur, nl : 

500 L. groen en geelgroen 
1000 L . roselila. 

Op 21 februari j l . verscheen een serie van 6 postzegels 
in drie verschillende tekeningen ter herdenking van het 
eeuwfeest van de verschijning te Lourdes van de Heilige 
Maagd aan Bernadette Soubirous. Wij geven hierbij de 
afbeeldingen der 3 typen. Het zijn de zegels: 

5 L. ultramarijn, de grot 
10 L. blauwgroen, zieke 
15 L. donkerbruin, Bernadette 
25 L . karmijn, de grot 
35 L. sepia, zieke 

100 L. violet , Bernadet te . 
De ontwerpen voor deze zegels zijn van C. Dabrowska 

en de gravering is van F . Pagani . De zegels werden in 
plaatdruk vervaardigd in de staatsdrukkerij te Rome 
op papier met watermerk , . s leu te l s ' ' en met zegelaf
meting 30 X 40 mm en tanding 1 3 ^ x 14. 

ZWEDEN 
Ter gelegenheid van de Wereldvoetbalkampioens,

wedstrijden welke in juni a . s . in Zweden worden ge
houden zal een serie van 3 postzegels verschijnen, alle 
met gelijke afbeelding van een voetballer in actie . Het 
zullen de waarden zijn: 5 ore, rood; 20 ore, groen en 
120 ore, blauw. Het ontwerp voor deze zegels is van 
Tom Hultgren en de gravering wordt uitgevoerd door 
Sven Ewer t . De beeldmaat der zegels bedraagt 27,25 x 
20,5 m m . Zij worden vervaardigd in rollen van ion 
zegels, dus tweezijdig getand en de 15 en 20 ore ook m 
boekjes, dus driezijdig getand. 

B U I T E N E U R O P A 
A F G H A N I S T A N 

Einde december 1957 verscheen met het jaa i ta l 1956 
een postzegel van 1 Afg. 40 olijf en violet, met afbeeld int; 
van het nationale spel burkashi . De zegel is m raster 
diepdruk vervaardigd bij Waterlow en Son te Londen. 

ALGIERS 
De in ons februarinummer aangekondigde 2 postzegels 

met het wapen van de stad Mostaganem (3 Fr. ) en van de 
stad Orleansville (12 Fr. ) verschenen resp. op 10 en 
3 maart j l . , met eerste verkoop resp. op 8 en op i maart 
in genoemde steden. 

BRAZn^IË 
De m ons februarinummer op blz. 52 aangekondigde 

zegel ter herdenking van de 150e verjaardag van de 
wederopenstelling van de Braziliaanse havens vooi 
schepen van bevriende mogendheden verscheen op 26 
januari j l . in de waarde 2 Cr S 50, wijnrood, met af
beelding van een zeilschip en in een medaillon het 
portret van de Portugese koning Joao VI. 

Op 19 april a .s . zal een postzegel van Cr $ 2,50 ver
schijnen met portret van Maarschalk Rondon. 

C A M B O D J A 
De in ons vorige nummer op blz. 78 gemelde serie van 

3 postzegels t . h . v . koning Ang Duong verscheen op 
4 maart j l . 

CHILI 
Ook dit land wil niet achterblijven bij de heidenking 

van het Geophysische j aa r . Het ligt n l . in het voorne
men een serie postzegels uit te geven, welke successieve 
lijk met een aantal zegels tegelijk zal verschijnen. Als 
eerste daarvan worden gemeld de waarden voor de ge
wone post r o , 50, 100 en 300 P . en voor de luchtpost 
dezelfde waarden. 

De beide zegels 10 P. zullen bovendien verschijnen met 
de opdruk ,,Ano Geofisico Internacional 1957—1958". 

CHINA (Volksrepubl iek ) 
Op 15 maart j l . verscheen een serie van 4 postzegels 

met afbeeldingen van oude Chinese pagoden. 
De zegels zijn in plaatdruk vervaardigd met zegel

afmeting 23 X 30 mm en tanding 14. In de beneden
marge dragen zij resp. de nummers 127 t /m 130 en serie
nummer 21 . De waarden enz. zijn: 
8 fen, bruingrijs. Sung Yo Shi pagode of Hoge Piek 

tempel te Tenfeng (prov. Honan) 
8 fen, blauw, Chien Hsin pagode of duizendvoudige 

verbondstempel te TaÜ (prov. Yunnan) 
8 fen, roodbruin, Shih Chia pagode of Boeddhatempel 

te Yinghsien (prov. Shansi) 
8 fen, groen. Fei Hung pagode of Vliegende regenboog 

tempel te Hungchao (prov. Shans i ) . 
Een officiële eerste dag enveloppe werd voor deze 

zegels uitgegeven met afbeelding van een pagode. 

m^^^^m^^ 

E G Y P T E 
Als vervolg op de beide reeds door ons gemelde zegels 

in nieuwe tekening van i en 10 m verscheen nu de 5 m. 
donkerbruin, met afbeelding van fabrieken. 

Voor het gebied van Palestina verscheen bovenge
noemde zegel als mede de i m. groen (jonge vrouw) met 
een opdruk in het Engels en Arabisch van het woord 
Patesttaa. 
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FORMOSA 
De heer Suykerbuyk ie Houthem zond ons ter inzage 

een tweetal series postzegels, welke beide op 20 maart j l . 
verschenen. De eerste serie bestaat ui t 4 zegels met 
afbeeldingen van bloemen, n l . : 

0,20 veelkleurig, Phaiaenopsis amabi l i s ; var . For
mosanum Wilson; orchidé 

0,40 veelkleurig, Laelia ca t t leya ; Mme Chiang 
Kaishek; orchidé 

1,40 veelkleurig, Cycnoches chlorochilon klotzsch; 
orchidé 

3.00 veelkleurig, Dendrobium phaiaenopsis , Fitzge
ra ld ; orchidé. 

De 0,20 en 3.00 zijn in horizontaal formaat met zegel
afmeting 34,5 X 23,5 mm en de beide andere zegels in 
verticaal formaat met omgekeerde afmeting. Het ont
werp voor deze zegels is van Wen Hsuehju. De druk 
geschiedde in de drukkerij van het Ministerie van Finan
cien van Japan en werd uitgevoerd in rasterdiepdruk 
met tanding 12. De oplage is r e sp . : 2, 6, 1 en i miljoen 
zegels, in velletjes van 5 X ro of 10 X 5 zegels. 

De tweede serie bestaat uit 6 postzegels met afbeel
dingen van insecten n l . : 
$ 0,10 veelkleurig, Batocera lineolata (kever) 
$ 0,40 veelkleurig, Agehana maraho (vlinder) 
S i .oo veelkleurig, Attacus atlas (vlinder) 
% 1,40 veelkleurig. Erasinia pulohella (vlinder) 
I 1,60 veelkleurig, Euchirus macleayi (kever) 
S 2.00 veelkleurig, Papilio memnon (vl inder) . 

Ontwerp en druk als bovenstaande bloemenzegels. 
Zegelafmeting 22 X 32,3 mm en tanding 13^/2 ■ Druk in 
vellen van 10 x 5 zegels en in oplage voorde $ 0,40 van 
5 miljoen stuks, voor de overige waarden alle i miljoen. 

F R A N S E K O L O N I Ë N 
F R A N S W E S T A F R I K A 

De Dag van de Postzegel werd op 15 en 16 maart j l . 
herdacht door de uitgifte van een speciale postzegel van 
15 Fr . , blauw, bruin en groen, met afbeelding van een 
vrouwekop tussen een gestyleerde vogel met brief in de 
snavel en een radiomast. Op genoemde da ta was di t 
zegel verkrijgbaar op de filatelistische tentoonstelling te 
Dakar, w^lke op 14 maart haar deuren opende, en ge
houden werd ter gelegenheid van het eeuwfeest van deze 
stad. Vanaf 21 maart d .a .v . was deze zegel ook op de 
overige kantoren in dit gebied verkrijgbaar. Het ont
werp en de graverine zijn van Hertenberger; zegel in 
horizontaal formaat der Franse zegels. 

Het eeuwfeest van Dakar was aanleiding tot de uit
gifte van een serie van 6 postzegels voor de luchtpost 
in horizontaal formaat, welke op 17 maart j l . het eerst 
verkrijgbaar waren op bovengenoemde tentoonstelling 
en op 21 maart op de overige kantoren. Op de tentoon
stelling werden de zegels bij inschrijving in een minia
tuurvelletje (205 X 150 mm) verkrijgbaar gesteld, 
evenals bij inschrijving te Parijs. Deze zegels zijn: 

15 F . violet, groen en donkergeelbruin, eiland Goree 
en kop van een zijner bewoners; zegelontwerp 
en gravermg van Pheulpin 

20 F . rood, blauw en donkergeelbruin, Dakar in 
vogelvlucht; zegelontwerp en gravering van 
Gandon 

25 F . groen, hchtgeelbruin en violetgeelbruin, steden
bouw; ontwerp en gravering van Hertenberger 

40 F . roodbruin, groen en donkerblauw, zetel van de 
Grote Raad van Frans West Arfika; zegelont
werp en gravering van Decaris 

50 F . groen, violet en bruin, aardnoot ; zegelontwerp 
en gravering van Munier 

100 F . blauw, lichtbruin en groen, baai van N'Gor ; 
zegelontwerp en gravering van Cottet . 

Op 10 februari j l . verscheen het eerst te Dakar en op 
I I februari op de overige kantoren een postzegel van 
20 F . ter gelegenheid van het Vle Internat ionaal Con
gres voor Afrikaans toerisme. 

Ivoorkust 
Met eerste verkoop te Abidjan op 15 maart j l . ver

scheen een postzegel in horizontaal formaat met af
beelding van de brug van Abidjan. Het zegelontwerp en 
de gravering zijn van Cami. Het is een zegel van 20 F . 
blauwgroen en groen. Op 17 maart ving de verkoop in de 
overige plaatsen aan. 

^ R E U N I O N 
Behalve de in ons vorige nummer op blz. 79 gemelde 

opdrukken van nieuwe waarden in C.F .A . blijken thans 
ook nog verschenen te zijn de 
3 F . C.F .A. op 10 F. grijsviolet, Elysée (Yv. 1126) 
4 F. C.F .A. op 12 F . roselila, zaaister (Yv. 1116) 
') F. C.F .A. op 25 F . roodbruin, kas t . Valecay 

(Yv. 1128). 

G H A N A 
Op 15—22 april 1958 wordt te Accra de Eerste Confe

rentie van de Onafhankelijke Staten van Afrika gehou
JCTI. De deelnemende staten zijn: Marokko, Turris, 

Libye, Egypte , Soedan, Ethiopië , Liberia en Ghana. 
Ter gelegenheid hiervan zullen op 15 april 1958 4 her
denkingspostzegels verschijnen in 2 verschillende teke
ningen, n l . : 
2^2 d rood, zwart , goud en wit , kaart van Afrika waar 

omheen een lint met opschrift ,,Conference of 
independent African s t a t e s " . 

3 d. groen, zwart, goud en wit , gelijke afbeelding. 
1/— blauw, zwart , goud en wit , kaart van Afrika 

waarvoor een brandende toorts en onderschrift 
als boven. 

2/6 purper, zwart , goud en wit , afbeelding als 1/—. 
Het ontwerp voor deze zegels is van R. Milton te Accra. 
De druk geschiedde bij Harrison & Sons te Londen in 
vellen van 30 zegels op papier met watermerk. 

Wij geven tevens de afbeelding van een der 4 
zegels door ons gemeld in ons vorige nummer op blz . 79. 

G R O E N L A N D 
Ten bate van het Koning Frcderik IX en Koningin 

Ingridfonds ter bestrijding van de tuberculose zal op 
22 mei a .s . het zegel van 50 ore, blauw, Gustav Holm, 
worden uitgegeven voorzien van een nieuwe waarde 
met toeslag, n l . : 30 + 10 en het Lotharingse kruis , 

INDIA 
Op I maart j . I . verscheen het reeds door ons aange

kondigde zegel ter herdenking van het 50jarig bestaan 
der staal industr ie in di t land. Het is een zegel van 
15 n p . rood, met een gezicht op de Tatawerken en in 
medaillon het portret van de stichter J . N . f a t a . 

I R A N 
De serie pobt/.egels voor gewoon gebruik werd nog 

uitgebreid met de volgende waarden: 
6 R . blauw en pastelblauw 

10 R. groen en Russisch groen 
20 R. groen en olijf 

100 R . rose en lichtrose 
alle met afbeelding van Shah Mohammed Riza Pahlavi 
in avondtoilet 
50 D . groen en olijf 

3 R. rose en rood 
5 R. violetblauw en blauwgrijs 

alle met afbeelding van de Shah in maarschalkstenue. 
De 30e verjaardag van de Radiodienst was aanleiding 

tot de uitgifte van een postzegel van 10 R. l ichtbruingeel 
met afbeelding van een radiomast en oude en moderne 
gebouwen. 

J A P A N 
De heer Suykerbuyk te Houthem zond ons tevens ter 

inzage een afbeelding van een postzegel van 10 yen, 
l ichtrood, geelbruin, donkerblauw en zwart , welke op 9 
maart j l . verscheen ter herdenking van 'de opening van 
de Kanmontunnel , welke Shimonoseki op het eiland 
Honshou verbindt met Moji op het eiland Kyioushou. 
De tunnel heeft een weg voor het snelverkeer en een 
voor voetgangers en wielrijders. 

K O R E A ( N o o r d  ) 
De 40ste veriaardag van de Russische oktoberrevolutie 

was de aanleiding tot de uitgifte op 7 november 1957 van 
een serie v a i 3 postzegels, alle in de waarde van 10 won, 
n l . : 
10 w. oranje, staalgieterij 
10 w. blauwgrijs, Lenin 
10 w, lichtgr en, gevangengedenkteken, Kremlin toren, 

en vla gen van Rusland en NoordKorea. 

LIBERIA 
In onze opgave van de zegels verschenen ter her

denking van het bezoek van president Tubman aan di
verse landen in Europa is een fout geslopen. Het zegel 
betreffende I ta l ië is niet in de waarde 15 doch in de 
waarde 10 c. Wij geven hierbij de afbeelding van het 
zegel betreffende het bezoek aan Nederland. 

M A R O K K O 
Ook hier is de Belgische Wereldtentoonstel l ing aan

leiding tot de uitgifte van speciale zegels en wel 3 zegels, 
resp. in de waarden 15, 25 en 30 F . , alle met de afbeel
ding van het Marokkaanse paviljoen op die tentoon
stell ing. De zegels zijn in plaatdruk vervaardigd te 
Parijs in de drukkerij der P . T . T . De dag van uitgifte is 
nog niet bekend. 

N I C A R A G U A 
Ter herdenking van de Christelijke Broederschool 

zullen deze maand 15 postzegels verschijnen, waarvan 
voor de gewone post de waarden 3, 10, 15, 20, 50, 75c 
en I p . en voor de luchtpost de waarden 30, 60, 85 en 
90c. en i p 2 5 . Ip so , ip75 en 2 p . 

De Internat ionale Lions Vereniging za op 8 mei a . s . 
worden herdacht op een serie van 12 postzegels, waarvan 
voor de gewone post de waarden 5, 10, 20, 50, 75c en 
ip^o en voor de luchtpost 30, 60 en 90 c . en i p 2 5 , 2p 
en 5p, Beide series zullen ook in miniatuurvel let jes 
verschijnen. 

P A N A M A 
Ter ere van de V.N. zal een serie van 4 postzegels 

worden uitgegeven in de waarden 10, 21 en 50 c. ver
tonende het embleem der V.N. en een i B . vertonende 
de vlaggen van Panama en de V . N . 

De zegels zullen gezamenlijk in een miniatuurvel let je 
verschijnen, d a t 2 B extra kost . 

P E R U 
De zegel van 25 c. met afbeelding van de Ingenieurs

school (Yv. 431) verscheen in gewijzigde kleur, n l . : 
groen i . p .v . karmijnrood. 

R Y U  KYU E I L A N D E N 
Ter ere van de Persvereniging verscheen een post

zegel van 4 y . blauw, met afbeelding van een potlood 
als raliet in de ether afgeschoten. 

SALVADOR 
De opening van het . ,San Sa lvadür " ho t e l zal deze 

maand op een 6tal postzegels worden herdacht , die 
tevens dienen als propaganda voor het toerisme. De 
waarden en kleuren zullen zijn: 3c. bruin , 6c. rood, 
IOC blauw, 15 c. groen, 20 c . violet , en 30 c. Parijs
groen. 

U R U G U A Y 
De zegel van 3 c. der serie Ordonezlierdenking werd 

evenals de in ons februarinummer gemelde zegel van 7c. 
dezer serie met een nieuwe waarde overdrukt . De 3c. 
kreeg de opdruk , , 5 " in zwart . 

Op 14 februari j l . verschenen 2 postzegels ter her
denking van de ZuidAmerikaanse Zwemkampioen
schappen, beide met afbeelding van een duikend meisje. 
De waarden zijn 5c. groen en 10 c. blauw. Het eerste 
zegel is in verticaal het laatste in horizontaal formaat . 

V E R E N I G D E A R A B I S C H E R E P U B L I E K 
Als eersteling voor deze bamengesmolten republiek 

verscheen op 19 maar t j l . een postzegel v a n i o + s m . 
met opschrift U. A. R. Egypt. 1958 in het Engels en 
in het Arabisch, terwijl onder de afbeelding in deze 
talen s taa t vermeld i s t AFROASIAN CONGRESS 
OF OPHTHALMOLOGY. De afbeelding is die van een 
kaar t van Afrika en Azië bedekt met een oog. 

Op 13 maart j l . zou de 3 m . voor de gewone koerse
rende serie verschijnen met afbeelding van prinses 
Nofret. 

V E R E N I G D E S T A T E N V A N A M E R I K A 
Hoewel eerst bestemd om aan het einde van dit jaar te 

verschijnen zal een postzegel ter herdenking van het 
Geophysisch jaar vermoedelijk reeds op 31 mei a . s . ver
schijnen ter gelegenheid van de opening van de COM
PEXtentoonste l l ing te Chicago ( H I ) . 

De koerserende serie postzegels voor gewoon gebruik 
zal worden aangevuld met een tweetal zegels, n l : 
15 c. John Jay (12 .12 .1745—17.5 1829) 
25 o. Paul Revere (i .1.1735—10.5.1818). 
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Literatuur 
Zumstein. Europa Katalog 1958. 41 Auflage. Uitgave 
van Zumstein & Cie, Inhaber Hertsch & Co, Markt-
gasse 50, Bern (Zwitserland). 

Dit jaar in een blauwlinnen band verscheen bij de in
trede van het nieuwe postzegelseizoen de welbekende uit
gave van bovengenoemde catalogus in een omvang van 1392 
bladzijden, hetgeen weer een uitbreiding betekent van 48 
bladzijden sedert de uitgave van het vorige jaar. Het aantal 
afbeeldingen steeg tot meer dan 17.600. 

Zoals voor een Zwitserse uitgave welhaast vanzelf spreekt 
is van de alfabetische volgorde der diverse landen in zo
verre afgeweken, dat zij aanvangt met Zwitserland, welk 
hoofdstuk niet minder dan 50 bladzijden beslaat. De zegel
uitgiften zijn in hoofdstukken ingedeeld. Dit principe is ech
ter bij de overige landen niet consequent doorgevoerd. Bij 
Nederland en nog enige andere landen zijn de luchtpost
zegels in de tekst voor de gewone zegels behandeld, bij 
Tsjecho Slowakije e.a. zijn weer afzonderlijke rubrieken 
luchtpost ingevoerd- Een meer consequente behandeling 
voor alle landen zou o.i. aanbeveling verdienen. 
In zijn voorwoord schrijft de uitgever, dat de prijzen ook 
dit jaar weer over het algemeen een stijging te zien geven, 
zulks tengevolge van de grote vraag en van de geringe 
voorraden in de handel. Vooral landen naar wier zegels 
grote vraag is, zoals Vaticaanstad, Saargebied, West-Ber-
lijn. Bondsrepubliek Duitsland, Italië en Frankrijk geven 
hier en daar buitengewone prijsstijgingen te zien. 

Bij een vergelijking der prijzen met die welke in Neder
land voor de zegels worden betaald moet natuurlijk reke
ning worden gehouden met het feit dat de Nederlandse 
markt nog steeds verschilt met die van andere landen. 
Zulks springt b.v. in het oog als men de prijzen in de Zum
stein gemeld vergelijkt met die van de catalogus der Ne-
derlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren voorzo
ver Nederlandse postzegels betreft. De nummers 1 en 2 
staan, ongebruikt, bij Zumstein geboekt voor 180 Zwfr. en 
in de Handelarencatalogus voor ƒ 125,—. dat is dus een ver
houding van Zwfr. 1,44 = ƒ 1,—. Voor gebruikte zegels no
teert de Handelarencatalogus voor deze nummers 1 en 2 de 
somma van ƒ 8.— dat zou dus tegen voormelde verhoudings
koers voor Zwitserland betekenen Zwfr. 11,52. Zumstein 
noteert echter Zwfr. 8,50, hetgeen dus 3 Zwfr. oftewel 26 
pet. goedkoper is. Nog sterker springt in het oog het ver
schil voor no 3- Deze noteert Zumstein voor ongebruikte 

VERBETERING 
In het verslag over de „BEPHILA" opgeno

men op blz. 76 in het vorige nummer is een 
zetfout geslopen welke correctie behoeft. In de 
2e kolom op regel 2 moet nl. in plaats van 
„mogelijk" worden gelezen „onmogelijk". 

Attentie 
In verband met het jubileum van de Nederland

se Bond van Filatelisten-verenigingen zal het ju-
ninummer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie niet op 15 juni a.s. verschijnen maar 
op 28 juni a.s. ter post worden bezorgd. 

Reservering van extra exemplaren van dit 
nummer kan uiterlijk tot 1 mei a.s. geschieden 
door opgave van het te reserveren aantal aan de 
administratie. 

De verenigingssecretarissen worden er op gewe
zen, dat ten behoeve van leden die na 1 mei a.s. 
als lid van de vereniging worden opgegeven geen 
jubileumnummer wordt gereserveerd en zij dus 
geen juninummer ontvangen. 

Voorts wordt er aan herinnerd dat in bedoeld 
nummer geen „Verenigingsnieuws" zal worden op
genomen. Heren secretarissen kunnen wel hun ge
bruikelijke opgaven omtrent ledenmutaties inzen
den, maar plaatsing zal eerst in een later nummer 
geschieden. 

De Raad van Beheer. 

exemplaren Zwfr. 225 terwijl de Handelarencatalogus no
teert ƒ 150,—, dus ƒ 10,— = Zwfr. 15. Voor gebruikte exem
plaren noteert de Handelarencatalogus ƒ 40.— hetgeen dus 
zou betekenen Zwfr. 60. Zumstein noteert echter Zwfr. 38, 
dat is dus ruim 36,5 pet. lager. Zo zouden er nog talrijke 
verschillen te constateren zijn, maar het ligt niet in de lijn 
van deze bespreking hierop verder in te gaan. Wij willen 
er alleen op wijzen dat men met de waardebepalingen dus 
voorzichtig dient te zijn en zich niet eenzijdig moet oriën
teren. 

Nog willen wij op een verschil in de behandeling der ma
terie wijzen bij Duitsland en bij Polen. Bij eerstgenoemd 
land treffen wij op blz. 271 onder het hoofd Sowjetische 
Besatzungszone een mededeling aan, dat diverse zegels met 
de hand overdrukt werden op verschillende postkantoren 
door aanbrenging van de naam van het kantoor en dis-
trictsnummer; een uitwerking der diverse opdrukken .ont
breekt. Bij Polen echter treffen we een opsomming aan 
van diverse zegels welke met handstempels op de postkan
toren werden overdrukt met het woord Groszy toen op 28 
oktober 1950 daar een devaluatie van 100 pet. werd door
gevoerd. 

Maar een en ander neemt niet weg, dat de Zumstein een 
uitstekende gids is op basis waarvan internationale trans
acties zeker kunnen worden aangegaan. Dat zulks ook in 
andere landen wordt ingezien, vooral in Centraal-Europa, 
blijkt wel uit het feit, dat deze catalogus meestal binnen 
een paar maanden is uitverkocht, zodat spoedige aanschaf
fing zeker aan te bevelen is voor hen die dit jaar over een 
exemplaar de beschikking willen hebben. 

slot 

Nieuwe Uitgiften 

De 15 c . verschijnt het eerst te Washington D.C , en 
de 25 c. het eerst te Boston. Mass. Het laatstRCnoemde 
zege! verschijnt vermoedelijk op i8 apri l a . s . 

Op 15 maar t j l . verscheen het eerst te I thaca (N.Y.) 
het reeds door ons aangekondigde zegel van 3 c. Tu in 
bouw en bloementeel t , ter herdenking van de loo-jarige 
geboortedag van Liber ty Hyde Bailey, professor aan 
de C 'nell-universi tei t en een vooraanstaande figuur 
op het gebied van landbouw en bloementeelt . Dit zegel 
vertoont de afbeelding van een vrouwefiguur met hoorn 
des overvloeds. Zegelontwerp van Denver Gillen. De 
postzegrel der koerserende serie in de waarde van 8 c . en 
met afbeelding van het bovendeel van het Vrijheids-
monument verscheen in een iets gewijzigde diuk op 22 
maar t j l . het eerst te Cleveland, Ohio . Dit zegel werd 
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gediiikt op de nieuwe Gion-pers en wijkt in onderdelen 
af van de vroegere u i tgave , o .a . zijn de toorts en de vlam 
iet^ gezakt, zodat het woord U . S . Postage niet onder
broken wordt ; het vrijheidsbeeld is iets vergroot en is m 
kleed en benedendeel iets gedetail leerd; de arm met 
boek heeft meer vorm gekregen en meer kleur op de op 
geheven a rm; het woord , . L i b e r t y " beneden op het 
zegel is iets kleiner geworden en iets meer naar beneden 
op het zegel geplaa ts t . Het zegel maakt de indruk 
blauwer te zijn De wijzigingen in de tekening zijn even
als het ontwerp van het vroegeie zegel van Chickering. 
Matthew D . Fenton verzorgde de gravermg van tekening 
en omlijsting en Howard F . Sharpless van letters en 
cijfers. Bij de vorige uitgave van de gravermg der om-
lijstmg van C. A. Brooks, cijfers van J . S. Edmondson, 
beeld van D . Fenton en letters van K. Barrick. 

Op 17 april a . s . verschijnt het eerst te Detroit . Mich, 
een postzegel van 3 c. rood, ter gelegenheid van de deel
neming van d i t land aan de Wereldtentoonstelling te 
Brussel . Het zegel vertoont de maquet te van het pavil
joen der V . S . op deze tentoonstel l ing. 

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

Wij geven hierbij de afbeelding van een der beide 
zegels welke op 14 apri l j l , zouden verschijnen en door 
ons werden gemeld in het vorige nummer op blz . 80, 

ÜNiVERSÄtAf«>mT£«NAllONÄtEXH l̂TiOW-l9SÖ 



BONDSBIBLIOTHEEK. 
Gevestigd: Koningstraat 36, Arnhem 
Geopend: Elke werkdagsvan 9.00 tot 17.00 uur (s zaterdags 

tot 12.00 uur) Op woensdagen bovendien van 
19.30 tot 22.00 uur. " 

Correspondentie: 
uitlening: Bibliotheek v. d. Ned. Bond van Filatelisten-Ver

enigingen, p/a gemeente-archief. Koningstraat 
36, Arnhem. 

alle overige: Jhr. G. A. de Bosch Kemper, v. d. Wateringe
laan 88, Voorburg. 

ADRESWIJZIGING. 
De aandacht wordt gevestigd op de adreswijziging van de 

Bondsbibliothecaris. Deze adreswijziging brengt voor de uit
lening geen gevolgen met zich mede: aanvragen en terug
zendingen behoren evenals tot dusverre, gezonden te wor
den aan de Beheerder, Koningstraat 36, Arnhem. Alle an
dere correspondentie, zoals voorstellen tot aanschaffing, 
aanbiedingen, zaken betreffende de verkoopafdeling, beho
ren naar Voorburg gezonden te worden. Het gironummer 
blijft ongewijzigd: 853466. 

AANWINSTEN (vorige lijst december-nummer 1957) 
3 D 38 ANDERSSEN, J, og H. Dethloff, Norges Frimerker 

1855-1924. Kristiania Filatelists Klubs forlag, (Kris
tiania 1924), 8 + 188 pp. 21 x 24 cm. geïll. 
(schenking van A. G. V. v. d. Schooren) 

4 B 52 ARNAU, F., Lexikon der Philatelie. Ullstein, Frank
furt a. M. 1957. 224 pp. 18 x 12 cm geïll. lit. opg. 
Ullstein-Buch 162 

4 H 34 BEAUFOND, E. H. de. Les marques postales des 
départements conquis 1792-1815. Editions E. H. de 

en wereiiigiiigisnieuws 

Beaufond, Paris 1957. 148 pp. 24x16 cm geïll. lit. 
opg. regs. 

4 B 54 BEKNOPT handboek over de Nederlandse postze
gels, Nederlandse Bond v. Filatelisten-Verenigingen, 
(Amsterdam 1957- ). (No 1 - ) 20x11 cm. 
(1) Uitgifte 1891 „Koningin met hangend haar". 
(1957) 29 pp. geïll. 

4 H 35 BOESMAN, J., Luchtvaart souvenirs. Ned. Lucht
vaart Museum, Den Haag 1958. lOa pp. 24x15 cm 
geïll. 
Samengesteld uit artikelen, die verschenen zijn in 
het maandblad „Mijn Stokpaardje". 

4 H 33 BÜTTNER, M., Postzegels vertellen verhalen, avon
turen, anecdotes. Breughel enz, Amsterdam enz. 
(1954). 80 pp. 26x18 cm geïll. vertaald door Nel 
Bakker, oorspr. titel Romantik der Briefmerke. 

4 C 56 HEINSEN et Leralle, Histoire postale des départe
ments francais d'Allemagne du Nord. Yvert & Cie, 
Amiens 1957. 47 pp. 21x14 cm. geïll. 

4 B 51 HOFINGER, W., Die älteste Luftpost der Welt; his
torische Studie nach Originaldokumenten der Pari
ser Ballonpost 1870/71. Thomas, Kempen (1957). 114 
pp. 20x14 cm geïll. 

4 B 53 STO godina poste u Novom Sadu (sa kratim osvrtom 
na razvoj poste u Svetu i u Wojwodini). Direkzija 
Posta Telegrafa i Telefona, Novi Sad (1953). 58 pp. 
21x15 cm geïll. Lit. opg. 
(schenking van K. E. König) 

4 H 32 UNITED NATIONS postage stamps. United Nations 
department of public information, New York 1956. 
88 pp. 23x15 cm geïll. 

VERKRIJGBARE UITGAVEN. 
Verwezen wordt naar de lijst van bij de beheerder/biblio

thecaris verkrijgbare uitgaven. Laatstelijk gepubliceerd in 
het Maandblad van februari. 

De Bondsbibliothecaris, 
DE BOSCH KEMPER. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: D. J. G. Verzij den. Godelinde-
weg 44, Naarden. Tel. K 2959—5427. 

Agenda van de ALGEMENE VERGADE
RING te houden op 15 mei 1958 in Krasna-
polsky, Warmoess t raa t , Aras te rdam. 

1. Opening en Mededel ingen 
2. Verslag Algemene Vergader ing 1957, in

middels reeds afzonderlijk verschenen . 
3. Verslag over 1957. 
4. Verslag van de Penn ingmees te r , m e t r e 

kening en ve ran twoord ing over 1957. 
5. Verslag van de afdeling Rondzending, 

me t de rekening en ve ran twoord ing over 
1957. 

6. Rappor t v a n de f inanciële commissie . 
7. Begrot ing 1958. 
8. Vaststelling van he t aan ta l Bes tuurs 

leden. Het bes tuur stel t voor hier in geen 
wijziging te b rengen . 

9. Verkiezing van 3 bes tuurs leden . 
De h e r e n : J . J. A, van der Horst , D. Hui-
t ing, en Dr. H. Schouten stel len zich her 
k iesbaar . 
Afdelingen en leden, die nade re kand ida 
t e n wensen t e stellen, w o r d e n verzocht 
h i e rvan mededel ing te doen aan he t Se
cre ta r iaa t vóór 1 m e i 1958. 

10. Benoeming financiële commissie. 
11. Plaats waa r de volgende Algemene Ver

gader ing zal worden gehouden . Het be
s tuu r stel t voor A m s t e r d a m . 

12. Wat verder ter tafel zal worden gebracht . 
13. Rondvraag . 
14. Sluit ing. 
Afdelingssecretariaten: 

ALKMAAR: J . P . Lienesch, Kennemers in -
gel 2, Alkmaar . Tel. 3957. 

ALMELO; A. H. Jansen , Borne rb roekse -
s t raa t 28-B. Almelo. 

ALPHEN a / d R I J N : J . C. Meijer, Zaa lberg
straat 52, Alphen a / d Rijn. 

AMSTERDAM: Fd. Verff, Maass t raa t 20-B, 
Amsterdam-Z. Tel. 721378. 

APELDOORN: B. ten Hoopen, J ach t l a an 
134, Apeldoorn. 

ARNHEM: J . M. P . de Jonchee re , Biesdal -
selaan 47, Velp. Tel. 3077. 

BODEGRAVEN: M. Trouw, P r insens t r aa t 
37, Bodegraven. Tel. 2126. 

BOSKOOP: C. Bulk, Reijerskoop 142, Bos
koop. Tel. 3043. 

CASTRICUM: W. M. Hendr ikse , Kon. Wil-
he lmmalaan 26, Cas t r lcum. 

COEVORDEN: H. Gerr i t s , Hol thone D 8, 
Gramsbergen. 

CURACAO: Mej . M. J . L. Vel tman, W. 
Kerckr incks t raa t 32, Curagao, Ned. Ant . 

DEVENTER: C. Poh lmann , Schools t raa t 22, 
Deventer . 

DORDRECHT: P . Kraaljeveld, Singel 190, 
Dordrecht . Tel. 4858. 

GOOI- EN EEMLAND: Secr . : C. M. Rog
geveen, Nolseweg 14a, Blaricura. 

•s-GRAVENHAGE: F . A. F. Bloys van 
Treslong, P r ins Sadees t raa t 22-A, Den Haag. 

HAARLEM: J . H. Geerl ings, Cesar F ranck -
laan 13, Heemstede . Tel. Haa r l em 38759 

KROMMENIE: G. H. van Nieuwenhuizen , 
Klaas Ka te r s t r aa t 15, K r o m m e n i e . 

LEIDEN: Drs . A. L. Beker , Wi lhe lmina
p a r k 8, Oegstgeest. 

LOCHEM: J. H. Boom, Vil lapark L 96, Bar -
chem. 

MONSTER: J . M. Neervoort, Molenweg 44. 
Monster . 

NIJMEGEN: B A. Ontrop, Zebras t r aa t 3, 
Nijmegen. Tel. 31277. 

STEENWIJK: P. J. Heidinga, Meppelerweg 
67, Steenwijk. 

TWENTE: J . Velleman, Nieuws t raa t 5, 
Hengelo . Tel. 2681. 

UTRECHT: Ir. M. van der Voort, Rubens
laan 81, Ut rech t . 

VLAARDINGEN: P . J . Slangen, Merel laan 
45, v i aa rd lngen . 

VOORBURG: Ir . J . Sipkes, Gouve rneu r 
kade 4, Voorburg. 

VOORSCHOTEN: J . C. Nell, Narc i ss t raa t 
10-bov., Voorschoten. Tel. 2248 van 9—5. 

WEST-FRIESLAND: G. L. S tap , T w e e -
boomlaan 151, Hoorn 

Aanmeldingen: 2390 W. Busch, Zuiddijk 330, 
Z a a n d a m (afd. Krommenie ) ; 2391 J . B r e s -
sers, I Jsse lmondses t raa t 51b, Schiedam (afd. 
Viaardlngen) ; 2392 Mej . B. W. Bredenoord , 
De K a r 1, Apeldoorn ; 2393 D. B i n n e n k a m p , 
Van Boetzelaars t r . 85, Alphen a.d. Rijn; 2394 
J . W. Broekhuizen, Dr. Beguin laan 50, Voor
b u r g ; 2395 W. Baks, S teenbeeks t r aa t 6, Zet -
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ten (afd Nijmegen); 239S H Dirks, Schaep-
manstraat 29, Tegelen (L), 2397 G Dalen 
Gilhuis, Eemwijkstraat 3, Voorburg, 2398 C 
J L V Ettinger, Ruytenburgstraat 20, Vlaar-
dingen, 2399 W riach. Broekweg 26, Vlaar-
dmgen, 2400 Ir A M Faberij de Jonge, Pa
radijsstraat 38, Voorburg 2401 H C P de 
Groot, Pupillenstraat 57a Rotterdam (afd 
Vlaardingen) 2402 Ds H A Hauer, School
straat 1, Oldenzaal (afd Twente), 2403 J 
P Hoogmoed, Van Boecholtstraat 52, Deven
ter 2404 H Hazewinkel Ruysdaelkade 25, 
Amsterdam, 2405 L M Hoefnagels, Jacob 
van Campenstr 11, Nijmegen, 2406 G van 
Ipenburg Gordonstraat 27b, Schiedam (afd 
Vlaardingen), 2407 J Janse, Stationssti aat 
21e Alphen a d Rijn 2408 G J Koender-
man, Lekstraat 95 Schiedam (afd Vlaardin
gen), 2409 C A Kl use, Eendrachtsti aat 13b, 
Schiedam (afd Vlaardingen) 2410 E J Lub
bers, Cartesiusstraat 45, Deventer, 2411 W 
A v d Lmde, Duistervoordseweg 87, Twel-
lo (Afd Deventer), 2412 H M Muller, Oude-
goedstraat 79, Deventei 2413 W L. v d. 
Meer, Nieuwe Maastiaat 58a, Schiedam (afd 
Vlaardingen), 2414 J Mouius, Vlaardingei-
dijk 203a, Schiedam (afd Vlaardingen) 2415 
F A Meijer, Hoflaan 221, Leiden 2416 J C 
Overhaart, Elbuigeiweg 19 Epe (afd Apel
doorn), 2417 C van dei Poel Boomgaard
straat 13b, Rotteidam (afd Vlaardingen), 
2418 J Polak, Ouddorpsestraat 27b Schie
dam (afd Vlaai dingen) 2419 H A Roes-
sink. Van Ostadelaan 73a Schiedam (afd 
Vlaardingen) 2420 A F J Stoets, Kraaier-
straat 6c, Rotterdam (afd Vlaardingen), 2421 
C Schot, Nieuwe Maasstr 9, Schiedam (afd 
Vlaardingen) 2422 K A Schafer, Harendijk 
52b, Schiedam (afd Vlaardingen), 2423 Ds 
A H Schippers Molenstraat 33, HiUegom 
(afd Haarlem) 2424 J J A A Scheepers, 
Hengstdalseweg 137, Nijmegen 2425 F Th 
Sluyter, R K C St Franciscus, Coevoiden, 
2426 Dr Th J van Stockum, Fred Hendiik-
pleln 15, Den Haag 2427 L Thiele, Strijen-
sestraat 71a, Rotterdam-Z (afd Vlaardingen) 
2428 J W Vis, Wervershoofstraat 38, Nieu-
wendam, 2429 W Vogel, Fortuinlaan 89, 
Krommenie, 2430 Dis A C Visser Juliana-
laan 18, Kaag, post Abbenes 2431 Mevr M 
J Warning-van Goozen Pres Steijnstraat 29 
Deventer, 2432 A C van Welie Willem de 
Zwijgerstr 32, Harderwijk 2433 Mevr A 
Duyvestijn-de Kleyn, Ahornstraat 27, Mon-
stei 2434 B Vogel, Pasangrahan, Curagao, 
2435 H Boesveld, Postbus 360, Curagao 2436 
J visser, Rijsweerdsweg 42, Deventer, 2389 
M C P Angevare, Wijzend B 212, Sijbekar-
spel, Benningbioek afd West-Fr 2437 C 
Gootjes, Oude Doelenkade 13, Hoorn (afd 
West-Fr) 2438 C G Vis, Buurt 71, Ven
huizen (afd West-Fi ) 2439 B Hamstra, 
Kuijerhuislaan 22 Zwollerkerspel 2440 G H 
H Kappelhoff, Beethovenstraat 3a, Amster
dam-Zuid, 2441 E Kuitert, Trompstraat 20, 
Bodegraven 2442 G W D v d Linde, W L 
57, Nieuwerbrug a d Rijn (afd Bodegraven); 
2443 P A de Smeth, Keikv/eg 16, Venhui
zen (afd West-Fr), 2444 J Slooten, Burg 
Hoogenboomlaan C 9, Hoogwoud (afd West-
Fr ) 

Overleden 343 W v d Stoel, Voorschoten, 
642 A J Orth, Deventer, 1392 J Moerman, 
Vlaardingen, 1832 Jarle O Stensdal, Havik, 
Nooi wegen 

Afvoeren 2359 J A Hello, Rotteidam-z ; 
1636 J de Jager, Alkmaar 1926 J Overkleeft, 
Naaldwijk 
Afd Coevorden 

vanaf 1 maart j 1 is het bestuur als volgt 
samengesteld Ir J B Binnendijk, Voorzit
ter, F Th Sluj ter. Secretaris R K C St 
Franciscus D Westerveld, Sectiehoofd Rond-
zendingen, J A Pabon en W Zwitsers Le
den 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr.esse Mevr C G H Bode-Flohil , 
Ginnekenweg 108, Breda 

op 14 maait j 1 overleed in de leef
tijd van 69 jaar ons lid, de heer 

G C VAN DE WALL 
Geduiende vele jaren heeft hij als 
bestuurslid onze Veienigingen giote 
diensten bewezen en door zijn pret
tige omgang talloze vrienden mogen 
verwerven, die hem steeds in dank
bare herinnering zullen houden 
Rust in vrede 

Nieuwe leden 631 K B van Buren, Oke-
ghemlaan 3a, (NOR), 484 Dr H Buys, Burg 
de Manlaan 19, (EUR BE), 566 W J P 
Joosen Antonie, Olmstraat 17, (EUR BE), 
allen te Breda, 691 G J Schueler, Amers-
foortsestraat 16, Barneveld (NOR EUR). 

Overleden 123 J Broeders, Teiheuyden; 
327 M H Thieller, Breda, 308 G C v d. 
Wall, Velp 249 B H V d Werke, Rotterdam 

Bedankt 284 Mevr B Tjeenk WiUmk-Jor-
daans, Hattem 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM Secr • A D Aeijelts, 
Tolakkerweg 54, Hollandsche Rading 
(U) 

Ledenvergadering vrijdag 25 april 1958 te 
20,15 uui in hotel ,,Krasnapolsky , Warmoes
straat, Amsterdam-C De veiling wordt ge
houden van 19,30—20,15 uur 

Kandidaatleden 453 Mevr A GiUebaaid, 
Molenkade 21 Duivendrecht, 455 J Th M 
Olbertz, O L Vrouwestraat 23, Hengelo (Ov ) 
145 J B M Schoonhoven, Linnaeusstraat 45, 
Amsterdam-O 451 G van Trigt, Van Mont-
pendieilaan 63, Amstelveen 457 Mevr A L 
v d Vorm, Spuistraat 257 hs, Amsterdam-C 

Nieuwe leden 362 Dr J C van den 
Bosch 792 H Ph Druyf 71 W J Keehnen 
380 M J Menso, 363 MeVI A Schouw 369 
G R Teunissen 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr H G v d Wes-
teringh, Tolsteegsingel 17bis, Utrecht 

Bestuursvergadering dinsdag 22 april a s 
ten huize van de secretai is 

Ledenvergadering dinsdag 29 april a s 
n m 8 uur m Tivoli 

Voordracht met lantaarnplaatjes door de 
heer H P van Lente, Amsteidam (Phil Cen
trum) Onderwerp ,,Egypte 

Landen wedstrijd Malakka tot 1910 (Stiaits 
Settlements) 

Nteuw hd 1 kand-lid vermeld in het 
maartnummer 

Ovei leden L H Heintjes Loog Landaal, 
beiden te utrecht 

Geroyeerd P H M van Opheusden, 
Utiecht 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER-
EENIGING Secr G H C van Dijk, 
Tor te l laan 42, Den Haag Ledenadmi
nis t ra t ie Mr Ant van der Flier, Tor 
te l laan 69, Den Haag 

Nieuwe leden J A Nennie, E Hubner, 
F J Padt 

Kandidaat-lid Mr J E IJsebaert, Laan 
van Meerdervoort 1219, Den Haag 

Overleden C J F L Knufman, Den Haag 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr D O Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, 's-Gravenhage, 
tel 393838 Beheerder Centraal Leden-
register N F Hedeman, Valkenbos-
kade 86, Den Haag Tel 390857 

Algemene ledenvergadering De algeme
ne ledenveigadering (Voorjaarsvergadering) 
zal gehouden worden op zaterdag 10 mei 1958 
te 10 30 uur te Utrecht in een der zalen van 
Hotel-Cafe-Restaurants Smits, Viedenburg 

Agenda 1 Opening 2 Notulen Najaars-
veigadeiing 3 Ingekomen stukken en mede
delingen 4 Royementen 5 Jaarvei slagen 
van Secretaris, Algemeen Penningmeester, 
Administrateur Rondzendverkeer, Bibliothe
caris en administrateur Nieuwtjesdienst Ver
slagen kascommissies Voorstel H B wijzi
ging begroting 1958 6 Instellen commissie 
van onderzoek inzake de onderlinge verhou
ding H B -afdeling 's-Gravenhage 7 Instel
len kascommissie nieuwtjesdienst 8 Voor
stellen londzendverkeer, A voorstellen H B , 
B Voorstellen afdeling s-Gravenhage, C 
Voorstellen afdeling Soest 9 Verkiezing van 
drie hoofdbestuursleden, wegens periodiek 
aftieden van de heren A Godschalk, N F 
Hedeman en J de Vries De aftredende he
ren stellen zich herkiesbaar Eventuele kan
didaatstelling schriftelijk vóór 3 mei 1958 bij 
het secretariaat indienen 10 Verslag Bonds
vergadering 11 Half uurtje filatelie, te vei-
zorgen door de afd Zeist 12 Kleine vei lo
ting (facultatief) 13 Plaatsbepaling volgen
de vergadering 14 Wat verder ter tafel zal 
worden gebracht 15 Rondvraag 16 Sluiting 
Afdelmgssecretariaten en bijeenkomsten 

AALSMEER (Ar) A Fillus, Kerkweg 56, 
Aalsmeer, Ie dinsdag 20 uur Gebouw Irene, 
Kanaalstr , Aalsmeer, 3e woensdag, 20 uur 
„Het Dorstige Hert" Amstelveen, 2e woens
dag 20 uur ,,De Landbouw", Hoofddorp 

AMERSFOORT (At)- J H J Vlester, Bor-
gesiuslaan 29, Amersfoort, Ie donderdag, 20 
uur Zaal Amersfoortse Gemeenschap, Pau-
lus Buyslaan 1, Amersfoort 

AMSTERDAM (Am) R V d Velde, Rozen-
daalstraat 8 hs, Amsterdam-O, Ie donderdag 
20 uur: ,,Modern", Kleine Gartmanplantsoen. 

Amsterdam (verg) en 3de dondei dag op het 
zelfde adres (ruilen) 

DEVENTER (Dr) T van Heuvel, Biink-
greverweg 35, Deventer, Ie vrijdag, 19 30 uur 
„De Hereniging', Grote Poot 2, Deventer 

DRIEBERGEN (Dn) R J Kok, Lindelaan 
16, Driebergen, 2e donderdag, 20 uui Nuts-
gebouw. Bosstraat 9, Driebergen 

EMMEN (Em) A Kuipers, Noordbaiger
straat 106, Emmen, 2e dinsdag, 20 uur Hotel 
Grimme, Stationsstraat 16, Emmen 

ENKHUIZEN (En) Jac Kofman Noordei-
weg 22, Enkhuizen, 15 april, 20 uur Oranje
zaal, Kaasmarkt 4, Enkhuizen 

FLAKKEE (Fe) F van Hei wijnen. Mei
doornstraat 8, Middelharnis veig na convo
catie 

GOES (Gs) Dr Ch J Philips, A J -kade 
11, Goes, 3e dinsdag, 19 30 uur Hotel Cen
traal, Markt, Goes 

'S-GRAVENHAGE (Gv) C L Bakker, Ful-
tonstraat 239, 's-Gravenhage 4e woensdag, 
19 30 uur Parkhotel, Molenstraat, 's-Graven
hage 2e woensdag, 19 30 uur Cafe-Rest l'Es-
peranee. Laan v Meerdervoort 205-A, 's-Gra
venhage (ruilen), iedere zaterdag 13—17 uur 
,,Amicitia", Westeinde 16, 's-Gravenhage 
(Beurs) 

HAARLEM (Hm) J Elsenbroek, Muider-
slotweg 117, Haarlem, 3e vrijdag, 20 uur 
H K B Tempeliersstraat 35, Haarlem 

HARDERWIJK (Hk) W A Pronk Leuve-
numseweg 31, Harderwijk Ie woensdag 20 
UUI Hotel Baars Kerkplein, Harderwijk 

't HOGELAND (Hd) J Klip, Toienstiaat 
A SO Uithuizermeeden, 2e woensdag, 20 uur 
,,De Rank", Uithuizen 

HOOGVLIET (Ht) P Lengkeek, Boom-
gaardhoekseweg 122 Hoogvliet vergadermg 
24 april, 20 uur, recreatiegebouw Oude Wal, 
Hoogvliet 

t KABINE-rSTUK (Kk ) G J Minholts 
Stadsweg 3, Oosterhogebrug (Gr), na convo
catie 

KAMPEN (Kn) W G Ch Albrecht, Mau-
ritsstraat 16, Kampen, 2e woensdag, 20 uui 
„De Stadsherberg", IJsselkade Kampen 

LAND VAN CADZAND (Cd) P A Cats-
man Nieuwstraat 27 Oostburg, Ie maandag, 
19 uur Hotel „De Eenhoorn Markt, Oost-
bu ig 

LANGEDIJK (Lk) P Schoenmaker, 
Doipsstraat 173-A, Zuidscharwoude 7 mei, 
20 u u r Hotel Burg, B 20, Noordscharwoude 

LISSE (Le ) G Segers Pzn Kanaals t raa t 
70, Lisse, voor 18 j a a r en ouder le woensdag 
verg en 2e woensdag ru i len , voor junioren 
3e woensdag Alle bi jeenkomsten in B L O -
school. Laan van Rijckevorssel, Lisse 

MAASTRICHT (Mt) A Schreppers Min 
Ta lmas t r aa t 31, Maast r icht , 2e maandag, 20 
u u r Hotel „Aux Pays Bas" , Vrijthof 7, 
TUTg 3Qi 'T*" l f * 'h1 ' 

MEPPEL (Ml) H Rondhuls, Soembastr 
28, Meppel, 2e maandag 20 uur Zaal Don
ker KI Oeverstraat, Meppel 

NOORDWIJK (Nk ) F Molenaai, Emma-
weg 29, Noordwijk, 2e dinsdag, 20 uur Hotel 
„De Zeeleeuw", Kon Wilh Boulevard 2 
Noordwijk 

G J PEELEN (Gp) J L Edelsehaap, 
Kerkplein 14, Oosterland, na convocatie 

DE POSTHOORN (Ab) J V d Hoek, 
Graat Janstraat 42, Slikkerveer, le maan
dag, 2C uur Gem Secretarie, Molendijk Kin-
deidijk bu Alblasserdam 

ROTTERDAM (Rm) C J Collewijn, 
Dooi nenburg 22 Rotterdam-Zuidwijk le 
dinsdag, 20 uur Zaal Trianon, Groene Hille-
dijk 33, Rotterdam-Zuid, vergadering, andere 
dinsdagen 20 uur, zelfde adres ruilen en 
evt veilen 

SASSENHEIM (Sm ) J van Doip, Berken
laan 17, Sassenheim Vergadering na con
vocatie 

SCHOUWEN-DUIVELAND (Sd ) J van 
Urk, P D de Vosstraat 8, Zierikzee 2e o£ 
3e vrijdag, 20 uur Hotel van Oppen, Verre-
nieuwstraat 12, Zierikzee 

SOEST (St) A J Meijer, Osi,endamweg 
20, Soest, 2e en 4e vrijdag, 20 uur ,,De 
Schouw", Birktstraat 47, Soest, vergadering 
en ruilavond 

TIEL (Tl) A C van Haatten, Prinses Ma-
rijkeweg 63, Geldermalsen, na convocatie 20 
uur Hotel ,,De Zon', Varkensmarkt 3, Tiel 

UTRECHT (Ut) B Kesting, van Maasdijk-
straat 7, Zuilen-Utrecht 3e donderdag 20 u 
Café-Restaurant „Vredenburg ' Vredenburg 
3, Utrecht 

VENLO (Vo ) E Heijting, Herungerweg 9, 
•Venlo, 2e dinsdag, Cafe-Rest „Schreurs', 
Lomstraat 5, Venlo 

VLISSINGEN (Vn) C W Louwerse, Paul 
Krugerstraat 40, Vlissingen, 3e donderdag, 20 
uur , Strandhotel", Boulevard Evertsen 4, 
Vlissingen 

WALCHEREN (Wn) N. A Malcorps, Park 
de Griffioen 24, Middelburg; 3e donderdag, 
20 uur ,,De Eendracht", Grote Markt, Mid
delburg 

WEERT (Wt) MeJ L Weerts, Wilhelml-
aasmgel 36, Weert, na convocatie. 
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WEESP (Wp.): H. J. Meenink, Middenstr. 
64, Weesp; Ie woenädag, 19.30 uur: Kantine 
Fa Geesink, Achtergracht, hoek Sas van 
Gentstraat, Weesp. 

WOERDEN (Wo.): J. V. d. Velden, v d. 
Valk Boumanlaan 61, Woerden; 4e woensdag, 
20 uur; „Concordia", Havenstraat 4, Woerden, 
2e zaterdag, 15 uur; ,,Concordia" (ruilbeurs). 

ZEIST (Zt.): L. W. S. Havinga, Dalweg 29, 
Zeist; na convocatie in Hotel Ca£é „Buiten
lust", Montaubanstraat 8A, Zeist. 

ZWOLLE (Ze.): E. Gillet, Violierenstraat 
23, Zwolle; Ie vrydag, 19.45 uur; Café Rest. 
,,Suisse", Luttekestraat, Zwolle (veiling
avond), 4e zaterdag, 15 uur, hetzelfde adres, 
veigadering. 

Onbekend adres Cd. 1235 G. Verdoes, v.h. 
Herwen. 

Oyerteden: Gv. 789 Dr. R. Wind Hzn., Den 
Haag, ld. 1245 J. J. H. Kuypers, Roermond. 

Bedanken. ld. 1339 H. C. de Bruijn, Apel
doorn; Wn. 1393 E. Schaf f art, Soubuig, ld. 
1998 J. Reparon, Leerdam; ld. 2718 H. J. B. 
Kok, Glimmen; Le 3098 J. Francke, Leiden; 
Rm. 3483 J. N. Hoskorn, Rotterdam. 

Schorsen. Ze. 1609 Joh. W. v. Marie, Zwol
le; Ze. 2798 W. V. d Wetering, Zwolle; Ze. 
4128 J. Corjanus, Zwolle. 

Nieuwe leden Alle 97 kandidaatleden, ver
meld in het maartnummer WELKOM!! 

Bedanhen intrekken Ar. GM.63 C. K. Fre
deiiks (Was GM.64), Prinses Irenestraat 8, 
Hoofddorp, Vo. 512 Mej. M. Loman, Zuster
straat 20, Steyl (L.); Wn 709 Jac. Adriaan
sen, Lageweg 43, Middelburg; ld. 809 P. Don
ker, Heemskerklaan 7, Doorn, Gv. 890 P. K. 
de Kreek (was 748), Muurbloemweg 81, Den 
Haag; Sd. 899 Fr. M. den Brok, Pieterselie
straat 12, Zierikzee, Am. 2952 E. Hessels 
(was 3952), Oude Spiegelstraat 1, Amster
dam, Rm. 3110 P J. van Aart, Elevator 7, 
Biielselaan 85, Rotterdam Z.1 

Kandidaatteden. At. 804 F. Andela, Leus
dei weg 45, Amersfoort, At. 738 M. R. v. 
Engelshoven, Schuhmannstraat 18, Amers
fooit. At. 742 H Grandjean, Lmgestraat 7, 
Amei stoort; At. 761 P. A. v. Heerbeek, Woes
tygerweg 208A, Amersfoort; At. 773 A. C. 
Sneep, Snoeckgensheuvel 16, Amersfoort; 
Am 801 W. de Heer, Waalsti. 79ni, Amster
dam Z, Am. 806 H. A. Landwehr, Prinsen
giacht 7371, Amsterdam; Am. 724 J. H. van 
Lent, Burg. v. Leeuwenlaan 6211, Amster
dam, Am. 726 J. P. W. Tersteege, Descartes
stiaat 49 hs, Amsterdam W, Dn. 824 Mej. 
A de Boer, Hoofdstraat 125, Driebergen; Dn. 
770 J. H. Kramer, Traay 134, Driebergen; 
Em. 730 R. Bakker (per 1 jan.). Prof. Eleraa
straat 3, Emmen, Em. 732 Mej. E. P. van 
Waning (per 1 jan.), Diaconessenhuis, Em
men, En. JL.89 T. Geerling (16442), Hoofd
straat 258, Bovenkarspel; Fe. 850 A. Voge
laar, Juliana van Stolberglaan 44, Middelhar
nis; Gv. 885 Mevr. J. C. v. BronswijkMoer
man, Maartensdijklaan 337, Den Haag, Gv. 
897 E. G. van Katwijk, Moerweg 340, Den 
Haag; Gv. JL. 124 M. L Meevers Schelte 
(261143), V. Zeggelenlaan 28, Den Haag Gv. 
762 H. J. Micheels, Sonderdankstraat 19, Den 
Haag, Gv. 768 J. Mulder, Paulinastraat 94, 
Den Haag; Gv. 896 Mevr. J. M. v Rijnv. d. 
Steen, Loosduinseweg 877, Den Haag, Gv. 
860 J. C. Snijder (per 1 jan.), v. Diepen
burchstraat 59, Den Haag, Hk. 701 L. lede
ma, Holzstraat 10, Harderwijk; Hk. 873 J. 
Nijhuis, Frisialaan 4, Harderwijk; Ht. JL 120 
L J. Kok (23440), Voorstraat 29, Spijkenis
se, Kn. 821 H. F. w. Roth, Lehmkuhlstiaat 
16, Kampen; Kn. 782 W. Trielier, Burg v. 
Engelenweg 96, IJsselmuiden; ld 509 T. van 
Dijk, Wesselseweg 5, Barneveld, ld. 853 H. 
Ch. Geelen (per 1 mrt), Lyeeumlaan 8, Vlaar
dingen; ld. JL. 102 N. A. Kats (191243), 
Prins Hendrikstraat 128A, H. v. Holland; ld. 
3063 C. H. H. Magermans, Celebesstraat 42, 
Groningen; ld. 785 A. Olthof, Hoofdweg 183, 
Westerlee (Gr), ld. GM. 67 Mej. E. A v. 
Vrijberghe de Coningh (71147), Asseiweg 7, 
Gieten (Dr.); Id. 715 J. Willering, Stations
straat 45, Gieten (Dr.); Cd. 834 J. A. Boidin, 
Markt 7, Oostburg; Rm. GM. 72 F. M. J. 
Alkema (31044), Randweg 102, Rotterdam 
Z; Rm. 734 M. Ph. Kievit, 2e Balseraienstr. 
14A, Rotterdam Z; Rm 879 W. Pieters, 
Duysstraat 45, Rotterdam, Rm. 776 Mej. F. 
W. H. Schaap, Drentsestraat 20B, Rotter
dam; Rm. 846 M Tol, MiUiusstiaat 149A, 
Rotterdam Z, St. 108 A. L. van Lokhorst, 
Sparrenlaan 5, Soest Z; St. JL. 139 J. G M. 
Ruijer (161143), Krommeweg 13, Soest, St. 
JL. 133 W. H. J. Schlebaum (2743), Korte 
Hartweg 38, Soest; St. JL. 134 J. Wiggelmk
huizen (12942), Beetslaan 51, Soestdijk Vn. 
728 B. H. van Oudvorst, Meindert Hobbema
laan 56, Vllssmgen; Wn. 855 W. Hubrechsen, 
Branderij Molengang 16, Middelburg; Wo 816 
M. van 't Hoogerhuys, Breeveld 21, Woerden, 
post Harmeien; Zt. 799 Joh. Hensbroek, Slot
laan 461, Zeist; Ze. 781 G. Bisschop, Mei
doornstraat 9, Zwolle; Fe. 3064 G. van Doorn, 
Verolmestiaat 2, Nieuwe Tonge, Ut. 3069 C. 
van Cleef, Wernei Helmichstraat 49, Utrecht; 
Wn. 3071 Jhr. Mr. G. C. D. Rutgers van Ro

zenburg, Corr. adr. Groenmarkt 10, Middel
burg; Wo. 3076 Mevr F. den BoggendeWitt
kamp. Kievitstraat 3, Woerden. 

Verandering van afdeling Gv. 1261 Mevr. 
M. Groen, Edisonstraat 51, Amsterdam, nu 
Afd. AMSTERDAM; ld. 1535 N. F. Hedeman, 
Valkenb kade 86, Den Haag, nu Afd DEN 
HAAG, Wn. 3141, M. V. d Sluijs, Schellinger
laan 3, Driebergen, nu A£d. DRIEBERGEN; 
Gv. 3146 W. Schutte, Eemnesserweg 84, 
Baarn, nu Afd. SOEST. 

Rectificaties: Ar. 2843, D. W. F. Lange
zaal, Ophelialaan 178, Aalsmeer, nu Ar. 3364; 
Gv. 3425 Ir. M. G. M. Seeslnk, von Geusau
str. 155, Voorburg, moet zijn M. G. M. See
sink. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS
TENVEREENIGING. Secr.: G. C. 
Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter
dam 4. 

Nieuwe leden. 1008 A. A. van Akelijen, 
Kerkhof laan 53a, Rotterdam 11; 1075 W. G. 
Hoogeweij Jr., Bergselaan 263, Rotterdam 4; 
1185 G. J. Cozijnsen, Mathenesserdijk 378b, 
Rotterdam 7; 1192 J. H. Harff, Rochussen
str. 63 c, Rotterdam 2; 1198 A. J. de Jong, 
van dei Sluysstraat 41 b, Rotteidam 4; 1201 
J. C. Kardux, Willem van HiUegaersbergstr. 
86 c, Rotterdam 12; 1207 C. P. de Koning, 
Zilverschoonstraat 7 b, Rotterdam 12; 1209 
J. C. A. Kooijman, Molenstraat 40, Rotter
dam 12; 1210 J. E. Kusen, Heemraadssingel 
46, Rotterdam 3; 1215 A. A. van der Mersch, 
Honmgerdijk 39 b, Rotterdam 16, 1216 G. 
Ruijzing, Assendelftstraat 46 a, Rotterdam 
16; 1218 B. Vogel, Sportsingel 52, Rotterdam 
25; 1039 J. P. Berghuis, Schieweg 157 d, Rot
terdam 4. 

Ouerleden 1180 H. Visser, Rotterdam 4. 
Opgezegd 72 A. J. de Geest, Rotterdam 16. 
Afgevoerd. 242 H. M. Dekker, Vlaardingen. 
Ledenvergadering De eerstvolgende ge

wone ledenvergadering wordt gehouden op 
maandag 21 april 1958 m Vergaderzaal 8 
van 't Groothandelsgebouw, Hoofdingang A 
Stationsplein 5 te Rotterdam om 20 uur; zaal 
open te 19.30 uur. 

Gewone agenda. Bezichtiging van de kavels 
voor de 283e Veiling op zaterdag 19 april a.s. 
van 15 tot 16 uur m ons clublokaal en voor 
aanvang van de vergadering. 

Meiuergadenng De meivergadenng 
wordt gehouden op maandag 19 mei a.s. in 
het Groothandelsgebouw. 

Jaaruerlottng 1957. Tijdens de jaarverga
dering werden de prijswinnaars bekend ge
maakt van de Jaarverloting 1957 die, zoals 
bekend, door loting aan de hand van de pre
sentielijsten der vergaderingen worden aan
gewezen. De lijsten der winnaars bevinden 
zich bij de penningmeester, de secretaris en 
de administrateur der contributie. Bovendien 
is op het mededelingenbord in ,,De Zon" 'n 
exemplaar aanwezig. De prijzen zijn bij de 
penningmeester TOT 31 AUGUSTUS A S. ter 
beschikking van de winnaars. Na deze da
tum veivallen zij, indien niet afgehaald, aan 
het Jubileumfonds 

Adressen afdelingen Penningmeester de 
heer E F. Gillissen, HiUevliet 27, Rotterdam 
25, telefoon 75495, Administrateur der con
tributies, tevens 2e Pennmgmeestei: de heer 
H. WiUemsen, Boergoensevliet 211d, Rotter
dam 21, telefoon 71310; Directeur afdeling 
Veiling: de heer H Zwijnenburg, Gordelweg 
71b, Rotterdam H, telefoon 46026; Directeur 
afdeling Keuring: de heer J. Eijgenraam, 
Nieuwe Haven 123A, Schiedam, telefoon Rot
terdam 67380; Administrateur afdeling Rond
zendingen: de heer J. Jaarsveld, Plassmgel 
10, Rotterdam 8, telefoon 85915 Administra
teur afdeling Aankoop* de heer F. Vermeer, 
Koitebrantstraat 4a, Rotterdam 1, telefoon 
122901; Directeur van de afdeling Bibliotheek: 
de heer A. van der Ruyt, Vierambachtstraat 
72b, Rotterdam 6, telefoon 56277. 

Clubbijeenkomsten: Zaterdag van 15 00 tot 
17.30 uur in de bovenzaal van Caférestau
rant ,,De Zon", Noordsingel 101 te Rotter
damNoord, donderdag van 19.30 tot 22 30 uur 
in Caférestaurant ,,De Gunst", Brielselaan 
192 te RotterdamZuid 

Bibliotheek De heer De Wit is des zater
dags van ca. 15.30 tot ca. 16 30 uur in ons 
clublokaal in ,,De Zon" aanwezig voor het 
uitlenen en terugbezorgen van boeken en 
tijdschiiften uit de bibliotheek. 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" . Secr.: P. W. 
Wap, Haar l emmermeer s t r . 811, A m 
s te rdamW. Tel. 125103. 

In de maand mei 1958 komen wij bijeen 
voor de LEDENvergadeiing op dinsdag 6 
mei; de RUILavond wordt gehouden op dins
dag 20 mei 1958. De bijeenkomsten, als naar 
gewoonte, om 20 00 uur m ,,Krasnapolsky". 
Zaal open om half acht. 

Nieuw leden. Alle m Het Maandblad van 

maart opgenomen kandidaatleden ZIJD als lid 
aangenomen, behoudens: 575 J. C. Rove
kamp, Jac. van Lennepplantsoen 12, BO
VENKERK, 579 R. V. d. Mohlen, Frans van 
Mierisstr. 74 hs, A'dam Zd. Wel werden op 
4 maart nog als lid aangenomen. 583 Jan Bo
beldijk, Starrenboschstraat 27 hs, A'dam O.; 
584 I. van Leeuwen, Jan Toebacklaan 13, 
BUSSUM; 586 J. Eeman, P. van Middellandt
straat 2 III, AmsterdamW, 587 H. Oort, Java
straat 106 III, AmsterdamO. 

Kandtdoatleden. 588 Ing. J. B. Chits, Joh. 
Verhulststraat 52 hs, A'damZd; 590 F. A. M. 
v. d. Lubbe, Vegastraat 238, A'dam Nrd; 591 
W. T. Lettmga, Olympiaplein 1231, A'dam 
Zd, 575 J. C. Rovekamp, Jac. v. Lennep
plantsoen 12, BOVENKERK; 592 W. F. Jan
sen, van Spilbergenstr. 170 1, A'dam W, 593 
H. Duit, Burg. v. Leeuwenlaan 194, A'dam 
W (Slotermeer); 595 P. v. d. Berg, Ferraris
straat 4 1, A'dam O; 597 G. de Scheema
ker, Joos de Moorstr. 5III, A'dam W; 598 
P. J. Lafargue, N.Z. Burgwal 58, MONNI
KENDAM; 599 W. F. Thorn Jr, Paramaribo
straat 36 1, A'dam W, 600 C. L. v. d. Does, 
Patnjzenstraat 12, ZANDOORT; 601 J. Neder
lofj Dapperstraat 92 III, A'dam Oost; 602 Eli 
Klein, Ant. Verheystraat 9, AmsterdamZd; 
606 H. Harte (p.a. v. Wilsem), Zocherstraat 
22 II, AmsterdamW; 607 J. Chr. Rielbergen, 
Chr. de Wetstraat 64 III, AmsterdamO; 608 
J. P. Molenkamp, Overtoom 500, Amsterdam
W, 609 J. W. Struylaart, Sanderijnstraat 22 UI, 
AmsteidamW. 

Afvoeren, (wegens onbekend adres) 145 G. 
Pilger, (wegens vertrek naar buitenland) 652 
E, Holscher. 

Overlijden. Eerst heden ontvingen wij be
richt van het overlijden van ons lid Mevr. 
A. Oudde Greef (1026). 

NEDERLANDSCHE VERENIGING 
VAN POSTSTUKKEN EN POST

STEMPELVERZAMELAARS. Secr.: 
W. H. Lutkeveld, Boterdiepstraat 8hs, 
Amsterdam Z.2. Ledenadministratie: 
F. A. de Klerck, Lekstraat 68, Amster
dam Z.2. 

Vergadering, zondag 29 juni 1958 te Utrecht. 
STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM (S.P.A.). Secr.: C. B. 
Maatman J. Ezn., Paramariboplein 23
bel. Amsterdam. Tel. 82517. 
■ Bijeenkomsten: 23 april; 14 mei en 28 mei 
1958, societeitsavonden. 

PERSONEELS VERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM. Afd. Filatelie. 
Secr.esse: mej. B. Smout, Transvaal
straat 4911, AmsterdamO. 

Feestauond; Wij maken onze leden erop 
attent, dat op viijdagavond 25 april as . om 
8 uur in het Ontspanningsgebouw, Oosten
bui gei gracht, een feestavond gegeven wordt 
tei gelegenheid van het 5jarig bestaan van 
onze Vereniging. Aan deze avond is een grote 
loterij verbonden. 

Noteert u deze avond even in uw agenda? 
Nieuw lid. E. T. Hoeben, Hogeweg 68 hs, 

AmsterdamO. 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„S.H.E.L.L." Afd. Philatelie. Secr.: N. J. 
van Deijck, Badhuisweg 3, Amster
damN. 

Nieuwe leden F. A. Luckerhoff, St Willi
brordusstraat 59II, AmsterdamZ; F. Pie
teisma, Bataviastraat 35 hs, AmsterdamO; 
J. Gelok, Lanseloetstraat 28III, Amsterdam
W, W. H. M. Nieuwenhuis, Joh Verhulststr. 
90 bov. AmsterdamZ, L. Oveibeek, Aals
meerderweg 221, RijkHaarlemmermeer. 

S T I C H T I N G POSTZEGELCLUB „RO
BAVER". Secr.penn. : J. P. de Best, 
Hoogeweg 69III, A m s t e r d a m  O . Tel.: 
59640. 

Bedankt W. J. Vernooy, Jac. G. van der 
Staay. 

Nieuw lid' N. W. Treur, Zaanstraat 83 hs, 
AmsterdamC. 

Bijeenkomsten Vaste datum iedere 15e 
van de maand, behalve wanneer deze op za
terdag valt, dan op de eerste daarop volgen
de werkdag 

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

Ledenfergadering. 4e dinsdag van iedere 
maand m caférest. „van Ouds de Wapen
roem". 
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GELDERSE FILATELISTENVERENI-
GING „DE GLOBE" Alg secr • J W. 
Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem Tel 
26511 Leden-secr H L J. Weidema, 
Mesdaglaan 40, Arnhem Tel 25906 

Op 23 
leden 

m a a r t 
de hC2 
H E 

gedurende 12 
de afdeling 
vrede 

r 
R 

is plotsel ing over-

KAUFMANN 
j a a r een t r ouw lid 
Arnhem Hij r u s t e 

van 
in 

Bijeenkomsten van de afdelingen (alle b e 
g innend om acht uur) 

Afd Arnhem (secr. G Leuijer ink, v Gogh-
s t r aa t 53, Arnhem) woensdag 7 mei in de 
bovenzaal v a n Maison Andre , ingang Velper-
poor t langs t raa t , Arnhem Lezing door d e 
hee r C. Hagen over het onde rwerp Tand in 
gen Voor de ru i lavond op 24 apr i l zie onder . 

Afd. Doetmchem (secr D J. S iebelmk, Wil-
he lminas t raa t 104, Doet inchem) vri jdag 2 
mei in Hotel Groeskamp, Stat ionsplein, Doe
t m c h e m 

Afd Ede-Wageningen (secr J W Sunder -
mann , Acacialaan 4, Ede) woensdag 7 mei 
in gebouw Reehorst te Ede Veiling door de 
heer Po t t e r uit Amste rdam 

Afd Nijmegen (secr. A M Vleggaar, Oude 
Molenweg 240, Nijmegen) dinsdag 22 apr i l 
in Hotel de Roemer, Her togs t raa t , Nijmegen. 

Afd Oosterbeeh (secr C M van der Lee, 
S tenen Kruis 12, Oosterbeek) m a a n d a g 21 
apri l in Hotel Dreijeroord te Oosterbeek 

Afd Ve!p (secr P Haveman, Geer t r Hof-
kes laan 4, Velp) woensdag 23 apri l in he t 
N H V -gebouw. Sta t ionss t raa t , Velp 

Afd Zutphen (secr C L Krei jenbroek, 
Ger s t ekamp 16, Warnsveld) vrijdag 18 apr i l 
(lezing) en woensdag 7 roei m het Volkshuis, 
Hou tmark t , Zu tphen 

Nieuwe leden 
Afd Arnhem 622 Mevr H de Groot -Ger -

r i tsen, Bergs t raa t 27, 747 G Janssen Sweer t s 
de Landas t raa t 61 944 Mevr A M S te rk -
Duysters , Pon tanus laan 90 1219 Mevr E F 
Reyerse-van Zuijlekom Passavan t laan 7, 
1220 L J Tiemersma, P r ins H e n d r i k s t i a a t 
63, 1221 P K Hamming, Ut rech t ses t raa t 16, 
1222 A J Vos, van Sl ingelandts t raa t 56 allen 
te A r n h e m 

Afd Nijmegen 1248 J F J Ma i t ens , 
Dorps t raa t 24, Overasselt 

Afd Velp 1188 A Buurman , Piet He in laan 
11, Velp ( G ) , 610 G J Hois t ing , Ro7enbos 
4, De Steeg 

Afd Zutphen 1178 J Dijkstra, Di Wi-
bau t s t r aa t 10, Zu tphen 

Rectificatie In he t febi u a r i - n u m m e r s taa t 
als n ieuw lid vermeld 1218 H H W M 
lem, dit moet zijn H H W M Lem 

Ovei leden 345 H E R K a u f m a n n (afd 
Arnhem) 

Afgevoerd 552 Ir . J F M Smits (Afd. 
Buitenleden) 

Geroyeeid 723 E E H e k m a n (Afd Nij
megen) 

Van Afd Arnhem naai Afd Buitenleden 
1 J h r G A de Bosch Kemper , van de Wa-
te i inge laan 88 Voorburg 

Mededelingen Hoofdbestuui In de a lgeme
n e v e i g a d e n n g van 22 m a a r t 1958 is de af
ge t reden voorzi t ter , J h r G A de Bosch 
Kemper , tot erelid benoemd 

Na de in deze v e r g a d e u n g gehouden be -
s tuu i sve rk iezmgen is het hoofdbes tuur als 
volgt samengeste ld 
J . H M Muijsson, Nijmegen, voorz i t te r 
J W Vonk Arnhem, a lgemeen secre ta r i s , 
H L J Weidema, Arnhem, leden-secre ta r i s , 
S Mink, Arnhem, penn ingmees te r , 
P Haveman, Velp, d i r ec teu r r o n d z e n d m g e n , 
H G van den Berg, A r n h e m , Drs H J. 
van Buuren , Velp G J van Ingen, Ooster
beek D J Siebelink, Doe t inchem, G H J . 
van Tongeren Ede A M Vleggaar, Ni jme
gen en G M Vos, Zutphen , commissar issen 

De n ieuwe d i rec teur der rondzendmgen , de 
hee r p Haveman, zal deze funct ie op een n a 
de r te bepa len tijdstip van de huid ige funct i 
onar is de heer Van Ingen, ove rnemen 

Mededeling Afd Arnhem Op d o n d e r d a g 
24 april zal een rui lavond worden gehou
den in samenwerk ing met de AKU-l i la te l i s -
t enc lub m het AKU-clubgebouw, TivoUlaan, 
A r n h e m Aanvang half acht Alle leden, ook 
v a n a n d e r e afdelingen, zyn we lkom 

Mededeling Afd Ede-Wagentngen De in 
he t Maandblad van j a n u a r i ve rme lde b e -
s tuu r smuta t i e s k u n n e n als verva l len w o r d e n 
beschouwd, de heer J Willems blijft dus 
penn ingmees te r 

Mededeling Afd Oosterbeek Tot p e n n i n g 
mees te r is benoemd de h e e r J . du P r e e , 
S ta t ionsweg 48, Oosterbeek. 

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

Nieuw lid J H Koot, c/o K L M Locarno 
House, Loveday street , Johannesburg (Z A-
frika 

Vergadering iedere derde donderdag van 
de maand in hotel-rest Seiler 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT", Bergen op Zoom. 
Secr A de Jong, Glymesstraat 16, 
Bergen op Zoom 

Nieuwe leden 95 B van Hoff, Spec Bat 
, ,Rhenen ' , Gebouw F Legerplaats Ossen-
drecht , Putseweg 40 96 C D J Niederer , 
Para l le lweg 19 97 A P van Broekhoven, 
Klein Molenbeek 2a 98 G W H van Eeke
ren, Burg Hulshofst raat 20, 99 P J Dries, 
Zuidsmgel 1, allen te Bergen op Zoom 100 
F Baais , Nieuwst raa t 26 Pu t te (N Bi ) 101 
B C de Bruyn , 938e Afd Terr Lt Lua, 
Gebouw C , legerplaats Ossendrecht 102 W 
Lebon, Ins t r Bat te r i j , ,Betuwe", Legerplaats 
Ossendrecht 

Bedankt 67 S G Yntema, 77 G M Brou
wers 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr J A Wagemans, C. H. Moens-
straat 2-B, Beverwijk 

Bijeenkomsten maandag 28 april, 12 mei 
en 2 jun i 1958, te lkens te 19,30 u u r in 't Witte 
Kruisgebouw, Baans t raa t 35, Beverwijk 

Nieuwe leden (per 13 58) J L Egger-
mont , Kerkbeek laan 3 (per 14 58) P J . 
Teiwes, Hof landerweg 17, J de Jong, Dol-
fijnstraat 274, allen te Beverwijk 

Bedankt C R Raate land 

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

Nieuwe leden E G Posthof, Voltalaan 57, 
M M V d Berg, Kouvenders t raa t 126, H 
Pelzer , Emmas t r aa t , Th Janssen , Vol ta laan 
4, J Beckers H o m m e r t e i w e g 54, allen te 
Hoensbroek , H v d Laar Marss t raat 14, 
H Pa lmen Marss t raa t 12 beiden te T i ee -
beek J Bisschoff, Eggelaan 33, Mej H P ie -
t e r s Schiffeleis t raat 2 beiden t e Brunssum, 
A J A Hoen, Nieuweweg 74, Valkenburg 

Afgeschreven H J Hensgens 

N E D E R L A N D S E P H I L A T E L I S 
T I S C H E V E R E N I G I N G „ D E V E R Z A 
M E L A A R " , B u s s u m S e c r H W K o h l , 
P i e r s o n l a a n 4 N a a r d e n T e l • 6870 

Nieuw lid het in he t f eb rua r inummer ver
melde kandidaat l id 

Kandidaatlid 39 C E Salwegter, J a n 
S teenlaan 7, Hi lversum 

Vergaderingen iedere 2e maandag van 
de maand in Hotel Vlietlaan, Gen de la Rei j -
laan Bussum aanvang 8 u u r n m 

Ruilbeurs za te rdagsmiddags bij het post
kantooi voor alle Gooise filatelisten 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT" Secr : 
A V Kesselen, Soendastraat 14, Delft. 
Tel 26869 

Nieuwe leden 235 G J Bakker , P r u n u s 
laan 45 238 A V d Spek, Oosters t raat 14; 
beiden te Delft 

Bedankt 68 N J v a n Leeuwen 

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

Huishoudelijke vergadering, tevens Ruil
en Koopavond iedere 2e woensdag van de 
m a a n d in h e t C J M.V -gebouw. Burg de 
Raadtsmgel t e Dordrech t 

Jeugdclub zelfde dag en zelfde adres, van 
19 - 20 u u r 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr: J. J. H. A. Dolhain, 
Petrus Dondersstraat 100, Eindhoven. 
Tel. 2737 

Vergadering e lke eers te woensdag van de 
m a a n d , w a a r v a n convocat ie word t toegezon
d e n 

PHILIPS PHILATELISTEN VER
ENIGING Secr. A Findhammer, 
Marconilaan 201, Eindhoven 

Nieuwe leden F Pieper, Ceiciusplein 13; 
J Muller, Vondellaan 15, J v Laa tum, Pes -
te lpad 2, allen te Eindhoven, H v Engelen, 
Cecil iastraat 5, Meerveldhoven, N Verhage, 
Wilhe lminakade 10, Oirschot 

Bedankt G A Steens, A Vos, H Anders , 
a l len t e Eindhoven 

Bestuur Dit bestaat thans uit G St raa t 
man , voorzi t ter , A F indhammer , sec ie tar i s ; 
C B Smit, penningmeester , c Schelling en 
W Peereboom Voller, leden. 

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

Nieuw lid J de Hartog, Para l le lweg 6, 
Lee rdam, B Wigmans, Vrouwe Jacobas t raa t 
27, Gor inchem 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „GOUDA". Secr.-
G Portheine, Da Costakade 120, Gouda 

Nieuwe leden Mevr S J Huisman-Hei jns-
dijk, Burg Gaarlandtsingel 114 en A A 
Heerkens , Hoorenbloemstraa t 5, beiden te 
Gouda 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr K Kouwenberg, Tesselschade-
laan 110, Den Haag Giro 549032 t n v 
de Penningmeester van de P Z C „De 
Kring". 

Nieuw lid 48 J Kersloot, Badhuiss t raa t 5, 
Scheveningen 

Bedankt 134 J Koch 
Bijeenkomsten Deze zijn in mei op maan

dag 5 en maandag 19 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN" Secr J C Scheffer, 
De Ranitzstraat 11, Helpman-Gronin-
gen 

Nieuwe leden 331 E M Noordhoek, Koi r e -
weg 80, 430 J A Witting, Soerabajds t iaa t 
56-B 439 J G Kuipers, West Indischekade 
133 allen te Groningen 435 R B van der 
Vegt, Langewal 23, Gorredi jk , 436 H K 
Ronner , Meidoomst raa t 2, Oude Pekela 437 
H van Dijk Kastanjelaan 10, Gr i jpskerk , 
438 J H van Cimmenaede, Bovenbu ien 27, 
440 J P Roege, Engelst i ls traat 2, beiden te 
Winschoten 441 J Veenhoven, Er icas t raa t 
39, Bareveld 

Afgevoerd 43 C W Klop, Hoogezand 255 
Ds J Schaap, Oldehove 

Overleden 283 G J T immermans , Heere
veen 

Vergadenngen 21 april en 19 mei 1958, 
20 u u r in r e s tauran t ,,Boschhuis", Hereweg 
95 Groningen 

Op de apr i lvergader ing lezing van de heer 
A J Ter Heide over ,,Een bepaalde man ie r 
van mot iefverzamelen" Op de meivergade-
r ing lezing van de heer K. A Cley over 
, ,Zwitserse Dienstzegels" 

Afd „Hoogezand-Sappemeer" 2e dinsdag, 
20 u u r in hotel ,,Struve ' t e Sappemeei 

Afd „Veendam-'Wildeivank" 3e woensdag, 
20 u u r in hotel ,,Van Kreel" t e Veendam 

Afd „Drachten" 14 april , 28 apri l en 19 
mei 1958, 20 uur m „P ro Rege" te Drach ten 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 

VAN ZEGELS", te Haarlem Secr M 
W V d Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede 

Nummerwijziging 282 N P Schepers , 
word t 281 

Bedankt (per 1-3-58) 45 A J H Roelofs, 
122 J W Cappelhoff, 127 L A A Gieske, 
209 E Werkman , 417 B H Steffens, 596 
F C Willekes 

Afgevoerd (per 1-3-58) 524 J A Miezerus 
Algemene vergadering donderdagavond 8 

u u r op 24 apri l 1958 m Gebouw Cultura, J a n s 
s t r aa t 83, te Haar lem 

Contributie 1958/59 Stort nu het bedrag 
ad ƒ 6 — op postrekening 245576 ten n a m e van 
, ,Penningmees ter O H v z , Haa r l em ' Stel t 
he t niet langer uit en vergeet ook het Jub i -
leumfonds n ie t ' Minimum bi jdrage ƒ 1 — 

Adreswijziging Geeft daa rvan steeds zo 
spoedig mogelijk bericht aan de secretar is , 
Le idsevaar tweg 129, Heemstede . 

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

Nieuwe leden P Verhulst , J H J Van-
d e i m u h l e n , L J. de Ruiter , I r . M. J . Por t e -
gies 
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Kandidaat-leden M v Hotten Maastr ^ii-
terstiaat 86 Brunssum J H Winkels Ade
laarstraat 25 Heerlen 

Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst 
op dinsdag 6 mei e k Gelegenheid tot ruil 
vanaf 7 uur Het Bestuui wekt de leden op 
in gioten getale deze bijeenkom'it bij te 
wonen 

POSTZEGELVERENIGING „HEL
DER te Den Helder Secr A P. 
Vlam, Van Galenstraat 70, Den Helder 

Kandidoat-ïeden A van Gastel, Prof Zee
manstraat 18 P Hakof Crocusstraat 5, H A 
Prosper Kerkgracht 6 R Voogt korporaal-
torpedomaker Kon Marine a/b Hr Ms 
Hei tog Hendrik allen te Den Helder 

Aigevoerd K L. van Eijsden 
Vergadering de eerstvolgende vergadermg 

vindt plaats op woensdag 16 april 1958 te 19 30 
uui m café Postbrug Koningsplein, te Den 
Helder 

Verloting De leden die hun prijs uit de 
maartvei loting nog niet in hun bezit hebben, 
kunnen deze in ontvangst nemen bij de heer 
H N Muts Javastraat 139 Den Helder 

b-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr Mr H J Bernsen, 
Aartshertogenlaan 275, Den Bosch 

Nieuwe leden zie de kandidaatleden in het 
maartnummer 

Kandtdaat-leden H van Baast Koren-
stiaat 23 Moergestel mej A C Blokland 
Parallelweg 15 Mevr Bour Julianaplein 
26 A J P V Dartel Maastrichtseweg 20 
J Last, V Noremborghstraat 75 J A Tacx, 
Zuiderparkweg 44 allen tp s-Hertogenbosch 
P de Vries Kazernestraat 14, Uden Mevr 
G J M V d Westelaken Theresialaan 109 
Vught 

Verentgtnsstentoonstelhng 23-27 aprtl 395S 
Houdt vrijdagavond 25 april a s vrij voor 

de opening van onze tentoonstelling Toont 
uw belangstelling gedurende deze dagen (en 
wekt die van anderen) voor hetgeen gijzelf 
en uw medeleden bieden 

De tentoonstellingscommissie vi aagt uw al
ler medewerking' 

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

Bedankt C C A Schroder J Pieper 
A Fuyk 

Kandidaatleden 648 E J Dieko Dan Stal-
paertstraat 35 649 L p Ekkeveld Multatuli-
laan 12, 650 J W A Haring Simon Stevin-
weg 68, allen te Hilversum 

Aangenomen alle kandidaatleden gemeld 
In het maartnummer 

Ledenvergadering 16 apiil en 21 mei lO'iS 
Ruilbeurs iedere zaterdagmiddag 2—5 uur, 

alle m de Openb Leeszaal s Giavenlandse-
weg 55 Hilveisum 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS Secr: 
G M Minnema, Boerhaavelaan 41, 
Leiden 

Vergadering op woensdag 23 april 1958 
8 uur n m precies m de bovenzaal van Cafe-
Rest De kleine Burcht Nieuwe Rijn 19 
Leiden Gewone agenda benevens jaarlijkse 
verloting veiling e t lezing na afloop ruilen 
en verkoop 

Nieuwe leden 485 C V d Wateren 486 J 
de Visser 487 T Uuldriks 

Kandidaat-leden 488 W M J van Harte-
velt Haarlemmerstraat 225 Leiden 489 H J 
Kleer Willem de Zwijgerlaan 14, Leiderdorp 
D de Vos Hooigracht 75 Leiden 

Overleden 345 J Warnecke 340 H A 
Braakman 

Bedankt 200 Th J de Gioot Leiden 
Geroyeerd (wegens niet betalen der con

tributie) 80 F Andersson 166 W F de Rid
der 

Ruil- en koopavond iedere 2de vrijdag 
van de maand in de achterzaal van De 
kleine Burcht Nieuwe Rijn 19 van 8 tot 10 
uur n m (met veiling) 

Jeugdafdeling iedere 2e dinsdag van de 
maand in Huize „Over 't Hoff Gerecht 10, 
te Leiden 

Volgende vergadering op woensdag 28 mei 
1958 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG" Secr Jos J Pee-
ters, Jekerschans 19, Maastricht 

Kandidaatlid 47 P J W Bos Bergerstraat 
133 Heer (Lb) 

Bedankt 230 J H v d Vlis 
Bijeenkomsten maandag 5 mei 1958 Beurs

avond maandag 19 mei 1958 Ledenvergade
ring beide om 20 00 uur in Restaurant In 
de Gouwe Poort 

STICHTING SHELL POSTZEGELVER
ENIGING PERNIS Secr A Keemink, 
Sweelinckstraat 209-B, Vlaardingen 

Nieum hd 179 Mej M Kranendonk Kerke-
dijk 82 Rotterdam-z 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL" Secr F C Hendrickx, Raad
huisstraat 27, Roosendaal 

Nieuwe leden 37 J Evertse Ireneplein 
25 38 H P van Zundert Kapellerlaan 39 
beiden te Roosendaal 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr M J Feenstra, Dorps
straat 21, Capelle a d IJssel 

Vergadering iedere tweede dinsdag van de 
maand (uitgezonderd de maanden juli en 
augustus) in het Beursgebouw zaal 2 in
gang Meent 110 te Rotterdam Aanvang 20 u 

PERSONEELVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd F ILATELIE Secr 
A V d Bosch, v Hogendorplaan 193-c, 
Vlaard ingen 

Clubavonden ie en 3e woensdag van iedere 
maand in het clubgebouw op de werf Schie
dam 2e en 4e dinsdag van iedere maand in 
cantine op de werf te Rotterdam Kavels 
kunnen worden ingeleverd tot en met dins
dag 22 april bij het bestuur Ook de Schie-
damse en Vlaardingse leden worden vei zocht 
deze veilingen te bezoeken Aanvang 20 uur 
precies 

Op 30 apiil (Koninginnedag) geen ruilavond 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT Secr P Vons, DuinvUetstraat 
36, Velsen-Noord (post Beverwijk) 

Nieuwe leden 145 J P Brugman Vondel
weg 280 146 H J C Blaakman de Clercq-
straat 174 beiden te Haarlem 

Bedankt J F H Kupker 
Bijeenkomsten vrijdag 11 en dinsdag 22 

april a s 
Bestuur De aandacht wordt gevestigd op 

de wijziging van het secretariaat wegens 
veitrek van de heer Kupker naar Amerika, 
die meer dan 8 jaar het secretariaat vervulde 

POSTZEGELVERENIGING 
ZEEUWSCH-VLAANDEREN 

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

Bedankt A H G Stadhouders M G Pae-
mel J D B Lammerts 

N B Het adres van de penningmeester is 
de Heer J Moens Zwaluwstraat 12 Sluiskil 
Postgiio no 664256 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG" Secr esse 
Mevr T Boender van Bommel, Ring
baan-Oost 333, Tilburg 

Vergadeiing iedere ie woensdag der 
maand in de kleine achterzaal van cafe Rem
mers Heuvel te Tilburg 
POSTZEGELCLUB „WASSENAAR' 
Secr esse Mevr D Waalkens-v d 
Goes, Storm van 's-Gravesandeweg 21, 
Wassenaar Tel K 1751—2364 

Nieuwe leden Ir I Bruyn Deylerweg 99 
Mevi M H van Seters-Pieters Deylerweg 
68 beiden te Wassenaar 

Vergaderms thans iedere 2e donderdag 
van de maand in café-rest de Deyl, hoek 
Kerkdam en Rijksstraatweg te Wassenaar 

Verzoek De secretaresse ziet gaarne toe
zending van boekjes voor de rondzenddienst 
tegemoet 
POSTZEGELVERENIGING „IJMUI-
DEN & OMSTREKEN" Secr H J 
Smit Hofdijklaan 21, Driebuis 

Bedankt R H Soer 
Nieuw lid (per 1-5- 58) M Gosschalk Zee

weg 305 Driehuis N H 

Literatuur 
Kristehjke motieven kataloog door H Te Maaissen 
SVD, met medewerking van M M V studenten v h 
theologicum 1957 Uitgave van de Postzegelvereni
ging „St Gabriel" Bergen op Zoom Verkrijgbaar in 
de postzegelhandel en bij de auteur, Missiehuis-Te-
teringen Prijs zonder klemband ƒ 6,90 en met klem
band ƒ9,75 

In een £raai boekwerk, dat deze losbladige catalogus is 
geworden, zijn de zegels met kristelijke motieven syste
matisch ingedeeld in een decimaal-stelsel dat de verzame
laars van deze zegels in staat stelt hun verzameling vol
gens vaste lijnen op te bouwen Filatelie eist studie en zeer 
zeker geldt dit ook voor beeldverzamelen en zelfs het ge
bruik van deze catalogus eist eerst een zorgvuldig nagaan 
van de indeling Maar indien deze goed wordt bestudeerd 
zal de sleutel op dit werk niet zo moeilijk te hanteren zijn 
Gaarne zouden wij enige voorbeelden neerschrijven, maar 
plaatsgebrek noopt ons ook met deze bespreking koit te 
zijn Toch dringen zich nog wel enkele vragen aan ons op. 
Om er hiervan maar eén te noemen zouden wij willen we

ten, waarom de bekende postzegels van Polen met afbeel
ding van de (vredes-)duif van Picasso (Yv 587-588) niet in 
deze catalogus werd opgenomen bij de andere gemelde vre
desduiven Het gold hier toch wel degelijk een uitgifte van 
een vredescongres Ook in China verscheen deze afbeel
ding op enige zegels, maar werden hier evenmin gemeld 

Merkwaardig ook is de mededeling bij 13 5 25, zegel van 
West-Duitsland, Adalbert Stifter, 1955, 10 pf welke luidt 
(Wegens inferieure kwaliteit door „St Gabriel" geboycot 
Mag alleen samen met Oostenrijk 402 en 694 tentoonge
steld worden) 

Het „woord vooraf" meldt, dat aan dit werk een lan-
denregister en een alfabetisch register zijn toegevoegd 
Dit zijn twee zeer nuttige hulpmiddelen bij het nazoeken 
van een bepaald zegel Helaas ontbreekt in het ons toegezon
den exemplaar het landenregister, hetgeen dan ook het 
nasporen van zegels met zo gemakkelijk maakte 

Gaarne willen wij onze eerbied uitspreken voor het enor
me werk, dat door de schrijver en zijn helpers is verricht, 
een werk waarmede zij zeker een zeer groot aantal ver
zamelaars aan zich zullen hebben verplicht, en niet het 
minst geldt dit ook voor de Postzegelvereniging „St Ga
briel ' die het heeft aangedurfd dit werk uit te geven en het 
voor zulk een lage prijs ter beschikking stelt van de beeld
verzamelaars. 
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In opdracht van een onzer relaties bieden w i | a a n : 

Kapitale verzameling 
Nederland, N.N.G.. 
Ned. Antillen en Suriname 
1762 verschillende zegels, cat waarde Nederland 
(nagenoeg compleet) / 1 190,— N N G , Ned Ant 
en Suriname f 1 460,— Totaal dus ƒ 2.650,—. 
Alleen hoofdnummers, dus geen hooggecatalogi-
seerde A en B nummers, afwijkingen en typen 
Ook geen incourant Ind(ones)ie! 95 % zeer licht 
gestempelde exemplaren 
Indien u deze collectie heden met losse series 
opbouwen moest, normaal gekocht, dan zou u 
zeker ƒ 2.100,— moeten betalen' Vergelijk de 
aanbiedingen in dit blad U spaart tevens de 
nodige moeite om dit bij elkaar te krijgen en 
dan nog m deze luxe kwaliteit! 

U spaart direct minstens f 800.—! 
want deze piachtige verzameling wordt u aan
geboden voor slechts ƒ 1295,—!! (Inclusief nieuw 
Dave Album) 
Bijzonder goed geschikt voor GELDBELEG
GING, ook handelaien kunnen hun voordeel 
hiermee doen 

Eenmalige aanbieding! 
(Moet wegens omstandigheden met spoed ver
kocht worden) 

Inirchtingen bi| A. van Beek 
(afd Inkoop Postzegelgroothandel H Fiorani) 
Pekelharingstiaat 13 - Amsterdam-O - tel 59428 

Heeft U nimmer een rond- of 
ziehtzending bij ons aangevraagd ? 

Zo néén, dan spoedig doen ! 
De gezochte Europa-landen zijn steeds voorradig om de 
gevoideide veizamelaar ter inzage toe te zenden even
als Nederland en O R 
SPECIALE AANBIEDING. 
CURAQAO luchtpost 17 op speciale vluchtbrief Aruba-
Curagao, catalogus / 15,—, prijs / 9,50 
PERU blok 1 met overdruk Melbourne 1956, piijs van dit 
zeldzame sportblok / 13,— 
VIETNAM luchtpost 1/3 en 9 serie / 2,50 
CAMBODJA nieuwe serie luchtpost (zeer hoog nominaal) 
ƒ 17,50 
Postzegelhandel H. V. Lieshout 
VAARTWEG 25 -HILVERSUM - GIRO 325951 - TELEFOON 8 « 8 

1958 SK Junior Schabloon 
Ringalbum 1958, ihans met 100 bladen prima wit papier met netoiÄerdruk 
Snel verwisselbaar Vele verbeteringen Kunnen max 160 bladen bevatten 
Nieuwe pnjs J 14,50 in kunstleren band met goudopdruk 
Schroefband SK, m kunstleren band met goudopdruk 80 prima, verwisselbare 
bladtn met nctonderdruk Prijs ƒ 10,50 per ex 
Juniorenalbuiti SB, met 40 bladen met netonderdruk Gebrocheerd in omslag 
Prijs / 2 50 per ex 
Tekenschabloon Voor het zelf tekenen van vakjes in blanco albums Thans 
aanzienliik dikker mateiiaal Nieuwe prijs ƒ 3,50 per ex 
Al dez artikelen zijn nu ook in de kantoorboekhandel en postzegelhandel 
veikiijgbaai Waar nog niet leverbaar wende men zich tot 

boekbinderij G. G. TER HORST 
V r o u w J u t t e n s t r a a t 37 U T R E C H T P O S T G I R O 352003 

r u i l b e i i i ' s 
Zondag 20 april 2 - 5 uur in 3 zalen van De Kroon, Spui 10 , 
Den Haag rui lbeurs voor FDG's , curieuze br ieven , luchtpos t , 
pos t zege l s T E N T O O N S T E L L I N G V A N L U C H T P O S T . 
T o e g a n g g r a t i s Org Vl iegende Hol lander 

b r i e v e n v e r t e l l e n 
door J B o e s m a n 2de OPLAGE Over P T T , KLM, Zeppel in-
p o s t raket ten , e d 102 pag , r u i m 160 a fb . Prijs f 5 ,90 
franco Giro 167143 van Neder lands Luchtvaart Museum« 
Rusthoeks traat 2 1 , Den Haag 

INDIË ■ NW. G U I N E A & NEDERLAND 
(prima kwaliteit) 
Indi. 

167 70 
226/27 
230/34 
241/45 
266/71 
273 
298/03 

ongebr 

f 3 25 
1 — 
2 65 
2 50 
2 50 
O 65 
O 65 

Betaling met besteil of onder remb Orders beneden f 10,— porti extia 
Te koop gevraagd series Nederl & O G Aanbieding met prijs worden p o 
beantwoord 

Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N Z Voorburgwal 316, Amsterdam-C, Postgiio 165298 

304 16 f 
372/73 
Prt 53/65 

Indie gebr 
226 27 ƒ 
314/16 
347/48 
349 50 

2,25 
0 45 
3 25 

0 70 
0 25 
0 35 
0 25 

Nw Guinea 
ongebr 
22/24 ƒ 9 — 
25/28 1 — 
37/40 2 45 
41/44 2 — 
Prt 1/6 2 75 
Ned gebr 
84/86 ƒ 75 — 

139/40 
166/68 
199/02 
208/11 
212/19 
225/28 
232/35 
248/51 

ƒ 0 6 0 
1 05 
2 25 
1,20 

10 — 
1,90 
2 25 
3 — 

Israelverzamelaars 

Bezoekt onze stand op de 
10 jaar Israël-tentoonstelling 

in de Muntentoren te Deventer 
van 16-23 april a.s. 

HARTOG OKKER & CO. 
RAPENBURG 991 AMSTERDAM-C TEL 020 - 63937 
Specialisten in Israel en Ned F D Covers 

Gedurende de tentoonstelling zijn wij te Amsterdam met bereikbaar. 

BELC;iE 1930 
B l o k post^rgrl-
trntoonsteIl in;<, A i i i w e r p e n 

Velletje met 1 zegel - ongebruikt . 
4 fr. + 6 fr., groen (no 2) 
Franco aangetekend f 10,35 

(bedrag bi j vooruitbetal ing) 

POSTZEGELHANDEL G . KEISER & Z O O N n.v. D E N H A A G 
Passage 25/17 — Telefoon 11 24 38 — Giro 4262 



KAVEL 10337 

Onze 1 irma werd belast met de liqui
datie van een beroemde Sicilieverza-
meling uit de nalatenschap van Sir 
Theodor Wilson, Los Angeles. Deze 
verkoop zal plaats vinden op 

25 apri l 1958 
bij gelegenheid van onze internationale 
postzegelveiling in Zurich (aanvang 
15,— uur in onze nieuwe lokalen in 
de Bahnhofstrasse 102). Speciale cata
logussen met meer dan 1000 Ferdinand 
koppen aan te vragen bij: 

CORINPHILA - ZÜRICH 



Onze 

poistzegelveiling 

I I 

(laatste veiling van dit seizoen) 

die eind mei/begin juni a.s. zal 

plaatsvinden, is in bewerking. 

IXZEXDIXGEIV 
kunnen nog worden aangeno

men, indien toezending spoedig 

geschiedt. 

V r a a g t de gunstige \ 
Yei l ingverkoopeondit ies 

Veilen met succes? RIETDIJK n.v. uw adres! 

J. K. RIETDIJK N.V. 
TEEfOON (01700) 117020 GIRO 420875 LANGE POTEN 15A DEN HAAG 

"84/86 
'•90 
■•91 
'■92 
•93 
■>94 
'■95 
'■96 
' 9 7 
■̂ 98 
" lOJ ' lOS 
^^102 
"103 
' 106 
«■132 
"132 
"134/135 
'^136/138 

Voordelige aanbieding NEDERLAND 
Pr ima k w a l i t e i t . * o n g e b r u i k t : • ' g e b r u i k t . 

ƒ 1.60 
0,10 
0,14 
0,10 
0,50 
0,65 
1,25 
1,25 
3,35 
7,50 
5,75 
0,35 
0,3'. 
0,12 
0,30 
0,20 
5,75 

21,50 

"141/143 f 1,50 
»163 0,07 
0164B 0,80 
»165 0,42 
°165B 0,48 
•166/168 1,25 
°166'168 1 , — 
<180 0,28 
'■'183 0,42 
■^184 2,95 
■'185 0,40 

187 0,42 
"190 1,25 
' 1 9 1 1,25 
"194 1,05 
'•198 2,10 
'•199/202 2,60 
•202a 7,25 

•203/207 ƒ 4,50 
°203/207 3,75 
'»208 211 1,75 
"208 211 1,45 
•212/219 12,95 
•220/223 1,75 
"220/223 1,20 
•222 B 4,75 
•224 1,05 
"229/231 3,15 
'232/235 3,— 
«265/266 2,65 
"265 0,50 
"278 0,85 
•287/288 1,15 
"287/288 0,85 
"289/292 1,20 
•293/295 1,35 

'300/304 
"300/304 
•310/312 
"313/317 
•318/322 
"318/322 
•323/324 
•325/326 
"327/331 
•332/345 
•346 
•347/349 
•336 1 
•350/355 
"350/355 
•356/373 
'374/378 
"374/378 

Beste l l in fen boven 5.— p o r t v r i j . 5 % k o r t i n g bi j aankopen boven 25.— 
H e t bestelde v /o rd t U o p z i c h t gezonden zonder ve rp l i ch t i ng to t kopen 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Schieweg 185 — R o t t e r d a m — Te l . K 1800-80763 - G i r o 

ƒ 1,55 
0,75 
0,85 
0,65 
3 , — 
1,35 
1,05 
1,20 
1,05 
1,75 
0,60 

3 1 , — 
4 , — 
1,75 
1 , — 
9,25 
0,60 
0,40 

661478 

Tooren is goedkoper dan U denkt ! 
Voor ieder die reeds eerder dozen kocht begrijpcliik, 
moet ik ditmaal volstaan te vermelden, dat men wel kan 
bestellen, doch een week of langer moet wachten op 
toezending, aangezien ik alléén aan nabestelling nog een 
maand werk heb. Best. worden op volgorde ingeschreven 
en verronden. Voor manco's en speciale wensen heb ik 
geen ti)d. 

Méér dan 100 grote stockboeken gaan leeg ! 
Beschrijving buitcnl. vorige aanb. vervallen Alle dozen 
bui ten I, min. 250 zegels ongecontroleerd. Gratis keuze 
uit de toegift betere Eng. kol., of een mooi sortiment 
50 versch. DIEREN! 
1 doos buitenland min. 250 zegels ƒ 3,50 
1 doos Nederland min. 200 versch , . ƒ 3,50 
Bij Nederland toegave als in adv. maart. 5 DOZEN 
ƒ 16,25, 10 DOZEN ƒ 30,—. 
Toezending na ontv. giro 896216 of remb. (50 et méér) 
Aantekenen gewenst 25 et meer. 

JHE GLOBE' 
Tooren ISunspeet, een bof als je 't weel. 

POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
K A P E L S T R A A T 15 - BUSSUM 

T E L E F O O N 6288 - G I R O 451627 

ZICHTZENDINCEN 
I van nagenoeg alle gew. landen. 

( BILLIJKE PRIJZEN 
Collecties en partijen te koop gevraagd 

TE KOOP 

ISRAEL 
postfr. 

met tab 
zonder 
plakker 

50/2 
54/6 
62/3 
67 
78 
80/1 
83 
85 
86/91 
92/5 

fl 4,— 
8,— 
6,— 
7,75 
2,50 
4,— 
1,90 
3,25 
4,75 
1.75 

96 
109 
110 
111 
112 
113/15 
116/18 
119 
120 
121/23 

0,90 
1,10 
2,50 
0,80 
1,35 
0,75 
5,90 
0,65 
1,15 
1,35 

Verenigde Naties 
No 44/5 fI 1— 46/7 0,75 
48/90,65 F.D.C. 1,10 50/1 
0,60 F.D.C.1,10 
Boven f l15— franco. 

H. BUIZERT 
Nobelstraat 55 Rotterdam 

VERRAS UW BUITENL. VRIENDEN MET EEN FDC ZOMER (KLEDERDR) 
1958, aanget. verz. geh. wereld i 1,40 p. st. voor bestell, ontv. t/m morgenpost 
28 apr. Antillen; 15 apr. Kinders. f 2,25, Geof.ir. f 1,80, Hotel f 1,20, le vl. 
Cur.-N. York f 1,20. Sur.; orig. Thalia der Toneelverg. lelf f 2,95. Nederl. le 
vl.: Klagenfurt f 0,75, Sydney '54 f 1,90, Ankara, Palma, Sofia, Budapest en 
Belgrado f 0,80 p. st. Duitsl.: Busch f 0,85, Bosbr. f 0,70, Kesel f 0,65. le SAS 
vl. Djakarta, Stockh. en Kopenh. f 2,50 p. st. Ver. Naties: 14 apr. Central Hall 
p. st. f 1,95, 2 juni, 8 c. frankeerz. f 1,— (ook aan uw eigen adres). Voorr. p. st.: 
Atomics f 2,25, R. v. d. M. '57 f 2,25, Sec. Council f 2,25, Strijdm. f 3,50, 
Weerk. Org. f 3,75, R. v. d. M. '56 f 4,50, L.P. z. 4 c. (met 2 z.) f 1.75. 
Porto extra s.v.p. 
T. Harteveld's FDC Service, Kerstroosstr. 9c, R'dam-N II, t. 87963, giro 5074Q7 

Onxe aanbieding 
in de adve r t en t i e in he t m a a r t n u m m e r is 
nog van kracht , met ui tzondering van d e 
onde r s t aande n u m m e r s Tsjecho-Slowakije, 
welke u i tverkocht zijn: 504/505, 515/516, 
519/520, 536/537, 584/587, 775/776, 803/804, 
805'811. 

NIEUWE NUMMERS: 

548/549 0,12 
552/553 0,14 
684/685 0,14 
686/688 0,40 
694/695 0,14 

Orders boven 5 gulden portvri j 

J. F. H. BROUWERS 

794/796 
797/800 
825/827 
828 
831/834 
Postbus 183 
Bredasev/eg 280 
Giro 661777 
Tel. 04250 - 23950- 23233 

0,14 
0,36 
0,24 
0,08 
0,44 

TILBURG 

Verzoek 
aan onze 

adverteerders 
I 

Met het oog op het tijdig samenstellen van 

het Ned. Maandblad voor Philatelie is het nood

zakelijk, dat de kopij voor te plaatsen annonces 

uiterlijk de 5e van de maand In ons bezit is. 

Alleen dan kunnen wij plaatsing in het nummer 

van diezelfde maand garanderen. 

ADMINISTRATIE NEDERL. MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 



Door zeer drukke werkzaamheden en gebrek aan tijd is het mij niet mogelijk uit
voerige aanbiedingen te maken. 
De aangeboden zegels van mijn advertenties van de laatste maanden zijn op enkele 
uitzonderingen en opvallende zetfouten na nog geldig. 
U kunt ook zegels van uw mancolijst aanvragen en op zicht ontvangen, natuurlijk 
ook van zegels, welke niet in mij'n aanbiedingen voorkomen. Nummers vermelden 
met aanduiding gebruikt of ongebruikt 

Hier volgen nog enige aanbiedingen : 
Nederland 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
25 
26 
27 
28 
29 
3033 
43 
44 
45 
45A 
46 
47 
48 
49 

104 
105 
129 
130 
131 
Brandkast 17* 

GId 
5 et 

10 et 
15 et. 
5 et 

10 et 
15 et 
5 et 

10 et 
15 et 
20 et 
25 et 
50 et 
'/> et 
1 et 
1 et 
VA et 
2 et 
2'/, et 

22'/, et 
25 et 
50 et 

1 gid 
27. gld 

50 et 
1 gId 
2'/. gId 
2 / , gId 

50 et 
1 gId 
5 gId prima 
1 gId 

2% op 10 gId 
2Vi op 10 gId 

1 gId 
2'/, gId 
5 gId 

7,50 
7,50 

30,— 
2,60 
1,75 

20,— 
0,23 
0,55 
5,50 
2,75 

15,— 
28,— 
0,40 
9,50 
0,22 
8,— 
2,— 
9,50 
5.50 
0,35 
1 , — 
4,50 

21,— 
0,45 
2,75 
6,50 

20,— 
25,— 
1,50 
5,— 

60,— 
6,75 

19,— 
15,50 
1,90 

20,— 
22,— 
75,— 

Nederl.Indië 
No. GId 
304316* Compl. 2,75 
322330* 2,40 
331332* 7,75 
345 10 gId 4,50 
345346* 32,— 
360 10 gId 3,— 
360361 * 29,— 
387 10 Rup. 0,35 
388 25 Rup. 1 15 
362382* 2,— 
383388* 12,— 

Luchtpost Ned. Indie 
610 12,50 

11* 30 op 40 et 1,30 
12* Idem 1,60 
13* 1 gId 9,— 
14* 30 et 5,— 
15» 4% gId 6,50 
16* 7'A gId 10,— 
17* 50ctop1g ld50 5,— 
18 30 et 0,75 

105* 
108* 
108 
110* 
110 
111 
112* 
113* 
113 
114* 
115* 
116* 
117* 
117 
118» 
118 

Ned Ant i l l en 
l'A et 

5 et 
5 et 

10 et 
10 et 
12% et 
15 et 
20 et 
20 et 
21 et 
25 et 
27 / . et 
30 et 
30 et 
50 et 
50 et 

0,35 
0,50 
0,35 
1,15 
0,60 
2,90 
1.20 
2,20 
1,15 
7,— 
4,25 
9,— 
3,— 
1,35 
4,50 
2,10 

No. 
119» 1 gId 50 
119 1 gId 50 
120* 2% gId 
120 2'/, gId 

Suriname 
130136* 
150 6 et 
214219» 
235 35 et 

40 et 
50 et 
60 et 
1 gId 
1 ' / , gId 
2% gId 
5 gId 

10 gId 
220243* 1 et 10 gId 
270273 
278279» 
293 50 et 
294 1 gId 
295296* 
297307* Cmpl 
308* Blok 
316* Statuut 
324* 

Luchtpost 
Do. X 2 et op brief 

15* 20 et 
40 et 

2'/, gId 
5 gId 

Superbe 
Afstemp. 
10 gId 
10 gId 

GId 
27,— 
29,— 
31 ,— 
22,— 

4,50 
e,65 
5,75 
0,35 
0,40 
0,25 
0,55 
0,40 
0,90 
1 , — 
4,25 

11.— 
55,— 

2,— 
6,50 
0,65 
0,50 
1,50 
3,25 
2,75 
0,40 
0,35 

16 
17» 
18* 
18 

19» 
19 

130,— 
1,50 
4,50 
9,— 

270,— 
255,— 

58,— 
58,— 

Alle zegels in prima staat * wil zeggen ongestempeld, geen bemerking gestemp. ex. 
Vele mooie kopen voorhanden voor geldbelegging. 
Liefst bezoek na telefonische afspraak. 
Alle filatelistische benodigdheden verkrijgbaar Ook vele supplementen van diverse 
jaargangen. 
Levering franco bij aankopen boven 10 gId. Zegels geprijsd tot en met 1 gId wordt 
nog 15 % korting toegestaan, zegels geprijsd boven 1 gId wordt 10 % korting gegeven 

H E N D R I K V A N D E R L O O ' S 
P O S T Z E G E L H A N D E L  P H I L A T E L I S T I S C H B U R E A U 
LAAN VAN NIEUW OOSTINDIË 50  D E N H A A G  TELEFOON (01700) 850190 

Te bereiken vanaf station Ho//. Spoor lijn 4 en 4o; van Stoatsspoor tijn 6 
Gi ro 24392  Bankiers R Mees en Zoonen  Nederl. Handel Mij, Bijkantoor Herengracht 

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—4 % katalo'gus, 
minimum f l. 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 * 

Te koop gevraagd: 
verzamelingen, 

partijen, 

massagoed en 

kilowaar. 

Vraagt gratis inkooplijst mossawaar 

POSTZEGELHANDEL 

G. VAN DER BUNDE 
Petnstraat 8, Utrecht (Oog in Al), telefoon 31082 

2 V E I L I N G E N 

5 3 e 
Dinsdag 22 april 

ixoelf 
poeki 

5 4 e 
Vrijdag 2 mei 

V A N 

in Pulchri Studio 

Louis Quinze zaal 

OeJCQmCf Lange Voorhout 15 

53e VEILING 2 2 APRIL 

909 kavels 

N E D E R L A N D 1 8 5 2 
w . o . paren , s t r i p p e n en r a n d s t u k k e n , gep laa t . 

Voor specialisten een unieke gelegenheid. 

54e VEILING 2 MEI 

Nederland en Overzeese Rijksdelen 

EUROPA  OVERZEE 
met zeer zeldzame nummers, 

landenverzamelingen, insteekboeken, etc. 

Kopers, vergee t niet e e n catalogus a a n t e vragen b i j : 

Postbus 45 Roelf 
poelcema 'sCravenhage 

inzendingen voor de volgende veiling worden dagelijks aangenomen. 



KLEINE ANNONCES 
Prijs 40 et per mm betahng na toezending tactuur Opgave aan 
Boom-Ruygrok NV Ged. Oude Gracht 138 Haarlem Tel 17450 

ISRAËL: te koop van par t coli. Israel, 
ovei wegend p. fr me full t a b , o a. 
nis 21 t/m 28, 32-33, 35, Lp 1 t/m 9, 
16 + coll. 41 F D . Coveis Pnjs resp. 
j 475, en ƒ 200,—, spec op aan^rage. 
Europa I, compleet 5 sciies ƒ 70,— B. 
C. Bouina, St lonslaan 4, Eindho\en . 

GEVRAAGD: kilo's cn/of bundels wel-
dadigheidszcRels, kinderzegels, zomer-
ze^els en herdenkingszescls Nederland. 
Prijsopgaaf aan R ]. Hobé Jr , Lijstei-
straat 10, Zandvoor t 

Ge\ raagd: zegels van A R G E N T I N I Ë 
dienst en FRANKRIJK pié-obli téré, 
H J. Thoman , Singel 349, Dordiecht . 

Te koop ge\ raagd collecties EUROPA 
EN OVERZEE vanaf 1945 Aangeboden: 
zeci billijk SILVER W E D D I N G , com
pleet postfns Postz handel K Beunder, 
Krimpen aan de Lek. Tel . K 1895 419. 

Tegen zeer goede prijzen te koop ge \ r : 
BUNDELWAAR NED. EN I N D . A v. 
d Heyden, Daguerrestiaat 84, Den Haag. 

Btjd gevraagd op vei zameling SAAR
L A N D , 1945 t/m 1956, cat waaide 28570 
Y \ e r t frs. 1958. H Gerrits Ezn , 
Ho l thone D9, Gramsbergcn (O) 

Laatste aanbieding ruiladrcsscn OOST
DUITSLAND, in VJ jaai meer dan 200 
contacten gelegd. Toezending ^an de 
originele brieven d f 0,30 (4 stuks 
/ 1,—), m postzegels of Ma giroreke
ning nr 378891. Vooi ts heel billijk 
D D R zegels te koop E de Vries, 
Tolber ts t raat 73, Leek (Gr ) 

V̂  IC kan mij leveren postfnsse GE-
Lï GENHEIDSSERIES van Japan, For
mosa, China, Korea en ^crdeI onder 
China vallende gebieden^ Aanbiedingen 
met prijs aan N S Koomcn, zomer
huisje Klomp, Agnietcnberg, Zwoller-
kei spe! 

Nederland EUROPA 1956 postfns te 
koop gevi a f 2,50 pei sei ie D'o gcbi. 
25 c mach. stpl. 25 c , i onde stpl 35 c. 
p stuk R. Koimob, lid N V P . P i . 
Maiiannclaan 152, Voorbuig 

Te koop aangeboden complete \ e rzame-
ling VERENIGDE NATIES, ongebruikt , 
incl blok en luchtpost / 210,— H . 
Vogel, Wulfinghstraat 11, ' s-Hertogen-
bosch 

Zichtzendmgen ENGELSE K O L O N I Ë N . 
Meei dan 100 boekjes best^hikbaai, laag 
uitgeprijsd B de Blieck, Busken Huet -
st taat 5 II, Amsteidam, tel 128 815 

Aangeboden VERZ. POSTZEGELS, 
hootdzakelijk Duitsland, Zwitserland, 
Frankrijk Cat . w. ca frs 200.000,—. 
Prijs f 500,—. A. Gans, Aalstei weg 125, 
Eindhoven, tel K 4900-65155 

Te koop gevraagd L ITERATUUR over 
de pootwaaidcn van Ned 6c O G , bi]v. 
boeken van Waliei, Handboek der 
Postw deel I & II, Beknopte Hand
leiding, Verbeek Portzegels e d Aanb. 
schriftelijk met uitvoerige omschiijv en 
uiteiste pnjs aan B M Kramei, Lange-
straat 121, Amersfoort 

SCHEPEN OP POSTZEGELS. Geviaagd 
verzameling op dit gebied E\ ook losse 
zegels, lectuui en foto's Bi met prijs
opgave Ter Schiphorst, Ch de Bourbon
hof 53, Leiden 

LUCHTPOSTVERZAMELAARS. W ie 
kan mij helpen aan luchtpoststukken 
Tocila pag 133 nis 166/169 en Tocila 
supplement pag 37 nrs 1/10. ] W F 
Bunge, Postbus 63, Nijmegen. 

EUROPA N E D . 1956. Koop losse 25 et. 
en losse 10 et postfns Wie heeft deze^ 
Ook ruilen. P Koopmanschap, Huizer-
straatweg 10, Naarden, tel 9465 

Neder land 1ste e m i s s i e s ! 
1 * * 9 0 — , 1 br rand 8,50, 1° 
kort U—, 2" strook van 3 f 7 5 — ; 2° 
br rand 8,50. 2° kort 4 —; 3^ Paar br. 
rand St Enschede f lOO—, 3° br rand 
3 0 — , 3° kort 1 4 — 4 2,25, 5 1,70, 
6 17,50. Verder Nederland naar manco-
lijst of zichtzendtng Engelse Kol mooie 
boekjes 

A R U E S I N K 
Postbus 28 A A L T E N Giro 60202S 

ROULETTEPERFORATIE no83icxI 

Randstuk f 15,— Zonder rand-
s tuk f lO ,— No. 82xx gesneden: 
Blok van -4 f 2 , — Blok van 8 
f 4,— Ned. Indie no 1xx f60,— 
No. 1x f35,— No 1 f 16.— 

A. R U E S I N K 
Posfbus 28 A A L T E N Giro 602025 

)Naarom aarzelt U nog . . . t 
een zichtzending 

aan te vragen? 
Een proefzending kost U niets!!! 

wani WIJ betalen daarvoor ook de re tour -por to 
Denkt u, dat wij u met zulk een voorstel zouden 
benaderen (de voorbereiding en uitvoering daarvan 
kosten immers geld) als wij er niet van overtuigd 
waren u iets aantrekkelijks te kunnen bieden' 
Slechts één voorwaarde moei aanwezig zijn He t 
te besteden budget moet om praktische redenen 
(zowel voor u als voor ons) minimaal ƒ 10,— per 
zending bedragen 
Dhr . G. te L. schreef over deze zendingen. , ,Door 
uw enorme sortering heeft u mij in staat gesteld 
veel tegen billijke prijzen te kopen 
Een rijke sortering van eenvoudige zowel als kost
bare zegels ligt op u te wachten 

• 
Onze 

specialiteit 
I • 

NEQERLAND 
en O. G. 

ENGELSE KOL. 

EUROPA 
{courante landen) 

N E E M T V EEN PROEF, W A N T DEZE ZEGT 
MEER D A N D U I Z E N D W O O R D E N . 
(Opgeven a u .b . volledige verzamelgebied en of u 
beginnend, gevorderd of vergevorderd bent) 

Postzegelhandel Van Duyn & Verhage 
ROTTERDAM Berkelselaan 92 B Telefoon K 1800/48209 

JAC 
Nederland 

E N G E U K A M P b ied t aan 

N o 3 ' . , . - . . . 
9^ 

12° 
, 44° . 
, 4 5 ^ 

4 8 ' 
, 78» 
, 104/105" 
, 104/105° 
, 130» . 
, Tentoonsteliing 1924 
, Olympiade 1928' 
, Olympiade 1928° . . . . 
, A N V . V . ° 
, 346/349° 
, Tralies 356/373° . . . 
, Kon Juliana 530 532'' 
, Vlg P. 1/3° . 
, Vlg P 6/8° . . . . 
, Vlg P no 9 de 36 ct° 
, Coui Peim de lust. 

Int 1940° 
,, Postbewi)s 1/7^ 

Indie 
N o 1° 

, 16 de ƒ 2,50 Koning* 
„ 30 f 2,50 K h h ° . . 
„ 260 de 50 et met 

„ 265 de / 5,— met 
wateim ° 

At deze serie^ zijn onbenspeli 

, 30 
, 5 

, 27,50 
7,50 

„ 22,50 
,, 60,— 
,, 15,— 
,. 45,— 
„ 37,50 
„ 2 5 , -
„ 22,50 
„ 12,50 
„ 9,75 
>, 6 7 ; 
„ 30,— 
„ 8,50 
„ 4,25 

5,75 
„ 17,— 
„ 5,75 

., 7,75 
„ 30 — 

• 80 
„ 9,— 
„ 27,— 

„ 97,50 

„ 10,— 
k, ongebr. 

JAC. ENGELKAMP. Spuistraat 301, 
verzamelingen, betere zegels: reiskosten 

N o 278 25 et Kon .Wi lh . " 
„ 280 35 et Kon. Wilh <> 
„ 289 f 25,— Kon 

Wilh° 
„ 345/346 de 10 en 25 

gld° 
„ 360'361 de 10 en 25 

S l d ° 
„ Vlg P. no. 12° 
„ Indie Brandkast° . . . . 

,, Nieuw Guinea 22/2^ 
Wateinsnood° 

Cura tao 
N o 75/81 ]ub 1923 . . . 

„ 104/120 Herdenking 
300 jaai° 

„ 179/191 f 2,50, 
f 5 , - , f 10,-° . . . . 

„ Vlg P 1/3° 
„ Bernhard Fonds * . , . . 
„ V l g P 69/88° 

Suriname 
No 60 64 Kioont |es° 

„ 167/178 Sluiei 1936° 
„ 197/199 Spitfire" 
,, 202/205 en Vlg P. 

no 23° 
„ 229/243 Bank Note° 
„ 309/311 Stadion° 
„ Vlg P no 19 de 

f 10,-° 
„ 20/22 Vlg P ° . . . . 
„ 24/26 Vlg. P ° . . . . 
„ 247/248 en Vlg P 

29/30° 
Bestelling met vooruitbetaling gironi 
tel 30998, Amsterdam. Te koop 
worden vergoed 

f 1 5 . -

„ 47,50 

„ 115,—■ 

. . 30,— 

„ 27,50 
„ 9,75 

, , 53,50 

„ 10,

f 72,50 

„ 7 5 , 87,50 
42,50 
75,— 

215,

77,50 
25 , 
17,50 

19,50 
57,50 
9,25 

55,— 
18,50 
22,75 

„ 3,50 
312696 

gevraagd 

Al 17 jaren hebben wij rondzendervaring... 
een aantal cliënten bedienen wij reedis 
gedurende deze gehele periode. 
Een onzer nieuwe cliënten schreef ons; 
„Bijgaand doe ik U toekomen de eerste zichtzending, welke ik 
van U heb ontvangen Mijn complimenten voor de inhoud 
Gaarne zou ik er nog eens een van U ontvangen " 

(Dhr. J. S. te AW) 
Ook nu hebben wij weer prachtige collecties gereed van 
NED. & O.R., EUROPA EN OVERZEE 

en BIJZONDER M O O I : 
ENG. KOL. , S C A N D I N A V I Ë , Z. AMERIKA, 
U.S.A. en N E D E R L A N D & O.R. 
Hier IS nog bijgekomen OUDFRANKRIJK en BELG. C O N G O 

Alleen een proefzending kan U overtuigen S v p opgeven begin
nend, gev/vergev Om praktische redenen dient de uitname wel F 9 — m i n i 
maal te bedragen Wegens drukte momenteel geen mancolijsten 

LJ; 
FA. H. O V E R D U i N 

Bartolottilaan 32 — SOESTZUID 

Specialisten in aiehtaendingen 

TE KOOP 

Brieven onder 

verzameling Italië gelegenheids en weid. zegels in 
complete serie v.a. No. 83 t /m 736 w.o. 117120+. 
I.p. 18 t /m 139 (excl. 2531A48/51). Ferrucci en 
Garibaldi serie met cil. opdruk 700 stuks (89°) 
Fr. 111000. Alle 32 stuks Pubo (2°) z.z. cat. Bolaffi 
225000 l ire Prijs f 1600. 

No. P 72 aan BoomRuygrok N.V., Haarlem. 

Verzamelingen en pariljen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12  AMSTERDAM  Telefoon 50959 

Postgiro 494&02 (Bij viaduct Wibautstraat) Gem Giro M 3658 

Betaal goede prijs 

Ook grote objecten tegen contante betaling 

file:///erzame


SHANAHAN'S 
POSTZEGELVEILINGEN 
ZIJN ANDERS 

Het verschil bestaat uit de vele faciliteiten, die wij 
onze cliënten aanbieden: 

1. WIJ bieden maand na maand de grootste sortering 
postzegels ter wereld aan. Onze uitgebreide ge
ïllustreerde catalogi zijn zo ingedeeld, dat zij ieder
een schikken: grote en kleine partijen, enkele ai-
zonderlijke zeldzaamheden en gehele of landen-
verzamelingen, enveloppen en groothandelpartijen 
en in elke verkoop trachten wij gespecialiseerde 
collecties te brengen van één of meerdere ver
schillende landen. 
Uw specialiteit kan misschien in onze volgende 
catalogus zijn opgenomen 

2. ledere partij, groot of klein, wordt aangeboden 
„After Sale Approval". ledere partij, die niet aan 
Uw verwachting voldoet, kan teruggezonden wor
den onder par. II van onze verkoopcondities De 
reden van terugzending behoeft niet te worden 
opgegeven. 

3. ledere geïllustreerde postzegel wordt verkocht met 
onze onbeperkte garantie voor echtheid. 

4. Koop op afbetaling en andere kredietfaciliteiten 
zijn gemakkelijk mogelijk 

5. Het „Profit from stamps — without risk" (profiteer 
van postzegels zonder risico) plan maakt het U 
mogelijk in de voordelen te delen van postzegel-
handel op een gegarandeerde basis 

6. Het „Double Barrel" (dubbele kans) plan maakt het 
U mogelijk het geld, dat U hebt geïnvesteerd onder 
het „Profit from stamps — without risk" plan 
tegelijkertijd te gebruiken om hier postzegels voor 
te kopen en daardoor Uw zegels veel goedkoper 
en onder bepaalde omstandigheden zelfs voor niets 
te verkrijgen 

7. Het „Collection Picking Plan" (uitneempLïn voor 
de verzameling) of de voorraad van de handelaar 
maakt het U mogelijk een grote collectie met 
slechts een kleine storting te kopen en te houden, 
eruit te halen wat U wenst, het restant in kleine 
partijen te splitsen en naar ons te zenden om. als 
U dit wenst, op een veiling te laten verkopen, 
waardoor U waarschijnlijk de zegels, die U wer
kelijk nodig hebt, voor veel minder of zelfs voor 
niets krijgt, met misschien nog winst op de koop 
toe. 

39 Upper Great George's Street 
Dun Laoghaire, Dublin, Ireland. 

\ 

Catalogus gratis. 



DE 

NEDERLANDSCHE 

POSTZEGEL-

VEILING 

Rokin 58 - Amsterdam-C. 
T e l . : 30261-<i2380 

REGELMATIG GROTE 
INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT 
GAARNE VOORSCHOT VERLEEND. 

APRIL 1958-VEILING: 
voor deze veiling, die van 18 t/m 21 april 
gehouden wordt, is nog een beperkt 
aantal catalogi op aanvraag verkrijgbaar. 

JUNI 1958-VEILING: 
Mater iaa l v o o r de b e l a n g r i j k e laatste 
v e i l i n g in d i t se izoen kan nog t o t o m 
s t reeks 7 me i a.s. voorden t o e g e v o e g d . 

Gelegenheidsaanbieding! 
Een prachtige coUectie 

Neder land & Overzeese Rijksdelen 1852-1957 , 
in nieuw Favoriet album. Bijna volledige collectie van bij
zonder mooie kwaliteit . Op enkele oudere zegels na alle» 
ongebruikt resp. postfris. Cat. waarde ongeveer ƒ 9000,—. 
Prachtobject ƒ 5.400,— 

Keurige collectie 
België 1 8 4 0 - 1 9 5 7 
in nieuw Erka album. Bijna voledige collectie met vele 
betere zegels en goede series. Bijzonder mooie kwaliteit , veel 
postfris. Zeer hoge cat. waarde ƒ 480,— 

Keurige coUectie ^ 

Frankrijk 1 8 4 9 - 1 9 5 7 
ïn nieuw Erka album. H e t moderne gedeelte (vanaf plm. 
1900) is vrijwel compleet aanwezig waarbij veel poswris. 
Prachtobject. Bijzonder mooie kwaliteit . ƒ 390,— 

Prachtcollectie 
Duitsland (1945 -1957 ) incl. Saar ! 
Vrijwel volledig en bijna uitsluitend ongebruikt resp. post
fris. In nieuw Erka album. Bijzonder mooie kwali tei t . 

.Prachtobjec t ! ƒ 870,— 

V a t i c a a n 1 9 2 9 - 1 9 5 7 
Complete postfrisse prachtcollectie (incl. opdrukserie 19341). 
In nieuw Erka album. ƒ 1,350,— 

Vele andere landen (Europa) collecties voorradig en voorts 
een schitterende EUROPA collectie in 8 Schaubek banden. 
Deze collectie heeft een cat. waarde van vele miljoenen 
francs! Prijs op aanvraag. 

De aangeboden collecties worden gaarne aan serieuze aan
vragers vrijblijvend op zicht gezonden. 

POSTZEGELHANDEL M. D. POSTMA 
LEEUWARDEN Telefoon 7028 (05100) — Giro 9U92< UNIABUURT 14 

K,j>c! WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

v o o r 
MENGSELS SERIES • LOSSE ZEGELS • P A K K E T T E N 

K I L O G O E D 
Als zijnde de grootste groothande.stirma in postzegejs in Ameril<a, 
i<open v^ij geregeld grote hoeveellieden postzegels van alle delen 
der wereld Momenteel wensen wi j n l^et bijzonder te kopen : 

• POSTZEGELS I N SERIES : Lage en middelbare waar
den. Zowel compleet ais ncompleet, ongebruikt o> gebruikt. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S : Aantrekkeli jke goedkope 
soorten. 

• P A K K E T T E N Zor^vu dig samengesteld met onbe
schadigde zegels 

• G R O T E V O O R R A D E N 
en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten. 

• M E N G S E L S ( K I L O G O E D ) op papier 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L wensen wij eveneens 

kleinere hoeveelh den van middel-geprijsde en hoger-
geprijsde zegels in series. 

^ ^ ~ _ _ » Zend ons a.u.b. ttw aanbiedingslijêl, die 

m, ^^ onze directe en nauwkeurige aandacht zat liebben^ 

VRU OP AAIWHAAC! Onze nieuwe inkoop-prijslijali 

TOP-INKOOPPRIJZEN V O O R ZEGELS V A N DE VERENIGDE 
STATEN EN C A N A D A 

Verkoop aan Ameriko's grootste en best bekende importeur: 

H. E. HARRIS €L CO. 
BOSTON 17 MASS. U.SA Telegr.adres : Harrisco, Boston 

7e koop gevraagd: 

Belangrijke verzameling Europa 

idem Overzee 

idem Oudduitse Staten en Koloniën 

idem Italië met Staten en Koloniën 

idem Engelse Koloniën 

idem Luchtpost 

Bovenstaande verzamelingen mogen een handelswaarde 
van elk f 10.000.— (Tienduizend Gulden! overschrijden. 
Tussenper sonen ontvangen redelijke provisie. Discretie 
verzekerd. 

Aanbiedingen gaarne aan ; 

Postzegelhandel J. C. M 1 H A f (Mihaly) 
Valeriusstraat 276 hs Tel. 732783 - Amsterdam 

i icoM-wvgwaK m;r ■ é U l m a g ^ . 


