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Als U in mei of juni f 12.— op 
onze giro stort, ontvangt U 10 series 
van de Jeugdzorg Ned. Antillen, een 
jprie met toekomst ?! ? 

We kunnen voor onze maandelijkse 
rondzendmgen van boekjes met 
zegels van Ned. en O.R. nog enkele 
adressen gebruiken, alleen van per
sonen die de boekjes vlug retour 
zenden, verder zonder verplichting 
tot aankoop. 

B O L 
i n poi^izegel« 

YERSEKE 
GIRO 22642 
TELEFOON 01131-308 

Weet U dat U tegen zeer voor
delige voorwaarden een abonnement 
kunt krijgen voor toezending van 
alle F.D.C, van Ned. en O.R. en van 
de nieuwe zegels die uitkomen van 
Suriname en Ned. Antillen. 

Steeds wisselende voorraad van 
F.D.C, van Nederland, kunnen geen 
prijsopgaaf doen, maar wei een 
zichtzending sturen. 

Te koop gevraagd: 

Verzamelingen \ 
Partijen | Postzegels 
Betere losse ' 

Speciaal interesse mor oude zegels 
van de gehele wereld 

Loepen met handvat ƒ 1,35, ƒ 2,25, 
ƒ 3,25, ƒ 4,75, in etui ƒ 1,50, 
3-delig ƒ 2,95 
Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband ƒ 5,50, ƒ 7,50 en 
ƒ 1 2 . -
Vraagt toezending gratis prijshist 
Schaubek albums 

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

Bondsalbum K 11 „ 8,50 
„ H o l l a n d " album „ 15,— 
Alsv binnerjschroeven . . „ 16,— 
„ D A V O " album 22,50 

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

Insteekboekies ƒ 0,60 ƒ 0,90 ƒ 1 , -
ƒ 1,50, ƒ 2,—, ƒ 2,50, ƒ 3,50, 
f 4,90, ƒ 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 

\ N T 1 L L L N JEUGDZORG WERKELIJK MOOIE FDC IN M E E R K L t U R E N -
DRUK f 2,25, Geof |r f 2—, Hotel / 120, Ie xl C u r - N York f 120 , 
Suiiname, orig FDC der Thalia Toneelverg / 2,95, Nedeil Zomer 54 f 2 50, 
Bonif ƒ I 75, L V fonds / 1 10, Wateisn f 0 80 Statuut f 1,25, Bevr 
f 1,10, Rcnibr f 3,85, Kind 56 / 1 50, Schepen '57 / 2,50, De Ruyter Vlis( 
f 1,25, R Kruu 57 f 1,50, Kind '57 / 1,50, Zonur 58 / 1 40 Vooi Ie 
K L M -vl zie het apn lnummcr Giocnl Tbc 22 mei / 1 ̂ 0 fmct 2 z ) Zweden 
8 mei, Wereldvoetbal kamp f 3 ,—, 18 luli 100 j Bessemer broedersch f 3,35 
(desgcw aan uw adres), Frankri |k Düktcrf en Schcik per serie van 4 st f 3,15, 
Dag V d Postz ƒ 0,85, Herb steden (4) f 3 05, Duitsland Busch ƒ 0,85, 
Bosbr f 0,70, Diesel ƒ 0,65, Jeugdw ƒ 1 — U S A Gardening Expo, Minne 
sota, 100 I , Monroe en Geofysisch i ƒ O 75 p st , P Revere / 2,— Vtr 
Naties bec Council , R der Mens '57, Atomics en Central Hall f 2,25 oei stel 
op prachtige Artmaster FDC's , 2 luni, 8c frankeerz f 1,— Israel Tabil f 3,50 
(ongebr ƒ 3,25) idem kr t op tent gedrukt met bi)Z st f 1 25, Olymp f 1,75 
( ƒ 125) , Schepen f 3,50 (f 2,75), 10 laar f i iö (f 1,10) P O R T O STEED'S 
EXTRA S V P 
VAN 31 MEI t/m 16 JUNI ZIJN W l ] MET VAKANTIE, waaibi, wij onze 
FDC contacten tegelijk veistevigcn Diiect na teiugkomst spoedbehandeling der 
binnengekomen bestellingen uit deze periode FDC abb. voor 16 landen 

T . HARTEVELD'S FDC SERVICF Kerstroosstrai t 9c, Rot terdam-N 11, telefoon 
87963, giro 507407 

79 
'79 A 
■'79 1 
'89 f 
»90 f 
"92 f 
'94 f 
96 f 
126 

'127 
°165 
167/170 
■•171 
"172/175 
*176'179 
»176/179 
'182/185 
0182/185 

Voordelige aanbieding NED. INDIË 
Prima kwaliteit, '•ongebruikt "gebruikt 

ƒ 10,95 
13,50 
37 50 

1,80 
7,15 
2 
1,80 
2,15 
0,65 
3,— 
7,— 
3,— 
0,20 
5,25 
3,35 
2,65 
4,25 
1,40 

°209 ƒ 1,60 
»210 0,40 
"211 0,28 
»212 0,18 
"213 0,40 
»215 0,25 
»216 0,20 
"217/220 5,35 
»221/225 3,70 
»221/225 2,50 
"226/227 1,— 
»226/227 0,70 
"230/234 2,50 
»230/234 1,95 
"235/238 1,35 
"239/240 1,75 
»239/240 1,40 
»241/245 2,30 

»241/245 / 1,60 
»256 1,95 
»257 0,75 
•263 13,75 
»263 0,90 
■■265 10,— 
»265 4,50 
»266/271 2,50 
»266/271 1,70 
»272 0,50 
»273 0,40 
•276 0,60 
»276 0,60 
»283 0,75 
»284 1,15 
»285 0,40 
»286 0,90 
»325 0,20 

•330 a 
•»333 
»345 
»346 
•347/348 
"349/350 
»359 
»360 
»361 
"372/373 
»386 
»387 
»388 
"Lp 10 
•»Lp 13 
"poi t 39 

ƒ 3 , 9 5 
0,12 
4,25 

17,50 
0,28 
0,35 
1,75 
2,85 

14,— 
0,48 
0,20 
0,32 
1,25 
5,50 
8,75 
0,18 

"port 41/48 4,25 
"port 66 

Bestellingen bovtn ƒ 5,— portvri) 5 Vo korting bi| aankoop boven f 
Het bestelde wordt U OP Z I C H T gezonden, zonder verplichting tot 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRiGT 
Schieweg 185 — Rotterdam — Tel K 1800-80763 — Giro 

0,35 
25,— 

kopen 

66U78 

Een greep uit onze Europa voorraad 1 

E S T L A N D 
10 16 f 5 ,— 
15a en 16i 5,— 
61 62 15 — 
84-85 2,50 
86 90 1,75 
91 95 2,50 

■117 20 3 ,— 
125 28 10,— 

"131 1 , — 
14649 1,25 

'159 62 1,50 
17174 5,— 

» l u c h t p 1 1,50 

r i N E DE 6UHR 

7 2 

« P'ÊI < 

0 — ^ " " ^ ^ 

A M S I E R 0 4 ^ 

N u m m e r s volgens Y v e r t & Te l l i e r cat 1958 1 

l u t h t p 2 2,50 
l u c h t p 4 2 50 
l u c h t p 7 11 

get Ol onget 
6,— 

L E T L A N D 
"3942 ! , — 
•43 46 1 — 
"51 54 1 50 
"55 58 1 — 

59 61 5 — 
70 74 25 ,— 
7074 18,— 
91 92 25 ,— 

113 17 7 50 
• 120 3,— 
' 132 36 3,50 

13742 5,— 
13742 2 , — 

"14348 5,— 
"149 53 onget 

3,75 
•162 71 7,50 
»180 89 25 ,— 
•190 94 get of 
onget 5,— 
•195 99 onge t 

7,50 

200ad 4 — 
200ad 2 ,— 

'201 6 1,50 
•21117 3,— 

211 17 2,5C 
•22230 3,25 
•231 37 2 , — 
■>23845 2,50 
• M c h t p 12 3,— 

„ 12 2 , — 
* „ 35 2,50 
• „ 1012 7 50 
• „ 21 24 12,— 

P o s t z e g e l h a n d e l °"""tv""^ ^.°"\ 
bu rgwa l o 4 / en singel 

r iNEDEBUHR ^ g l Z " 
NZ Voorburgwal 347  AmsterdamC tel 3580533324 

VERVOLG V A N ONZE LANDENAANBIEDING 

NOORWEGEN 
IS ongeb 

N o 
2 
3 
4 
5 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
1 9 * 
20 
21 
32 
33 
34 
60 
63 /65* 
67 
68 
84 /87* 

r u i k t 

Priis 
1 1 , — 
1 0 , — 

0,65 
5.25 
0,65 

1 0 , — 
1 0 , — 

4 , — 
2.25 

1 1 , — 
0,40 
8,50 
1,75 
0,30 
3,25 

1 1 , — 
5,50 
1.50 
4 25 
4 — 
3,75 

40 — 
25 ,— 

1 10 
5 25 

N o 
87 

88 /90 * 
88/90 
97/100 

101/107 
128/131 
141/144 
146 

147/150 
151/153* 

151/153 
155/158 
160/163 
164/167* 
183/186* 
187/189* 
193/194* 
195/198* 
203/206* 
207* 
2 0 8 / 2 1 1 * 
2 1 2 * 
213/218* 
2 3 5 A / V * 
2 4 1 * 

Pri is 
0,65 
2,75 
1.10 
0,25 

1 0 . — 
1 2 0 
0 75 
0,75 
0,60 

1 5 , — 
15 ,— 

0 60 
0,50 
3,60 
3,25 
0,70 
2 1 0 
0,45 
5,75 
0 30 
1,30 
7 , — 
1,75 

2 0 , — 
0,45 

N o 
242/243* 
244/245* 
246/248* 
249/252* 
253* 
254/256* 
257/259* 
260» 
276* 
277/278* 
279» 
279 
280,283* 
280/283 
284* 
285/288* 
285/288 
293/303* 
293/303 
304* 
305» 
306/307* 
308* 
309/310* 
311/313* 

N o ' s volgens YVERT 1958 

Pri|s 
0,25 
0,45 
1,10 
1,25 
0,40 
1,05 
0,75 
0,50 
0,25 
0,30 
0,80 
0,15 
1 , — 
0,75 
0,20 
6 , — 
0,40 
3,25 
0,65 
0,25 
0,25 
0,65 
0,20 
0,50 
1 , — 

N o 
314/316* 
317/319* 
320/321» 
342/343 
344 
348 
349/351 * 
349/351 
352/354* 
352/354 
355/357* 
355/357* 
358/360* 
367/368» 
369/370* 
373/375* 
376/378* 
379/380» 

L t p . 
2 * 
3 * 

Vele no 
nie t gead\ 

Prijs 
0,95 
0,80 
0,90 
0,30 
0,15 
0,10 
1 , — 
0,50 
0,90 
0,50 
1 , — 
0,55 
3,75 
0,80 
1 , — 
1,30 
0,95 
0,75 

0,65 
0,35 

s die 
zi jn 

o o k los v e r k r i j g 

baar zowe • a l s " 

UW MANCOLIJST NAAR... Postzegelhandel Philadelphia 

M GOSSE, KRUISWEG i3. HAARLEM 

TELEFOON 15515 GIRO 135793  BANK AMSTERDAMSCHE BANK N V., Haarlem 
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DE GROTE PUBLIEKE ZOMERVEILING 
WILLY BALASSE 

die in juni a.s. zal plaats vinden in eigen lokalen, 45a rue du Midi te Brussel bestaat o.m. uit; 

Een van de mooiste en meest bekende, ^ | — ■ ^ c m A l k l l \ 
gespecialiseerde collecties van N É D t l C L A I M l / 

en tevens belangrijke en prachtige collecties van 

Alle nadere gegevens zijn opgenomen m de O U D E D U I T S E S T A T E N en 
•■BALASSE MAGAZINE", d.e zoju.st ,s .er ^ ^ ^ ^ I T A L I A A N S E H E R T O G D O M M E N 
schenen, geïllustreerd met gekleurde platen. 
"BALASSE MAGAZINE ende VEIUNGCATA GROOT BRITTANNIË EN KOLONIËN 
LOCUS, die rijkelijk geïllustreerd zijn, wor .^,,^,»ii.y r,.i „^^, ^KMPKI nri /ic 
den gaarne o . aanvraag toegezonden. FRANKRIJK EN KOLONIEN, BELGIË etC. 



f M H o r I I 

van dit nummet 

Attentie 123 

De eerste pyostzegelemissie van de Common

wealth of Australia 124 

50ste Algemene Vergadering van de Neder

landse Bond van Filatelisten Verenigingen 
en 46ste Nederlandse Filatelistendag 128 

Ned. NieuwGuinea, Unie Staten, Ned. Indië 

en Rep. Indonesia (tot 1081954) 132 

Luchtpost 132 

Stempels 133 

Nederland 133 

Nieuwe uitgiften 134 

Bonds en verenigingsnieuws 139 

VOORDELIGE 
van betere zegels 

frs. 
Albanië Gr. Dez. 1940 1/25» 

1500 
Bah.imas 70/74* 2600 
Baden (Fr. Bez. 1945) 53/55» 
België 147 5 Franken» 7000 

„ 221/33» 2750 
„ 356/62 Sanatorium» 2750 
„ 351/52 Infanterie» 4500 
„ 363/74 Orval '33» 25000 
„ 394/400 T.B.C. '34» 4000 
„ vliegpost nr. 5» 3250 

Bulgarije 238/43 Chipka I ' 
„ 244/49 Chipka I I ' 
„ vliegpost 19/30» 

Bosnië 45/60 1910» 2800 
Ceylon nr. 4 5d. bruin 15000 
Duitsland 390/93 Weid. '26» 

3250 
„ 394/97 Hindenburg» 1435 
„ 431/34 Weid. '30» 1650 
„ 439/40 Weid. '32» 525 
„ 470/78 ' * agner '33» 7500 
„ luchtp. 27/34 192627 gebr 
,, luchtp. 40/42 POLAR

F A H R T RR» 18000 
„ bloc nr. 1 IPOSTA» 6500 
„ BIZONE 1948 20A/20R» 

18500 
„ BERLIN 1949 51/53» 3750 
„ BERLIN 1949 54/56» 5000 
„ BIZONE 1948 41/68» 
„ O C C . Intern. BLOC 1 

get. en ongebr.» 
Engeland nr. 2 PRACHTEx 

10.000 
„ nr. 183 UPU £ 1, 10.000 

Eng. kol. en dom. UPU collect 
complect» 

,, 1937 202 w» 
„ VICTORY compleet» 

Frankrijk nr. 33 5 frs. 
Yv. 15.000 

Hongarije luchtp. 12/23"» 3000 
Ierland 13/15 zeldzaam» 7500 
Jamaica 106/08» 2800 
Liechtenstein nr. 128 op brief 

„ 78/81, Rhcinnot» 1200 
„ 189/92 Prinsen ■43» 600 
,, 1/6 vliegpost 1930» 4000 

Abonneer t u 

AANBIEDING 
en series tegen lage prijzen 
gid. 

10,— 
18,— 
15,— 
40,— 
15,— 
18,— 
21,— 

155,— 
25,— 
21,— 
11,— 
9,— 

12,— 
14,— 
80,— 

15,— 
7,— 
9,— 
3,— 

35,— 
9,— 

89,— 
39,— 

80,— 
33,— 
35,— 
55,— 

2 0 , 

55,— 
70,— 

e 
150,— 
40,— 
12,— 

70,— 
13,— 
50,— 
18,— 
90,— 

7,— 
3,50 

20,— 
o p onze 

AUF DER HEIDE' 

frs. 
Liechtenstein 7/8 vliegpost '31 

Zeppelin» 7500 

gid. 

34,— 
„ 17/23 vliegpost '39 dieren"* 

900 
Israël 29/30 gebr. 

„ 53 gebruikt 
Indonesië Riouwserie conipl.» 
Luxemburg 182/86» 

„ 226/30» 
„ 233 ' 
„ 234/38» 
„ 239/43» 

Malta nr. 16, lichtgest. pr.n.ht. 
3750 

„ 154/70 (zonder 154/57)
Memel 181/84 zeldz. opdr. serie» 
Nederland ƒ 10,— Jub. 1913 

,, nr . 49 Kroningsguldcn 
ongebruikt 

„ 7 c oranje cijfer (605) met 
het buurzegel ged. bedrukt 
ontstaan door papierlas RR 
per paar» 

Palestina 6 en 7 en 25/26 
Yv. 6500 

Ver. Naties bloc nr. 1 op FDC 
Turks en Caicos Isl. 34/45 incl. 

37A zeldz. Yv.10.610 13w» 
Vaticaanstad 66/61 RR» 
Rheinland-Pfaltz Rode Kr. 41/44* 

,, dito bloc nr. P 
Wurtemberg R. Kr. bloc nr. 1» 

,, (Oud) 44/50» 12.090 
New-Foundland 117/29» 
Ver. Stalen 46 7 c oranje p r . ex 

,, 90 30 c Columbus pr . ex. 
Ruanda-Urundi 126/47* 

,, 36/44 (zonder 40 en 41)» 
Portugal 299/329 gebruikt 
Rodi (Europa) 15/23 compleet» 
Zwitserland 414/17 compleet» 

„ Dienst 245/47 2700 
Theresiënstadt Michel nr. 2 
Suriname nr. 15 pracht ex. 
Curasao nr . 11 pracht ex. 
Port Gdansk 1/11 compl. gebr. 

R R 
Polen vliegpost 10/15» Yv. 325 

nieuwishedendienst . 

4,50 
25,— 
42,— 
45,— 

1,40 
7,— 
2,— 
9,50 

12,— 

21,— 
45,— 
95,— 
75,— 

9,50 

30,— 

25,— 
70,— 

59,— 
140,— 

22,— 
22,— 
40,— 
38,— 
30,— 
12,— 
17,— 
25,— 
30,— 

15,— 
37,— 
13,— 
17,50 
28,— 
33,— 

9,— 
1,50 

S POSTZEGELHANDEL 
Hoofdkantoor: Filiaal: 
H I L V E R S U M AMSTERDAM 
Surinome/oon 31. tel. 432 N.Z. Voorburgwal 1S1 

Bestellingen naar Hilversum. tel. 47103 

O Post-Geschiedenis « 
Veiling 

nos: 216-218 

zal worden gehouden op 

21 MEI 
met een opvallend mooie verzameling ZEE-POSl 

met sterk vertegenwoordigd Brits West Indië 
Hong Kong, Italië en Frankrijk. Een FILA 
T E L I S T I S C H E B I B L I O T H E E K , LUCHT 
POST, V E L D T O C H T - E N V E L O P P E N , ZEE 
POST en V E R O N G E L U K T E POST, als 
mede P O S T S T U K K E N . Kavels volgens lan 
den ingedeeld met sterke vertegenwoordiginj 
van ANTARCTICA, FALKLAND E I L A N 
DEN, GROOT B R I T T A N N I Ë (met inbe 
grip van Ierland), HONG KONG, ITALIË 
N E D E R L A N D en K O L O N I Ë N , P A L E S T I 
NA, T U R K I J E , U . S . A . , VENETISCHI 
R E P U B L I E K en YOUGOSLAVIË. 

Catalogus 1/- porto inbegrepen. 

Opbrengst-prijzen (2/6 per stuk) zijn gereet 
ongeveer een maand na de veiling. 

Een algemene postzegelveiling zal te Bour 
nemouth worden gehouden op 7 J U N I er 
later in de maand zal een Gespecialiseerd« 
Postzegelveiling van J A P A N te Londer 
plaats hebben. 

Catalogus: Algemene veiling 1/-, J a p a n 2/6. 

De ,,H. C GOSS" Rusland-verzameling 
Het tweede gedeelte van dit unieke bezit zal bij veiling 
worden verkocht op 19 november en zal verdere deler 
van Russische poststukken, essais en proeven, envelopper 
en afstempelingen, Poolse eo-filatelistische en latere en-
veloppen bevat ten. Als bijvoeging zal een beperkt aanta! 
Russisch (met inbegrip van Wenden, China en Levant 
en Pools materiaal van andere eigenaars worden aange
nomen. De veilinghouders wordt verzocht da t al het mate
riaal hun zaken bereikt voor 1 juli 1958, zodat van ge
schikte stukken kleur-afbeeldingen kunnen worden ge 
maak t . 

Een verslag van de opbrengstprijzen van de veiling van 
19 en 20 februari zal binnenkort verkrijgbaar zijn ad 2/6. 
of met de catalogus, gekleurde afbeeldingen en volledig« 
lijst der opbrengstprijzen ad 10/-; met ingebonden, door
schoten catalogus 20/-. 

Robson Lowe Ltd. 
50 Pali Malh London, 5.W,I. 
Vermeld a.u.b. dal U deze advertentie zag in het „Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie". 
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Waarin opgenomen „DE PHILATELIST" 

Correspondentie over het blad naar 

HOOFDREDACTEUR-ADMINISTRATEUR 

J. C. NORENBURG, Welgelegenlaan 7 1 , 

Driebergen, Telefoon K 3438-21ó2 

Correspondentie over ADVERTENTIES: 

BOOMRUYGROK N.V. 

Ged Oudegracht 138 Haarlem 

Telefoon 17450 (4 lijnen) • Postgiro 37758 

RAAD VAN BEHEER 

Secr Godelindeweg 44 • Naarden 

Penningmeester: Hyacintpletn 5 - Breda 

Giro 344900 

Verschijnt de vijftiende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 

Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 

or niet-aangeslotenen (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. 

ie jaargang - mei 1958 (liOS) 

Attentie 
In verband met de grote omvang van het juninummer, 

dat ter ere van de Nederlandse Bond van Filatelisten Ver
enigingen, welke op 28 juni a.s. 50 jaar bestaat, op die 
datum als jubileumnummer ter post zal worden bezorgd, 
zal het daarop volgende nummer eerst in augustus a.s. als 
dubbel-nummer (7 en 8) verschijnen. Op 15 september 
a.s. verschijnt dan no. 9 ter voortzetting van de jaargang. 

De verenigingssecretarissen worden er nogmaals aan 
herinnerd, dat in het jubileumnummer (juninummer) geen 
zgn. Verenigingsnieuws zal worden opgenomen. Wel kun
nen de gebruikelijke mededelingen hiertoe worden inge
zonden en zal met de verzending van het Maandblad met 
de gemelde mutaties rekening worden gehouden, doch op
name in het Maandblad zal eerst in het augustusnummer 
geschieden. 

De leden, die na I mei j.l. als lid van de vereniging zijn 
gemeld, ontvangen geen jubileumnummer en eventuele 
verstrekking zal dus door de vereniging zelf dienen te ge
schieden uit de voorraad van de door hen gereserveerde 
exemplaren. 

De Raad van Beheer. 

123 



ö!lS3E^iaffira 

D e eeriste poistze^ 

Tan d e Coitimoii^ 

(De kangoeroe-zegels) 

I ngevolge de wet, welke op 9 juli 1900 door het Engelse 
parlement was aangenomen, vormden vanaf 1 januari 1901 
de Australische Staten: Nieuw-Zuid Wales, Victoria, West
en Zuid-Australië, Queensland en Tasmanië, de „Common
wealth of Australia", waarin de Engelse koning wordt ver
tegenwoordigd door een Gouverneur-Generaal. 

Toch was alles nog aanstonds geen koek en ei tussen de 
aangesloten staten en viel hier en daar een zekere naijver 
te bespeuren. Vooral op postaal gebied scheen men niet ge
makkelijk tot overeenstemming te komen. 

Een eerste succes was de invoering van gelijke straf-
portzegels voor het gehele gebied van het gemenebest in 
1902. Dit betekende een klein succes voor de staat Nieuw-
Zuid-Wales, want de strafportzegels van dit land werden 
in gelijke tekening, kleur, en papiersoort met watermerk 
overgenomen van de uitgifte 1900, doch met weglating van 
de letters N.Z.W. aan de voet van de zegels. Op de port-
zegels komen wij echter later nog terug. 

Het zou nog tot 1913 duren alvorens de eerste gemeen
schappelijke postzegels voor het gemenebest zouden ver
schijnen. 

Als eerste stap in deze richting kan een artikel worden 
beschouwd waarin de suggestie werd gedaan om de post-_ 
zegels der verschillende staten van een opdruk te voorzien 
bestaande uit de letters .,A C" (Australian Commopwealth), 
maar hiertegen verzette zich de filatelistische organisatie 
te Sydney en het plan vond geen doorgang. 

Ingaande 1 maart 1901 was het postbedrijf van het ge
menebest onder het federale bestuur gebracht, zodat feite
lijk alle postzegels, na dit tijdstip in de aangesloten staten 
uitgegeven, als zegels van de Commonwealth beschouwd 
kunnen worden. Gebruikelijk is dit echter niet en rekent 
men tot de zegels van het gemenebest alleen die zegels, 
die als algemene zegels voor alle staten werden uitgegeven, 
dus aanvangende bij de zgn. Kangoeroe-zegels, welke het 
onderwerp van dit artikel zijn. 

Een goed gefundeerd pleidooi om alle zegels der diverse 
staten aan te merken als zegels van de Commonwealth, 
welke na 1 maart 1901 zijn uitgegeven vinden wij in het 
decembernummer 1951 van het tijdschrift „Philately from 
Australia" van de hand van J. R. W. Purves. Aangezien 
dit echter buiten het bestek van dit artikel ligt, gaan wij 
daarop niet verder in. 

In september 1901 kondigde de eerste minister in het 
parlement aan, dat nog dat zelfde jaar de eerste uitgifte 
van zegels voor het gemenebest zou plaats hebben. Waar-
f^hijnlijk werden hiermede de portzegels bedoeld welke 
echter eerst in 1902 verschenen. 

In 1903 deden geruchten de ronde, dat voor alle staten 
/""lijke postzegels zouden worden vervaardigd met portret 
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van de koning (type De la Rue-zegels van Engeland 1902), 
maar met toevoeging van de naam van iedere staat boven 
aan de zegels. Vermoedelijk was dit bericht iets voorbarig 
en betrof het hier het bekende gezegde van de klok en de 
klepel, want kort daarop kondigde de Postmeester-generaal 
aan, dat hij een algemene uitgifte van postzegels voor alle 
staten in overweging had, welke zegels voor de verschil
lende staten de naam daarvan zou vermelden. Een Austra
lische kunstenaar had het ontwerp daartoe reeds ingele
verd. iVIedio dat zelfde jaar verschijnen de eerste twee post
zegels in gelijke tekening en waarde en met vermelding 
van de naam van de betreffende staten. Het zijn de 9 d 
voor Nieuw Zuid-Wales en Queensland (Stan. Gib. 327, Yv. 
86 en Stan. Gib. 265 Yv. 91). 

In 1903 trad een nieuwe Postmeester-generaal op, hetgeen 
natuurlijk wijziging van de inzichten medebracht. De po 
ging van 1903 bleef dan ook tot genoemde twee zegels be
perkt. Vooral de invoering van een uniform posttarief voor 
de aangesloten staten scheen moeilijkheden op te leveren 
en zulk een uniformiteit was toch zeker ten nauwste met 
de aanmaak van gemeenschappelijke zegels verbonden. Er 
werd dan ook een commissie ingesteld om dit vraagstuk 
te bestuderen. 

In 1907 werd besloten, dat voortaan alle zegels in de 
centrale drukkerij te Melbourne zouden worden vervaar
digd. Voor die tijd vervaardigden de diverse staten nog 
hun eigen zegels in de drukkerijen waarin dit steeds wa^ 
geschied, hetzij de eigen staatsdrukkerij of een drukkerij 
elders. 

In augustus 1910 werd aangekondigd, dat alle postzegels 
der federale staten zouden worden overdrukt met de woor
den „Commonwealth of Australia". Andermaal kwamen de 
filatelistische organisaties hier tegen op met gunstig ge
volg. Op 13 oktober van dat zelfde jaar kondigde de 
Postmeester-generaal aan, dat vanaf die datum de postze
gels der verschillende staten voor alle postale en telegra
fische doeleinden konden worden gebruikt in alle staten van 
het gemenebest, terwijl met ingang van 1 mei 1911 door 
hem een uniform posttarief werd ingevoerd uitgaande van 
1 d. per V2 once. Hoewel dit buiten het bestek van dit 
artikel ligt, willen wij toch de aandacht der verzamelaar.'-
hierop extra vestigen en hun aanbevelen goed uit te zien 
naar de diverse afstempelingen op de zegels, in de verschil
lende staten gebruikt, met plaatsnamen uit andere staten 

Vermeld dient nog te worden dat ingevolge voormeld be
sluit van 13 oktober er binnen het gemenebest ook brieven 
werden gepost welke gefrankeerd waren met zegels van 
Papua en van de Fiji-eilanden, welke brieven door de be
treffende postkantoren waren doorgelaten als geldig ge
frankeerde brieven. Uitdrukkelijk werd daarop instructie 
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;egeven dat dergelijke gefrankeerde stukken niet als geldig 
gefrankeerd mochten worden toegelaten. Dat dergelijke 
;cht gelopen stukken zeldzaam zijn, behoeft wel niet te wor
len onderstreept. 

Intussen ontwikkelden de zaken zich verder en verscheen 
n januari 1911 in de Commonwealth Government Gazette 
[staatscourant) een mededeling, dat prijzen van £ 100 en 
£ 50 voor twee ontwerpen voor postzegels zouden worden 
:oegekend aan resp. inzenders, wanneer deze ontwerpen 
Joor een daartoe in het leven geroepen commissie geschikt 
souden worden bevonden. De afmeting der zegels werd be
paald op 1 1/8 X 7/8 inches (d.i. plm, 28,6 x 21,7 mm), 
;erwijl de tekening karakteristieke kenmerken voor Austra
le moesten bevatten en tevens de woorden „Australia" en 
,Postage" en de waardefiguren of woorden moesten inhou
ien. De aangewezen jury bestond uit de heren Bernard Hall, 
directeur van het Nationaal Museum, J. B. Cooke, hoofd 
/an de staatsdrukkerij en A. S. A. Whelen, vertegenwoordi
ger van de Philatelistische vereniging te Victoria. Dat deze 
prijsvraag effect sorteerde bleek wel uit het aantal inzen
dingen dat daarop volgde en niet mind.er dan 533 bedroeg 
■net in totaal 1051 ontwerpen! De jury kreeg dus wel heel 
wat te verwerken. Toen de uitslag bekend werd gemaakt 
Dleek, dat de Ie prijs werd toegekend aan de heer H. All
tnan uit St. Kilda (Victoria), terwijl de 2e prijs ten deel 
î iel aan twee andere inzenders, die de prijs moesten delen. 
Het met de eerste prijs bekroonde ontwerp toonde in het 
midden het hoofd van de koning in medaillon waarin tevens 
de woorden „Australia" en „Postage" waren opgenomen. 
Dit medaillon werd links geflankeerd door een zittende 
kangoeroe en rechts door een emu (vogel). In de bene
denhoeken waren schilden aangebracht met de waarde
aanduiding in cijfers, terwijl tussen deze schilden de waar
deaanduiding in woorden was geplaatst. De linker en 
rechterbovenhoeken werden gevuld met de 6 wapens der 
federale staten, n.1. in iedere hoek 3. 

Toch bleek dit ontwerp niet te voldoen om als zegel te 
worden uitgevoerd, althans verzocht de Postmeestergene
raal aan de Kunstenaarsbond van Victoria hem een zijner 
leden te noemen, die hem andere ontwerpen zou kunnen 
voorleggen. 

Op voorstel van deze bond werd de kunstenaar Blamire 
Young uitgenodigd zijn krachten te beproeven. In januari 
1912 leverde Young zijn ontwerp in en werd dit voorlopig 
goedgekeurd. De drukker werd opgedragen een matrijs te 
doen vervaardigen en afdrukken daarvan over te leggen. 
Deze afdrukken werden in april van dat jaar aan de Post
meestergeneraal ingeleverd. Dit ontwerpzegel toonde een 
blinde kaart in omtrek van Australië waarin een kangoeroe 
zittende op de achterpoten in een grasveld was aangebracht. 



Uit dit grasveld stak een knol of raap, blijkbaar als voed
sel voor het dier bedoeld. Dit voorwerp, dat op de tekening 
slecht tot zijn recht kwam, ondervond veel kritiek en was 
dus zeker voorbestemd om niet in het definitieve zegel te 
worden opgenomen. Op het ontwerp, dat bovenaan het 
woord „Australia" bevatte, ontbrak het woord „Postage". 
Dit werd daarom aangebracht onder eerstgemeld woord. 
Hierdoor werd echter de kop te druk, omdat deze tevens 
links en rechts een cirkelvormig schild bevatte voor de 
aanbrenging in cijfers van de waarde-aanduiding van het 
zegel. Daarom werd besloten deze waarde-schilden aldaar 
te doen vervallen en deze te vervangen door één dergelijk 
cirkelvormig schild onder de landkaart iets links van de 
middenhoogtelijn van het zegel, terwijl rechts daarvan het 
eiland Tasmanië aan de landkaart werd toegevoegd. Ten 
slotte werd het grasveld met versiering vervangen door 
een aantal horizontale strepen ter aanduiding van de grond 
v/aarop het dier is gezeten. De aanduiding der waarde in 
woorden onder aan het zegel bleef gehandhaafd. 

Het aldus gewijzigde ontwerp werd daarop waardig be
vonden om voor de aanmaak van zegels te worden aange
wend. 

Alvorens tot de behandeling der diverse kangoeroe-zegels 
over te gaan, willen wij eerst nog iets vermelden om h ent 
de drukkerijen voor postzegels en hun leiding binnen het 
gebied van het gemenebest. 

Zoals reeds eerder gemeld zorgden tot 1907 de diverse 
staten zelf voor het drukken van de benodigde zegels, hetzij 
in eigen staatsdrukkerij of elders, maar sedert de instel
ling van de „Commonwealth" geschiedde dit alles toch on
der verantwoordelijkheid van het betreffende departement 
van het gemenebest, dat als permanent hoofd optrad. In 
de diverse staten was dit hoofd vertegenwoordigd door een 
afgevaardigde postmeester-generaal, die daar verantwoor
delijk was voor de gang van zaken. Het departement van 
het gemenebest trad feitelijk alleen als een soort admini-
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meldt ons, dat op de postzegelinarkt valse zegels in 
omloop zijn gebracht van JORDANIË. Deze zegels 
worden meestal aangetroffen in de gemengde post
zegelpakketten en zijn duidelijk van de originele 
zegels te onderscheiden. 

Het betreft de zegels gemeld in de Stanley Gib
bons als nos. 222-3; 225-9; D 39-41; P 2b; PD 2a; 
PD 4; Scott catalogus nos. 199-200; 202-6; J 36-38; 
N 1; NJ 8-9, dat zijn de Caïro-drukken van de defi
nitieve uitgifte in de waarden 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 
mils, en van de portzegels 1, 2, 10 mils; verder van 
dezelfde uitgifte met opdruk „PALESTINE" de 2 
mils der definitieve serie en de portzegels 2 en 10 
mils. 

Al deze zegels zijn bovendien met valse afstempe-
ling, vermoedelijk afkomstig van een echt stempel 
van Amman, maar met de hand aangebracht met 
gekleurde drukkersinkt. 

De valse zegels zijn in boekdruk vervaardigd op 
iets ruwer wit papier dan de echte; zij zijn van de 
juiste tandingmaat voorzien, maar de tandinggaten 
zijn ruwer en niet zo zuiver uitgeslagen als bij de 
echte zegels. 

Afgescheiden van de onmiddellijk herkenbare 
boekdruk in plaats van rasterdiepdruk hebben de 
valse zegels een minder volmaakt voorkomen dan 
de echte. 

strateur op voor het gehele gebied. Deze periode wordt dan 
ook wel aangeduid als de „bookkeeping periode". 

In 1902 werden maatregelen getroffen om de postzegels 
voor West-Australië en Tasmanië, welke tot dan vanuit En
geland werden betrokken, voortaan in de staatsdrukkerij 
te Melbourne te doen drukken. De staatsdrukkerijen te Syd
ney en Brisbane bleven tot 1913 op een kleine uitzondering 
na alle zegels voor resp. Nieuw Zuid-Wales en Queensland 
vervaardigen. Ook Zuid-Australië had als onderdeel van het 
Postdepartement een eigen zegeldrukkerij welke als hoofd
drukker de heer J. B. Cooke had. Ook deze drukkerij was 
in 1902 dus een afdeling geworden van de drukkerijen van 
het gemenebest en Cooke was dus ook drukker in dienst 
van het federaal bestuur. Deze heer Cooke was in Enge
land geboren en kwam op 18-jarige leeftijd met zijn ouders 
en verdere huisgenoten naar Australië. In 1875 ving hij zijn 
werkzaamheden in de staatsdrukkerij te Adelaide aan, wel
ke drukkerij later onder zijn leiding zou komen te staan. 

In 1905 was er nog geen sprake van, dat alle Common-
wealthzegels in deze drukkerij zouden worden vervaardigd, 
maar in 1908 werden maatregelen getroffen deze drukkerij 
te sluiten en een groot deel van de uitrusting werd in 1909 
naar Melbourne overgebracht, waar van toen af een zegel
drukkerij als afdeling van het Departement van Financiën 
van het gemenebest werd gevestigd. De heer Cooke voor
noemd werd van Adelaide naar Melbourne overgeplaatst 
en vanaf 9 maart 1909 als hoofdbestuurder der drukkerij 
aangewezen. Hoewel dit dus een drukkerij van het gemene
best was, bleef zij gehuisvest in het gebouw van de staats
drukkerij van Victoria, waar onder Cooke's leiding de ze
gels voor de staat Victoria, West-Australië en Tasmanië 
werden gedrukt. In 1911, nadat het bovengenoemde besluit 
was genomen tot vervaardiging van de Kangoeroe-zegels 
als zegels voor het gemenebest, verhuisde de uitrusting van 
de staatsdrukkerij naar een ander gebouw in Melbourne, 
gelegen in de Flinders-street. Dat desniettegenstaande nog 
tot 1913 verschillende staten hun eigen zegels bleven druk
ken is vermoedelijk een gevolg van het feit, dat tot die 
tijd de Commonwealth-drukkerij te Melbourne nog niet vol
doende was geoutilleerd. 

Onder Cooke's leiding werden de kangoeroezegels voor
bereid en gedrukt. 

Nadat in 1912 de heer T. S. Harrison naar Australië was 
gekomen om- er de bankbiljetten-drukkerij (Note-Printing 
Office) voor de Commonwealth te organiseren, ontstond er 
een nauwe samenwerking tussen deze drukkerij en de ze
geldrukkerij onder Cooke, welke samenwerking reeds haar 
invloed zou hebben op de in 1913-14 vervaardigde nieuwe 
zegels met het portret van de koning. Toen in 1908 de heer 
Cooke zijn werkzaamheden beëindigde werd het drukken 
der zegels overgebracht naar de bankbiljettendrukkerij en 
werd de afzonderlijke zegeldrukkerij opgeheven. Enige de
len van laatstgenoemde drukkerij werden overgenomen en 
de gehele Note-Printing werd in een uitbreiding der gebou
wen in Flindersstreet te Melbourne ondergebracht. De lei
ding kwam toen bij de heer Harrison te berusten. 

Deze heer Harrison was voorheen werkzaam bij de firma 
Waterlow Bros and Leyton te Londen. Tot zijn komst in 
Australië werden de bankbiljetten in Londen gedrukt, maar 
nadien bij de Note-Printing te Melbourne. 

Hoewel de naam van deze inrichting voortaan luidde 
„Note Printing Branch" bleven de zegelvellen nog onge
veer een 20-tal jaren de naam „Australian Note and Stamp-
printer" vermelden Dat was echter niet de officiële titel 
van deze drukker, want die luidde „General Manager of 
the Note Printing Branch". 

Nadat in 1925 de heer Harrison zijn werkzaamheden even
eens had beëindigd werd hij in zijn functie opgevolgd door de 
heer A. J. Mullett. Deze was voorheen de staatsdrukker in 
de staatsdrukkerij van Victoria te Melbourne geweest en 
had zich kort voor zijn aanstelling als hoofd van de Note 
Printing Branch uit zijn eerste genoemde werkzaamheden 
teruggetrolcken Zijn nieuwe aanstelling was dan ook een 
tijdelijke voorziening in de vacature, totdat een nieuwe 
functionaris zou zijn gevonden, 

In 1926 werden maatregelen getroffen om de Note-Prin
ting Branch van het Departement van Financiën over te 
brengen naar de „Commonwealth Bank of Australia', waar
toe nieuwe drukinstallaties werden vervaardigd in Victoria 
Parade, Fitzroy. Toen in 1927 de nieuwe installatie gereed 
was, trok de heer Mullett zich na een werkzaamheid al? 
zodanig van 18 maanden uit zijn leiderschap terug en werd 
de heer John Ash als hoofdleider van deze afdeling van d( 
Bank aangesteld. Deze te Perth geboren Schot was eerst 
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voor het aldaar uitgegeven 
' en later bij de firma 

Glasgow. Vervolgens kwam 
dienst bij De la Rue and Co, 
iaar leider van de drukkerij 

een van de algemene lei
het bedrijf. In Australië re

eerde hij in de loop zijner 
amheden de nieuwe Note Prin
anch en bleef hij de staatsdruk

april 1940. 
opvolger was de heer W. C. G. 
acken, die eerst onder Ash had 

en die thans nog aan het hoofd 
instelling staat, 

hebben deze geschiedenis hierbij 
heden behandeld, hoewel zij niet 

eheel voor ons feitelijke on
van belang is, maar waar 

voornemen bestaat ook andere 
van de Commonwealth te be
kon een en ander thans het 

haar geheel worden afgedaan, 
joven hebben wij reeds gezien, 
proeven voor de kangoeroeze

leiding van de heer Cooke 
vervaardigd. Omtrent deze 

echter maar weinig bekend. 
'/2 d. en 2 d. zijn 2 ongetande 

ukken naar het originele ont
rood bekend en 4 getande 

oefafdrukken van een plaat in de 
tekening en de waarden V2 d. 

2 d. in geel, 2 d. in groen en 
groen. De tanding dezer stuk

een proefafdruk bekend van 
paartje van de 1 d. in de 

' tgestelde tekening, in groene 
(waarvan er vermoedelijk maar 

bestaat) alsmede een blokje 
ïn 3 losse stukken van de 3 

op blauw papier, ongetand. 
vermoedelijk proefafdrukken 

aangenomen tekening voor de 

zelf. 
groene paartje van de 1 d. staat 

schreven als afkomstig van stem
en II, maar dat wordt ander

betwijfeld. Bij stempel I komt 
sneetje voor links boven in de 

voor de waardeaanduiding. Het 
mogelijk dat dit een gevolg 

verkeerd inkten of dat het eerst 
ontstaan. Ook komt bij stem
zwakke plek voor onder de y 

iny, een karakteristiek iets 
stempel, maar beide afwij

n bij bedoeld paartje niet te 

kje van 4 van de 3 d. is wel 
grijkste, daar dit duidelijk 2 

van ieder der beide stem
. Het is afkomstig van de 

van een der platen, maar 
plaats is niet vast te stellen, 

zijn er nog 2 proefafdruk
wit papier. Een dezer bestaat 
afdruk in blokvorm van de 
20 sh. in licht oranje met de 

resp. in grijs, groen en kar
alsmede van een afdruk even

lichtoranje van alleen de kan
Links boven staat deze laatst 

afdruk, links daarvan de 5 
de loze kangoeroe de 20 sh. 
daarvan de 10 sh. 

lere proefafdruk bestaat uit 
samenstelling, doch in blauw 
de kangoeroe in grijs, pur

rmiljoen. 
lerkt dient hierbij te worden 

proefafdrukken de waarde 20 

Waarde 

%d. 
1 d. 
2 d. 

2/2 d. 

3 d. 

4 d. 

5 d. 
6 d. 

9 d. 

1 sh. 

2 sh. 

5 sh. 

10 sh. 

£ 1. 

£ 2. 

Kleur 

groen 
rood 
grijs 

indigo 

olijf 
geelolijf 
oranje 
oranjegeel 
kastanje 
uit ram. 

kastanje 

violet 

blauwgroen 

bruin 

kastanje 

grijs en geel 

grijs en 
lichtrose 

bruin en 
blauw 
choc, en 
dofblauw 
kastanje en 
blauw 

grijs 

zwart en 
rose 
grijs en 
karmijn 

zwart en 
rose 

zwart en 
karmijn 

Uitgifte 

1913. Jan. 
1913. Jan. 
1913. Jan. 
1914 
1915 
1913. Jan. 
1915 
1915 
1913. Febr. 
1915 
1913. Febr. 

1913. Jan. 
1913. Jan. 
1915 
1915 

1923. Dec. 
1929 
1931 
1913. Febr. 
1915 
1916 
1929 
1931 
1913. Jan. 
1915 
1916 
1929 
1913. Jan. 
1915. Aug 
1916 
1924. Mei 
1929 
1935 
1946. Jan. 

1913. Mrt 
1915 
1916 

1929 
1931 

1913. Mrt 
1917 

1929 
1931 

1913. Mrt 

1916 

1917 

1924. Mei 
1935 

1913. Apr. 

1920 

1930 
1934 

1 Watermerk 

1 2 3 4 5 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 Cat.no 

St.G. 

1 
2 
3 

20 
35 
4 

21 
36 

5 
37 
6 
7 
8 
9 

23 
38 

73 
107 
132 
10 
24 
39 

108 
133 
11 
25 
40 

109 
12 
26 
41 
74 

110 
134 
212 

13 
27 
42 

111 
135 

14 
43 

112 
136 

15 

44 

45 

75 
137 

16 

• 46 

114 
138 

Yv. 

1 
2 
3 
3alll 
3all 
4 
4alll 
4all 
5 
5all 
6 

7 
8 
Salll 
Sail 

42 
60 
84 
9 
9alll 
9all 

61 
85 
10 
lOalll 
lOall 
62 
11 
l l a l l l 
Hal l 
43 
63 
85a 

12 
12alll 
12all 

64 
86 

13 
13all 

65 
87 

14 

14all 

46 
87a 

IS 

66 
87b 

15all 

1 Oomerkinffen 
1 ^^ i f / I I IWI I V l t l C ^ I I 

ook karmi jn ' ) 

*) 
ook zilvergrijs 

2) 

ook geelolijf 
ook olijfgroen (1917) 

ook helderblauw ' ) 
ook dofblauw en 
helderultram.') 
') 

') 

ook emeralt 
') 

') 
ook roodbruin ') 

hergravering, iets 
gewijzigd 

ook grijs en oranje 
(1920) 
grijs en l.geel (1928) 
grijs en diepgeel ' ) 

en 44 ook grijs en 
anil inerose') 

ook bisterbruin en 
blauw') 

ook zwart en rose en 
purperzwart en l icht

rose (1924) 

en 46 

komt voor met liggend watermerk 
., ), ., cijfer 1 gedeeltelijk weggevallen 
■> II II gebroken kangoeroepoot 
„ I, aan 3 zijden ongetand 

,1 met dubbeldruk van het gehele gedeelte 
watermerk is vaak niet juist geplaatst. 

Hoewel de Yvertcatalogus 
voor de £ 2. ook het water
merk 3 aangeeft, geloven wij 
dat zulks op een vergissing 
berust. 
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Ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe statuten 
en reglementen van de Bond werden dit jaar voor de eerste 
maal de Algemene vergadering en de Filatelistendag in het 
voorjaar gehouden, n.l. op 11 t/m 13 april j.l. te Amsterdam. 

Of deze wijziging op de duur een grotere opkomst van 
belangstellenden tot gevolg zal hebben is, gezien de op
komst op deze vergadering, moeilijk te voorspellen. Ditmaal 
leek ons de opkomst geringer dan bij vorige vergaderingen. 
De oorzaak hiervan kan zeker niet gelegen zijn in de plaats 
waar de vergadering werd gehouden, want Amsterdam is 
nog steeds een plaats die voor velen een bijzondeie aantrek
kingskracht heeft. Wel kan een oorzaak gelegen zijn in het 
ontbreken van het lenteweer, zodat het uitgaan minder aan
lokkelijk was. Toch hebben zij, die verzuimden deze Bonds
dagen mede te maken, een gelegenheid voorbij laten gaan 
welke voor de postzegelverzamelaar meer betekent dan het 
zich alleen wijden aan zijn verzameling, want de onder
linge banden die op deze dagen tussen vele filatelisten worden 
gelegd of verstevigd, alsmede het leerzame der besprekin
gen en voordrachten, zijn zeker even nuttig als al het ande
re dat bij de filatelie te pas komt. 

Het is dan ook iedere keer weer prettig om te constateren 
hoe de filatelie haar beoefenaren aan elkaar weet te binden. 
Ook ditmaal maakten de Bondsdagen geen uitzondering 
hierop en heerste er een prettige, vriendschappelijke sfeer. 

Toen de Bondsvoorzitter, de heer Drs. W. J. Bijleveld, 
precies op tijd de Algemene vergadering op 11 april j.l. te 
2.30 uur n.m. in het R.A.I.-gebouw opende, was het voltallig 
Bondsbestuur achter de groene tafel aanwezig en bleek, dat 

50 ste Algemene Verga 

van de Nederlandse Bc 

en 46ste Nederlandse 

een groot aantal verenigingen hun afgevaardigden hadden 
gezonden. 

In zijn openingswoord herinnerde de voorzitter er aan, 
dat een jaar was verstreken sedert het nieuwe bondsbestuur 
zitting had genomen en het dus vanzelf sprekend was, dat 
nu verantwoording zou worden afgelegd van hetgeen in dit 
jaar was verricht, of welke grondslagen daartoe waren ge
legd. Alvorens echter hiertoe over te gaan memoreerde 
spreker, dat zowel aan de verenigingen als aan de Bond 
in het afgelopen jaar personen waren ontvallen wier heen
gaan ten zeerste werd betreurd. Spreker wilde slechts een 
drietal van hen noemen om in deze namen allen te herdenken 
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sh. vermelden, terwijl de definitieve 
zegels later £ 1 aangeven. 

Voorts is nog een afdruk bekend naar 
het originele ontwerp van Young (dus 
met de beide waarde-aanduidingen bo
ven aan het zegel en zonder het in-
schrift Postage en het eiland Tacma-
nië. De omtrek van de landkaart ver
toont hier een veel grilliger lijn dan op 
de andere proefafdrukken, waarbij de' 
orptrek minder variërend is gemaakt. 

Wat de drukmethode betreft, welke 
bi] de vervaardiging van deze zegels 
werd toegepast, willen wij volstaan met 
de vermelding, dat de kangoeroe-ze
gels in plaatdruk werden vervaardigd. 
Aangezien de gevolgde aanmaakmetho-
de vrijwel overeenkomt met die, wel
ke bij de oude zegels van ons eigen 
land werd toegepast, mogen wij de 
gang van zaken voor genoegzaam be
kend veronderstellen, en zullen wij 
daarom op de drukmethode niet ver
der ingaan. Voor alle waarden werden 
dezelfde platen gebruikt. Wat de ze
gels in twee kleuren betreft is ver
moedelijk de methode gevolgd, dat 
voor iedere waarde twee platen langs 
elektrolitische weg werden vervaar
digd, waarbij dan van een dezer pla
ten de kangoeroe werd verwijderd 
en van de andere plaat juist het overige 
deel, zodat alleen de kangoeroe over
bleef. De druk geschiedde met platen 
bevattende 4 blokken ieder van 60 
zegels (10 X 6). Het hiervoor beschik
bare papier had de afmeting van 640 
X 635 mm, zodat ieder vel dus 2 pla
ten van ieder 4 x 60 zegels kon be
vatten. Of deze vellen nu vóór of na 
het drukken werden gehalveerd is niet 
bekend, maar vermoedelijk zijn de vel
len voor de tweekleurige zegels voor
af in 4 delen gesneden, metende dus 

ieder 160 x 158,5 mm, en voor de een-
kleurige zegels in halve vellen, met 
uitzondering van de 1 d. welke eerst na 
het drukken in 2 delen werden verdeeld. 

Het papier dat voor de eerste druk 
werd gebezigd, vertoonde het water
merk „kroon" boven de letter „A". 
Aangezien dit watermerk later werd 
gewijzigd in een smaller type, wordt 
dit eerste watermerk vaak aangeduid 
als „breede kroon" en A. 

Het tweede type watermerk, even
eens bestaande uit een „kroon" boven 
de letter „A", kwam het volgende jaar 
in gebruik. Aangezien dit papier fei
telijk was bestemd voor de postzegel 
van 1 d. met portret van koning Ge
orge V, welke als eerste zegel van 
een nieuwe serie zou verschijnen, wordt 
dit watermerk wel aangeduid met de 
naam „George-kroon", en ook wel „Tu
dor" kroon en A. 

Daar dit watermerk papier voor een 
iets bredere zegel was bestemd dan 
de Kangoeroe-zegels, had dit tot gevolg, 
dat ondanks alle moeiten welke rr aan 
werden besteed, dit watermerj?^ niet 
steeds op de juiste plaats in het kan
goeroezegel kwam te staan. Daar van 
het midden werd uitgegaan, wijkt het 
watermerk naar de zijden van het vel 
steeds meer uit, en wordt het bij de 
uiterste zegels vaak gehalveerd aange
troffen. 

Het derde type watermerk volgde in 
1915 en was weer speciaal voor deze 
kangoeroe-zegels vervaardigd. De kroon 
is echter smaller dan bij het voor
afgaande papier en wordt daarom 
meestal aangeduid als „smalle kroon" 
en A. 

In 1926 werd de aanmaak overwogen 
van papier met een watermerk, dat 
'zowel voor de zegels in het George

type als voor de kangoeroe-zegels 
bruikbaar zou zijn. Wat deze laatste 
zegels betreft, verschenen eerst in 1929 
een aantal waarden op dit nieuwe wa
termerkpapier. Dit watermerk ver
toont de kroon en letter A meervoudig. 

In 1931 werd opnieuw het watermerk 
gewijzigd en werd het eveneens in 
meervoudige vorm een kroon en de 
letters C of A. 

Alvorens een lijst te geven van de 
kangoeroe-zegels met opgave van de 
zegels welke op de diverse watermerk
papieren werden gedrukt, melden wij 
eerst nog, dat al deze zegels met 
kamtanding 11 werden geperforeerd, 
waarbij de kam over 3 zijden van de 
zegels geheel doorliep. 

De 2 sh-waarde verscheen in janu
ari 1946, nadat reeds vele andere ze
gels de plaatsen van de kangoeroe-uit
giften hadden ingenomen, weer op-
opnieuw. Het bleek echter duidelijk 
een hergravering te zijn, waarbij de 
waarde-aanduiding duidelijk afwijkt 
van die der vroegere uitgiften. 

Van de 5 bij deze zegels voorkomen
de watermerken geven wij hierbij een 
afbeelding, waartoe wij gebruik maak
ten van de afbeeldingen zoals deze in 
Gibbons catalogus voorkomen, 
(resp. afb. 2.5.6.7. en 15 door ons ge
nummerd 1 t/m 5). 

Op de vorige pagina vindt u een 
tabel met een overzicht der kangoe
roezegels in verband met de daarbij 
voorkomende watermerken. 

Geraadpleegd werden: 
Philately from Australia (diverse jaargan
gen). 
Stamps and coins (jaargangen 1948/49). 
The Australian Commonwealth specialists 
catalogue 1953. 
Stanley Gibbons, Part I, 1958. 
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Filatelisten-Verenigingen 

stendag 

die aan de filatelie ontvielen, n.1. de heeren Bonn, Kästeln 
en Kastler. Met een ogenblik van stilte werden zij door de 
vergadering herdacht. 

Hierna ging spreker over tot zijn nadere beschouwingen, 
waarbij hij voorop stelde, dat hij de Bondsvergaderingen 
zag als een trefpunt van mensen en meningen, als een plaats 
waar beleid en kritiek besproken konden worden, maar 
dat alles geleid door vertrouwen en be'ofte tot verbetering. 

In kleinere kring ziet iedere vereniging zich gesteld voor 
de taak de belangen van haar leden te behartigen, dus die 
van personen, maar bij de Bond ligt dit anders. Deze kent 
geen personen maar ziet zich gesteld op te komen voor de 
belangen van de verenigingen en voor de filatelie in het 
algemeen. De grote filatelisten weten zelf wel hun weg te 
vinden, maar voor de anderen dient de Bond een wegwijzer 
te zijn. 

Spreker wijst er vervolgens op, dat het bestuur bij haar 
optreden zich voor vele voor haar nieuwe zaken zag ge
plaatst, maar dank zij de hulp van hen, die reeds deel van 
het vorige bestuur uitmaakten en thans ook in het nieuwe 
bestuur zitting hebben, is het mogelijk rekenschap te geven 
van hetgeen gedaan is kunnen worden. Als eerste taak gold 
voor het bestuur om misstanden tegen te gaan en goede ver
houdingen te bestendigen of zonodig te herstellen. Helaas 
heeft één vereniging gemeend uit de Bond te moeten treden 
zonder 'n duidelijke reden hiertoe op te geven. Op internatio
naal terrein heeft het bestuur zich nog vrijwel niet begeven, 
omdat de aangelegenheden in eigen land voorrang diende 
te worden verleend. Bij dit laatste bleek, dat een kort on
derhoud, hetzij mondeling of telefonisch, reeds voldoende 
was om opheldering te brengen en dat correspondentie, 
welke zo gemakkelijk aanleiding geeft tot misvatting, kon 
worden vermeden. 

Dan wees spreker er op, dat het nieuwe bestuur zijn werk
zaamheden aanving zonder richtlijnen, maar met vertrouwen 
in zijn bestaan. 

Voorts zegt hij, dat niemand door hem in het bijzonder 
deze dag is welkom geheten. Dit is opzettelijk door hem ach
terwege gelaten, om dat een ieder zijn taak verricht waartoe 
hij is geroepen. Een uitzondering wil spreker echter maken 
ten opzichte van het bestuur van de Amsterdamsche Phi
latelisten Vereeniging „De Philatelist", die de zorgen voor 
deze dagen op zich heeft genomen. Gaarne spreekt hij daar
voor de dank van de Bond uit. 

Daarna werd overgegaan tot puntsgewijze behandeling 
van de agenda. Deze had dit jaar wel een bijzonder vlug 
verloop. Bij enkele punten werden opmerkingen gemaakt 
of vragen gesteld, welke in wezen niets aan de materie ver
anderden, zodat jaarverslagen en verslagen van bijzondere 
diensten vlot werden aangenomen. 

Bijzonder veel werk had de Financiële Commissie van 
haar verslag gemaakt en de heren G. J. Stoop (H.Ph.V.) en 
G. C. Tops (R.Ph.V.), die de werkzaamheden hadden ver
richt en het rapport hadden uitgebracht viel dan ook een 
hartelijk applaus voor hun werk ten deel. 

De verkiezing van een drietal leden voor het Bondsbe-
stuur leverde geen moeilijkheden op en werden de drie af
tredende leden op een voorstel vanuit de vergadering bij 
acclamatie herkozen. 

In de Financiële Commissie, waar de heer G. J. Stoop 
aan de beurt van aftreden was en die niet onmiddellijk 
herkiesbaar was, werd bij acclamatie diens plaats ingeno
men door de heer P. Th. v.d. Heijden (Eindhoven), terwijl 
in de vacature ontstaan door het bedanken van de heer 
H. P. van Lente, werd voorzien door de verkiezing van da 

heer P. H. S. Mos (Op H.v.Z.), terwijl als plaatsvervangers 
werden gekozen de heren D. J. Meiboom (Leiden) en P. C. 
Baas (Dordrecht). Als vertegenwoordigers in de Raad van 
Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie be
hielden naast de twee vertegenwoordigers uit het Bondsbe-
stuur de heren v.d. Heijden en de Graaf hun plaats. De voor
zitter herinnerde er aan dat deze heren meer speciaal die
nen te worden beschouwd als de vertegenwoordigers van 
de bij het Maandblad aangesloten verenigingen, die geen 
eigenaressen daarvan zijn. Op een goed wederzijds contact 
werd in deze prijs gesteld. 

Het instellen van een arbitrage-commissie en instructies 
voor Bondsfunctionarissen konden alleen in principe wor
den behandeld, aangezien de teksten van de daartoe samen
gestelde reglementen nog in studie waren bij de rechtskun-
dig-adviseur. 

Aangezien het verslag van de Bondsvertegenwoordiger in 
de Federation Internationale de P>iilatelie (F.I.P.) te laat was 
ingekomen om nog in de Bondsmededelingen te kunnen 
worden opgenomen, werd dit verslag voorgelezen. De heer 
P. L. Backer (Philatelica) besprak naar aanleiding van dit 
verslag enkele theoretische mogelijkheden, welke minder 
gewenst zouden zijn. Het bestuur verklaarde hiermede ac-
coord te gaan en er de nodige aandacht aan te zullen schen
ken. 

Aangaande de WALLER-MEDAILLE deelde de voorzitter 
mede, dat voor dit jaar deze medaille niet werd toegekend. 

Het op vorige vergaderingen vaak zo moeilijke punt be
treffende de aanwijzing van de plaats waar de volgende 
algemene vergadering zal plaats hebben, leverde ditmaal 
geen moeilijkheden op, dank zij het voorstel van de voorzitter 
van de 's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelver
zamelaars, die bij monde van haar voorzitter, de heer 
J. B. C. M. v.d. Mortel, verzocht om in 1959 als gastvrouwe 
te mogen optreden, mits daarbij niet de voorwaarde werd 
gesteld van het tevens organiseren van een nationale ten
toonstelling. Onder krachtig applaus werd dit voorstel aan
genomen en verheugde men zich er reeds op aandachtig aan 
het bekende lied „Dat gaat naar Den Bosch toe". 

Aansluitend aan dit agenda punt gaven de vertegenwoordi
gers van de Leidsche Verenigingen van Postzegelverzame
laars en van de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Op 
Hoop van Zegels" te Haarlem de wens van hun vereniging 
te kennen om de algemene Bondsvergadering respectievelijk 
in de jaren 1960 en 1961 in hun stad te mogen ontvangen 
onder voorwaarde dat niet de verplichting zou worden op
gelegd van het tevens organiseren van een nationale ten
toonstelling. 

Bij de Rondvraag stelde de voorzitter voor om in het 
reglement betreffende de Wisselbeker de daar genoemde da
tum van 1 juli voor de aanmelding van deelnemers te wij
zigen in „1 maand voor die, waarin de wedstrijd wordt ge
houden", voor wat betreft de aanmelding tot deelname aan 
de wedstrijd. Dit voorstel werd zonder enig bezwaar aange
nomen. 

De heer Jhr. G. A. de Bosch Kemper wilde gaarne van 
deze gelegenheid gebruik maken om, nu de betreffende per
soon op deze vergadering aanwezig was, dank te betuigen 
aan de heer Kemper, die tegen kostprijs het bindwerk voor 
de Bondsbibliotheek verricht, en dat op een wijze zo voor
treffelijk dat zijn werk uitmunt door de goede verzorging. 
Een dankbaar applaus viel de heer Kemper daarop ten deel. 

Vervolgens doet de voorzitter mededeling omtrent de vie
ring van het 50-jarig bestaan van de Bond op 28 juni a.s. 
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De heer H. Zwijnenburg (R.Ph.V.) vraagt of het mogelijk 
is, dat ook niet-uitgenodigden voor eigen rekening aan het 
dan te houden bondsdiner kunnen deelnemen. Naar aanlei
ding hiervan verzoekt de voorzitter de verenigingsbesturen 
hun verlangens in deze zo spoedig mogelijk aan het Bonds-
bestuur kenbaar te maken teneinde te Itunnen nagaan in 
hoeverre aan dit verzoek kan worden tegemoetgekomen. In 
principe is spreker voorstander van deze toelating. De heer 
F. Bokelmann (Philatelist-Amsterdam) verzoekt dan even
tuele opgaven vóór 15 mei 1958 te mogen ontvangen in ver
band met de voorbereidingen welke dan getroffen dienen 
te worden. 

Door de voorzitter wordt hierop de aandacht gevestigd op 
de Bondsuitgave van het eerste deeltje van het „Beknopt 
handboek over de Nederlandse postzegels" waarin behan
deld is de uitgifte 1891 (Koningin met hangend haar). Dit 
boekje is thans tegen een lagere prijs te betrekken, maar 
tot nu toe zijn er van de 1100 aangemaakte deeltjes echter 
pas ongeveer 300 stuks verkocht. Dit aantal is veel te klein 
in verhouding tot het aantal verzamelaars van de zegels 
van Nederland. Spreker wijst er op dat de voortgang van 
dit Handboek, waarvan een volgend deeltje reeds in bewer
king is, mede afhangt van het feit of dit eerste deeltje vol
doende zal zijn verkocht. 

De heer de Bosch Kemper vestigt tevens de aandacht op 
de Bondstandingmeter, welke een bijzonder waarderende 
pers heeft, ook in het buitenland en daar de enig juiste 
tandingmeter werd genoemd na onderzoek van diverse an
dere soorten. Spreker zal er zorg voor dragen de volgende 
dag een aantal van de tandingmeters bij zich te hebben, 
evenals van het bovengemeld deeltje van het Handboek als
mede van het fiiatelistisch insigne. 

Het bestuurslid de heer D. O. Kirchner verzoekt een ieder 
die bescheiden bezit, zoals foto's e.d. welke betrekking heb
ben op vroegere Bonds- en filatelistendagen, deze ter be
schikking van de Bond te willen stellen, ter completering 
van het bondsarchief. 

De Bondsvoorzitter doet alsnog mededeling, dat zich nog 
een derde mededinger voor de Bondswisselbeker heeft aan
gemeld, n.l. de heer J. A. D. Krajenbrink (Leiden). 

De heer L. Donker (R.Ph.V.) verklaart, dat hij de Bonds
mededelingen zeer goed samengesteld vindt, alleen is de ver
schijning wat laat en zou hij gaarne een vroegere toezending 
zien. 

De voorzitter zegt dat de oorzaak van de late toezending 
is gelegen in het feit, dat verschillende verslagen eerst 
zeer laat bij het bestuur inkwamen, zodat met het drukken 
der Mededelingen daarop moest worden gewacht. Eén ver
slag, n.l. dat van de F.I.P. kwam zelfs zolaat in, dat be
sloten werd de Mededelingen dan maar zonder dit verslag 
te doen drukken. Het bestuur zal echter maatregelen nemen 
om tot een vluggere toezending te geraken, b.v. door het stel
len van een termijn waarbinnen de verslagen bij het be
stuur dienen te zijn ingeleverd. Zijn de verslagen dan niet 
ingekomen, dan zullen de mededelingen zonder die ver
slagen worden toegezonden. 

De heer D. J. G. Verzijden (Nederl. Ver.) verzoekt om, 
evenals dit vroeger geschiedde, de vergaderings-agenda e.d. 
vroegtijdig in het Maandblad te publiceren. Thans is daarin 
in het geheel niets in het blad hieromtrent opgenomen ge
weest. 

Betreffende het a.s. jubileumnummer van het Maandblad 
vraagt de voorzitter of er prijs op wordt gesteld nu een en 
ander daaromtrent mede te delen of dat de inhoud daarvan 
een verrassing moet blijven. Aangezien blijkt, dat de meer
derheid het meest voor het laatste gevoelt blijven de mede
delingen daarom achterwege. 

De heer Mr. H. J. Bernsen (Den Bosch) zegt, dat het zo
juist aangeprezen deeltje van het Beknopt handboek voor 
hem een tegenvaller is geworden. Hoewel hij niet voorne
mens was over dit werkje hier te spreken en daarom ook 
geen aantekeningen bij zich had, vond hij in bovenbedoelde 
aanprijzing toch aanleiding zijn mening kenbaar te maken. 
Aan de hand van enkele opmerkingen welke hem te bin
nen schoten, vroeg hij of het niet wenselijk zou zijn dat 
de betreffende commissie van samenstelling van het werk, 
zich eerst bezon op diverse begrippen waarvan in dit werk 
gebruik wordt gemaakt en in een algemeen overzicht een en 
ander vastlag om voor het gehele verdere werk te dienen. 
Hij wijst daarbij op enkele naar zijn mening in het werkje 
voorkomende inconsequenties in de gebruikte terminologie. 

De voorzitter verzoekt de heer Bernssen zijn opmerkingen 

aan bedoelde commissie kenbaar te maken, welke commis
sie zulks zeer zeker zal appreciëren. 

De heer J. Eijgenraam (R.Ph.V) doet mededeling omtren; 
het in dit werkje ingevoerde begrip „oplagefout" zulks tei 
onderscheiding van „plaatfout". 

Nadat nog enkele zaken van geringe aard waren bespro
ken dankte de heer v.d. Mortel (Den Bosch) de voorzittei 
voor diens uitstekende leiding van de vergadering hetgeen to1 
gevolg heeft gehad dat de agenda zo vlug is afgewerkt ir 
zulk een prettige verstandhouding. 

De bondsvoorzitter dankt voor deze woorden en de ver
gadering voor haar medewerking, waarna hij te omstreeks 
4'/2 uur de vergadering sluit. 

De volgende morgen, zaterdag 12 april te omstreeks 10.IE 
uur opende de bondsvoorzitter de 46ste Nederlandse Fila-
telistendag en ving aan met een excuus voor het iets te late 
begin, hetgeen het gevolg was van het feit, dat de bespre
kingen van het Kapittel voor de Costerus-medaille, welke 
aan deze opening vooraf was gegaan, langer had geduurd 
dan was voorzien. 

Het verheugde spreker zo vele bezoekers welkom te mo
gen heten en in het bijzonder gold dit welkom de hee 
Dr. R.E.J. Weber, directeur van het Nederlandse Postmuseun 
en mej. E. Driessen, conservatrice voor de afdeling post-
waarden aan die instelling. Voorts deelde spreker mede, da 
voor de wedstrijd om de Wisselbeker zich nog een derde 
mededinger had aangemeld, zodat er om dit voorwerp ge
streden zou worden door de heren J. F. Cleij (Den Bosch 
met het onderwerp „Enige aspecten van de emissie 186' 
Nederland", de heer Mr. H. J. Bernsen (Den Bosch) me 
het onderwerp „Een gistende periode uit de Nederlandse 
stempelgeschiedenis (1856-1870)" en de heer J. D. Krajen
brink Leiden met het onderwerp „Nederlandse briefwisse
ling in Indië tijdens de jaren 1941-1949". Spreker memo
reerde, dat de vorige Bondswisselbeker voor goed in he 
bezit was gekomen van de heer W. B. Brocx, nadat deze 
het vorige jaar die beker voor de derde maal had weten te 
veroveren. De Bond was dus geplaatst voor het feit om eer 
nieuwe beker beschikbaar te stellen. Van deze gelegenheid 
is gebruik gemaakt om van het geeikte model af te stapper 
en is een bekermodel gekozen dat b.v. als bloemenvaas kar 
worden gebruikt. 

Nadat bij loting de volgorde der sprekers was aangewezer 
en een jury van 10 leden was samengesteld kreeg ieder der 
deelnemers de bij reglement toegewezen tijd van 20 minu
ten ter beschikking voor het houden van zijn voordracht 

Aangezien wij hopen de gehouden voordrachten in dil 
Maandblad aan onze lezers te kunnen voorleggen laten wij 
een bespreking daarvan thans achterwege en willen wij al
leen melden, dat niet alleen naar onze mening, maar ook 
naar die van de meeste aanwezigen de voorclrachten of 
een hoog peil stonden en de sprekers blijk gaven van gron
dige studie van de door hen behandelde materie. 

Alvorens tot de bekendmaking van de uitslag der wed
strijd te over gaan verkreeg de heer J. Eijgenraam (R.Ph.V.) 
het woord om een lans te breken voor het vorige dag be
sproken deeltje van het Beknopte Handboek, aangezien 
naar zijn mening wellicht door de woorden van de heei 
Mr. Bernsen de indruk was gewekt, dat het verschenen 
eerste deeltje een fiasco zou zijn. Spreker bestreed dit ter 
zeerste en roemde het werkje als een uitstekende handlei
ding. Hij gaf uitleg van het begrip „oplage fout" dat hier 
was ingevoerd, aangezien in vele gevallen niet aangetoond 
kan worden, dat een fout een werkelijke plaatfout is. 

Na enige discussie tussen spreker en de heer Bernsen 
bleek, dat de verschillen in opvatting niet onoverbrugbaar 
waren. Tevens verklaarde de heer Bernsen, dat het geens
zins zijn bedoeling was geweest om het werkje zgn af te 
kammen, maar had hij zijn woorden bedoeld als opbouw 
voor het geheel. 

Nadat de voorzitter met genoegen had geconstateerd, dat 
het eerste deeltje van het Handboek er zeker mocht wezen 
en er geen sprake was van een minder geslaagde uitgave, 
ging hij over tot bekendmaking van de uitspraak der jury 
inzake het bekertournooi. Het was spreker een groot genoe
gen de beker te mogen uitreiken aan de heer Cleij. Hij com
plimenteerde hem met deze overwinning welke reeds de 
eerste maal dat hij aan dit tournooi deelnam door hem werd 
veroverd. Ook de beide andere deelnemers wenste hij geluk 
met het door hen behaalde succes. De door hen behaalde me
dailles kon spreker echter nog niet aan hen uitreiken, daar 
deze eerst in orde moesten worden gebracht en daarom zo 
spoedig mogelijk aan hen zou worden toegezonden. Wat de 
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A g e n d a van 

F i 1 a t e 1 i s t i s c h e 

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

21 mei 

30 mei 

8 juni 
13 juni 
14 iura 
16 juni 
28 juni 

28 juni 
12 juli 

Vei l ing Robson Lowe Ltd. 
te Londen 
Vei l ing R. Postema te 
Amsterdam 
Intern, rui ldag te Alsdorf (Did.) 
Vei l ing v. Dieten, Den Haag 
Shanahan vei l ing, Dublin 
Vei l ing v. Dieten, Den Haag 
Receptie Neder l . Bond van 
Filatelisten Verenigingen 
te Amsterdam 
t.g.v. het 50-iarig bestaan 
Shanahan vei l ing, Dublin 

idem 

13 sept. 
28 sept. 

5 oktober 

12 Okt. 
11-13 dec. 

Eerste dag Europa-zegels 1 
Intern, rui ldag te Zutphen 1 
Internationale ruildag 1 
te Arnhem 1 
Intern, rui ldag te Verviers 1 
Zeeuwse Fil.tentoonstelling 1 
„ Z e p h i t o " 1 
Schuttershof-zaal te Middelburg 
Spec, enveloppen met ev. 
spec, stempel te bekomen bi j 
J. Braan, Leliestraat 39, 
Middelburg i 

door de jury toegekende cijfers betreft, waarbij het maximum 
aantal te behalen punten 100 bedroeg, werden de volgende 
aantallen punten toegekend: aan de heer Cleij 82,5, de heer 
Bernsen 81,6 en de heer Krajenbrink 73,6 punten, waaruit 
dus tevens bleek dat de voordrachten ook door de jury 
hoog waren aangeslagen. 

Tenslotte deelde spreker nog mede, dat de hedenmorgen 
gehouden Kapittel-vergadering voor de COSTERUS-ME-
DAILLE geen termen had gevonden dit jaar de medaille 
toe te kennen. 

Na de luch werd het programma voor deze Filatelisten-
dag voortgezet in een daartoe in gereedheid gebracht deel 
van de R.A.I.-zaal, zulks met oog op de verduistering welke 
nodig was in verlsand met de vertoning van lichtbeelden. 

De heer J. Schäfer, voorzitter van de ontvangende vereni
ging, zeide op verzoek van de Bondsvoorzitter de leiding 
van deze middagbijeenkomst op zich te hebben genomen. 
Gezien het feit, dat in juni a.s. de Bond 50 jaar bestaat, 
is deze dus nu in de bruidsdagen, reden waarom hij zijn har
telijke gelukwensen aan het adres van de Bond uitsprak. 
Daarna heet hij de Belgische gasten van harte welkom en 
wees hij op de arbeid welke in Antwerpen door „de school 
voor Filatelie" wordt geleverd, iets waarvan de heer Sou-
bert hedenmiddag iets zou laten zien. Spreker wees op het 
verschil in werkwijze tussen deze school en het Nederlandse 
Filatelistisch Centrum, waarvan hedenmiddag eveneens 
werk te aanschouwen zou zijn. 

De voorzitter van het Nederlands Filatelistisch Centrum, 
de heer K. E. König, gaf hierna een overzicht van de doel
stellingen van deze stichting en van haar werkzaamheden 
en wekte de verenigingsbesturen niet alleen op om gebruik 
te maken van de gelegenheden welke deze stichting tegen 
geringe kosten biedt, maar ook steun aan haar te verlenen 
door een geldelijke bijdrage. 

Vervolgens kreeg de heer E. Soebert het woord. Deze 
zeide de taak over te nemen van de heer M. Siegers, die door 
ziekte verhinderd was hier aanwezig te zijn om deze lezing 
te houden. Op aangename wijze wist spreker vervolgens aan 
de hand van een groot aantal dia's zijn gehoor te boeien 
met een verhandeling over de Rode Kruis-zegels van België 
der uitgiften 1914-'15. 

Met luid applaus werd spreker na afloop van. zijn voor
dracht beloond. 

Vervolgens hield spreker eveneens aan de hand van een 
groot aantal fraai gekleurde dia's een causerie over kleuren 
in verband met de toepassing bij de postzegels. 

Ook dit zeer leerzame onderwerp had aller belangstelling 
en ook hiervoor mocht spreker een groot applaus in ont
vangst nemen. 

Daarna verkreeg het N.F.C, voornoemd gelegenheid om 
bij monde van de heer H. P van Lente te tonen wat door 
deze stichting wordt gepresteerd door als voorbeeld de le
zing te houden welke is samengesteld omtrent de postzegels 
van Egypte, en waarbij een groot aantal dia's het gesproken 
woord verduidelijken. 

Ook deze spreker werd met een hartelijk applaus be
loond na afloop van zijn voordracht. 

Tenslotte kreeg de heer Soubert gelegenheid een aantal 
dia's te vertonen en deze met interessante gegevens aan 
te vullen betreffende de Wereldtentoonstelling te Brussel, 
waarbij hij niet naliet Nederland een pluim op de hoed te 

steken vanwege het feit, dat het paviljoen van ons land 
bij de opening der tentoonstelling gereed was, terwijl andere 
landen hierin niet waren geslaagd. 

Na afloop dezer serie voordrachten nam de Bondsvoorzit
ter het woord om in de eerste plaats de heer Schäfer te 
bedanken voor de gelukwensen welke hij aan het adres van 
de Bond had gericht. Verder dankte hij de medewerkers aan 
deze leerzame middag en in het bijzonder de Belgische gas
ten die hiertoe de moeite hadden genomen om naar Amster
dam te komen. 

Na een borreluurtje, waarin het gezellig toeging, volgde 
het gebruikelijke Bondsdiner, dat vanwege het feit, dat op 
28 juni a.s. ander maal een Bondsdiner zal plaats hebben 
in verband met het gouden jubileum van de Bond, ditmaal 
in eenvoudige geest was gehouden. Desalniettemin 
stonden keurig gedekte en met bloemstukken versierde ta
fels te wachten en was door de schikking een aardig en 
overzichtelijk geheel verkregen. 

Hoewel de opkomst iets minder was dan wel bij vroegere 
bondsdiners het geval was, was de stemming daarom zeker 
niet minder. De goede gewoonte getrouw trad ook ditmaal 
de heer Mr. W. S. Wolff de Beer als toastmaster op, een 
taak welke hem als bekwaam pleiter wel bijzonder goed 
ligt. 

In zijn welkomstwoord heette de voorzitter in het bijzon
der enige ere-gasten welkom en wel de heren L. Hofman, 
hoofddirecteur Posterijen te 's-Gravenhage, vertegenwoor
diger van de Directeur-Generaal der P.T.T., de Directeur 
van het P.T.T. hoofdkantoor te Amsterdam en de directeur 
van het Nederlandse Postmuseum. 

Speciale woorden van dank richtte hij vervolgens tot de 
heer Schäfer, voorzitter van de ontvangende vereniging, 
voor de vele en uitstekende diensten welke door de vereni
ging aan de Bond waren bewezen door de zorgen voor deze 
dagen op zich te nemen. 

Ook de Belgische gasten werden hartelijk welkom gehe
ten en dank gezegd voor hun komst. 

Nadat de maaltijd was begonnen en de glazen waren ge
vuld verhief de vorzitter zich ander maal van zijn zetel 
en stelde voor om namens de Bond een telegram van hulde 
en trouw aan H.M. de Koningin en haar Koninklijk Huis 
te verzenden en de eerste dronk op H.M. uit te brengen. 
Een spontaan applaus keurde het voorstel goed en onder 
het heffen der glazen werd een driewerf hoera op H.M. 
uitgebracht. 

Tijdens het diner kwamen meerdere tongen los en de 
eerste die van de vele sprekers het woord verkreeg was de 
heer Hofman voornoemd, die aanving met gewag te maken 
van de goede verstandhouding en vriendschappelijke be
trekkingen welke tussen de Bond en het P.T.T. bedrijf be
staan, hetgeen moge blijken uit verlenen van het bijzondere 
stempel voor deze filatelistendag. Dit verlenen is weliswaar 
een soort gewoonterecht geworden maar desalniettemin 
blijft het een bijzondere gebeurtenis. De band tussen Bond 
en P.T.T. wordt ook aangetroffen in het Nederlandse Post-
museum, dat wel een afzonderlijke stichting is, maar dat van 
de zijde van de P.T.T. alles ontvangt wat voor dat museum 
en de filatelisten van nut kan zijn, zodat de verzamelaars 
daar voor hun kennis op filatelistisch gebied veel kunnen 
vinden dat van belang is. Nog kort geleden heeft de Bonds
voorzitter daar een toestel in werking gesteld dat voortaan 
voor het publiek na inwerping van een klein geldsbedrag 
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een serie beelden vertoont waarbij het gesproken woord 
via een bandrecorder een toelichting geeft over de vervaar
diging van postzegels. 

Als verdere bijzonderheid wil spreker mededelen dat, nu 
de aanvankelijk als postzegels voor de luchtpost bedoelde 
hoge postzegelwaarden van ƒ 15,— en /" 25,— uit de circu
latie zijn genomen, het in de bedoeling ligt met het oog op 
de filatelisten zomogelijk geen hogere postzegelwaarden 
meer te doen aanmaken en met de hoogste waarde van 
ƒ 10,— te volstaan. 

Voorts wijst spreker op de binnenkort te verschijnen 
Zomerzegels met afbeeldingen van klederdrachten uit enke
le delen van ons land. Hiermede is gevolg gegeven aan stem
men uit filatelistische kringen. Spreker meent dan ook dat 
de P.T.T. omtrent de verkoop daarvan goede verwachtingen 
mag hebben. 

Tenslotte wijst spreker nog op de zgn. Europa-zegels 
welke op 13 september a.s. zullen verschijnen in de zes 
landen aangesloten bij de Kolen- en Staalgemeenschap. Deze 
zegels zullen alle een gelijke afbeelding vertonen waarvan 
de ontwerper een Nederlander is. 

De voorzitter dankte de heer Hofman zeer hartelijk voor 
zijn woorden en onderstreepte hetgeen deze zeide omtrent 
de goede verstandhouding tussen P.T.T. en de Bond. Het 
Nederlandse postmuseum is een van de instellingen welke 
wel zeer tot de filatelisten spreekt. Bij het a.s. bonds
jubileum hoopt spreker nader op een en ander te mogen 
wijzen. 

Een volgend spreker was de heer Schäfer, voorzitter van 
de ontvangende vereniging, die er op wees hoe feitelijk de 
Bond uit de Filatelistendagen was ontstaan, van welke da
gen wij thans de 46ste beleven, terwijl de Bond 50 jaar be
staat. Dit komt door de tussenliggende oorlogsjaren, waarin 
de Filatelistendag achterwege bleef. Het was spreker en zijn 
vereniging een groot genoegen geweest deze dagen te mo
gen verzorgen, hetgeen werd bedoeld als de inlossing van een 
schuld. Vaak is zijn vereniging de gast geweest bij andere, 
ook kleinere verenigingen, waaraan prettige herinnering 
werd behouden. Spreker hoopt dat ook de herinnering aan 
deze dagen voor de bezoekers aangenaam zal zijn. 

Ook de toastmaster, de heer Mr. Wolff de Beer, voerde 
het woord op zijn gebruikelijke geestige wijze en waren 
zijn woorden ditmaal gebaseerd op de lezingen van deze mor
gen. 

De heer Jhr. de Bosch Kemper brak ook ditmaal de tradi
tie . niet door zijn gebruikelijke toast op de dames uit te 
brengen. 

Een geestig woord sprak ook de heer Ir. W. Schlösser 
(Geleen), die zich meer speciaal tot de heer Hofman wend
de en verzocht, dat indien de hoge waarden buiten koers 
zouden worden gesteld, de P.T.T. zou besluiten om de res
terende zegels van deze waarden aan de Bond te schenken 
ten bate vaa de filatelisten. 

Ook de heer v.d. Mortel (Den Bosch) voerde nog het woord 
en verklaarde dat, hoewel Den Bosch wordt beschouwd als 
een stad van jolijt, vooral in karnavalstijd, dit niet weg 
neemt dat op de bondsvergadering, welke volgend jaar al
daar zal worden gehouden, toch ernstig mag worden ge
sproken, maar ook het vrolijke deel zal niet vergeten wor
den. Eén ding weet spreker echter zeker, n.1. dat geen kar-
navalsstempel zal worden aangevraagd. 

Het middernachtelijk uur was al zeer nabij toen de voor
zitter ook dit deel van het programma voor gesloten ver
klaarde. 

Tot onze spijt kunnen wij ditmaal geen verslag geven van 
hetgeen buiten de vergaderzaal aan de bezoekers van deze 
Bondsdagen werd geboden. Het fraaie programma vermeld
de een boottocht door de Amsterdamse wateren op zater
dagmiddag, maar door onze aanwezigheid bij de die mid
dag gehouden lezingen hebben wij omtrent deze tocht niets 
vernomen. 

Daar het de volgende dag zeer koud en guur weer was 
hebben wij ons niet laten verleiden tot deelname aan de 
op het programma staande wandeltocht door Amsterdam 
alsmede een tocht naar Keukenhof. 

Tenslotte willen wij hier nog melding makei van het 
tijdelijk bijpostkantoor dat in de morgen van zaterdag 12 
april in een lokaliteit van het R.A.I.-gebouw was gevestigd 
en waar de ter post bezorgde stukken met een bijzonder 
stempel werden voorzien, waarvan wij hiervoren een af
beelding hebben geplaatst. 
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Ned. NieuwGuinea, Unie Staten, Ned. Indië en 
Rep. Indonesia (tot 10.8.1954). 
Rubriekredacteur: 
A. J. Uylen, Herm. Heijermanslaan 6, Eindhoven. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
De heer J. Everts te Curagao meldt ons de volgende aan

tallen van verkochte zegels van enige vroegere uitgiften, nl.: 
Baden Powell (cat.nos. 257—259) 
6 + 1% et 189.108 exemplaren 
iVz + 2y2 et 189.451 

15 + 5 et 187.928 

Congres Geestelijke Volksgezondheid (cat.no. 260) 
15 et 299.967 exemplaren. 

Toeristenzegels (cat.nos. 261—163) 
TA et 299.913 exemplaren 

15 et 299.923 
25 et 299.926 

VlIIe MiddenAmerikaanse en Caraïbische Voetbal kam
pioenschappen (cat.nos. 264—267) 
6 + 2'72 et 146.357 exemplaren 
71/2 + 5 et 128.518 

15 + 5 et 129.785 
221/2 + 71^ et 128.189 

Wij geven hierbij de afbeelding (verkleind) van de in ons 
vorige nummer op blz. 97 gemelde zegels met toeslag, op ."spe
ciale eerstedag enveloppe. (Hiervan zagen wij twee ver
schillende soorten). 
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Luchtpost Rubriekredacteur: 
J. C. E. M. Dellenbag, 
Statenweg 172c, 
RotterdamC 2. 

Ie K.L.M.vIucht naar Saigon. 
Deze vlucht, welke oorspronkelijk op 7 april jl. zou plaats 

hebben, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De reeds geposte 
stukken werden aan afzenders geretourneerd, meestal met 
potlood of inktaantekening: „Terug afzender vlucht uit
gesteld", doch ook wel met een 2regelige afstempeling in 
blauwviolette kleur. t»**!" 
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rankrijk. 
In Frankrijk werd een speciale kaart uitgegeven ter her

inering aan het feit, dat 50 jaar geleden de Ie (officieel 
econtroleerde) kilometer in gesloten circuit door Henri Far
lan op 13 januari 1908 in zijn vliegtuig „Voisin" te Issy
!sMoulineaux werd gevlogen. 
Een speciale postaf stempeling herdenkt dit feit: „Berceau 

e rAviation/IssylesMoulineaux/13 janv. 1958/afb. „Voi
n"vliegtuig/Cinquantenaire/Du Kilometre/Bouclé par/ 
arman". De kaart, die op de beeldzij de de aankomst van 
et vliegtuig laat zien, is bovendien nog voorzien van een 
ignet in rose kleur en een stempel van de Gemeente Issy
sMoulineaux. 

ostenrijk. 
Ter gelegenheid van de openings vlucht WenenLonden op 
maart jl. door de Oesterreichische LuftverkehrsAktien

äsellschaft (Austrian Airlines AUA) werd een speciale ze
ïl van 4 Schilling uitgegeven met de afbeelding van een 
■motorige Vickers Viscount. Speciale enveloppen werden 
3or de AUA uitgegeven waarop links een routekaartje 
afgebeeld. De Oostenrijkse P.T.T. zorgde voor een speciale 

'stempeling (kaststempel met ronde hoeken): 2/embleem 
UA/Wien 101/31.3.1958/Eröffnungsflug WienLondon Aus
ian Airlines. Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding 
an een dergelijke brief. 

stempels Rubriekredacteur: 
A. van der Willigen, 
Laan van Poot 194, 
'sGravenhage. 

elegenheidsslempels. 
De 46e Nederlandse Filatelistendag gaf op 12 april j.1. aan

'iding tot vestiging van een tijdelijk bijpostkantoor in het 
,AIgebouw te Amsterdam, waar het hierbij afgebeelde 
empel in zwarte inkt werd afgedrukt. (Zetter en corrector 
er PTTdienstorders kennen onze liefhebberij blijkbaar niet 
an nabij, want in de hierop betrekking hebbende publikatie 
'as sprake van de „Fitalistendag"!). 
Ter gelegenheid van de viering van het Ie lustrum van de 

lichting NederlandIsraël Philatelie werd op een aldaar 
ehouden tentoonstelling in de Muntentoren te Deventer een 
jdelijk bij postkantoor gevestigd, waar het hierbij afgebeelde 
aeciale poststempel in zwarte kleur op de postzegels werd 
ifgedrukt met als datering ernaast een datumstempel Deven
;r 9 m het nieuwste model. 
Als derde afbeelding nemen wij op het speciale stempel, 

sbruikt op de Leger en Luchtmachttentoonstelling „Paraat", 
ie achtereenvolgens in 5 plaatsen, reeds genoemd in het vo
ige nummer, wordt gehouden. 
Voor de zomerzegels werd het traditionele ledagstempel 

p de handelaarscouverten gebruikt, terwijl bovendien in 
en verkoopstand op het terrein van het Openluchtmuseum te 
.rnhem van 28 april t/m 21 juni zomerzegels zullen worden 
erkocht. De in een brievenbus bij deze stand geposte corres
ondentie wordt op het postkantoor Arnhem van een speciaal 
oststempel voorzien. 
lachines tempels. 
Sedert 3 april j.1. werd de bekende „Keukenhofvlag weer 

ebruikt in de stempelmachines te Amsterdam CS., Arnhem
tation. Assen, Eindhoven, Enschede, 'sGravenhage, Gro
ingenStation, HaarlemStation, 'sHertogenboschStation, 
<eeuwardenStation, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rot
erdam C.S., ZwolleStation, alsmede te Lisse alléén voor 
rentbriefkaarten, gepost op drukke dagen op de Keuken
oftentoonstelling. Eind april werden ook Breda en Hengelo 
Ov.) — die de vlaggen van Eindhoven en Enschede kregen — 
ieraan nog toegevoegd. 

Nederland Rubriekredacteur: 
J. Eijgenraam, 
Nieuwe Haven 123a, 
Schiedam. 

Frankeerzegels internationale Hof van Justitie. 
Dienstorder H. 193. d.d. 17 april 1958 van de P.T.T. meldt: 
1. De serie frankeerzegels, bestemd voor de frankering van 

de correspondentie, uitgaande van het Internationale Hof van 
Justitie te 'sGravenhage, is aangevuld met een zegel in de 
waarde van 30 et. De zegel draagt de beeltenis van H.M. de 
Koningin. Gestempelde exemplaren zijn van 21 april 1958 af 
verkrijgbaar bij de Filatelistische Dienst van het dpkt te 
'sGravenhage. De kleur van de zegel is lila. 

2. De beide zegels van 4 en 12 cent van deze serie, welke 
waarden — zoals aanvankelijk in het voornemen lag — op 
een nader te bepalen datum buiten gebruik zouden worden 
gesteld blijven in verband met de gewijzigde posttarieven 
gehandhaafd en worden weer aan de serie toegevoegd. 

3. De serie „Cour"zegels bestaat thans uit de volgende 
gangbare waarden: 

4 et en 6 et, met afbeelding van het Vredespaleis; 
12 et, 20 et, 25 et, 30 et en ƒ 1,—, met de beeltenis van 

H.M. de Koningin. 
De prijs van de serie gangbare waarden is dus ./ 1,97. 
Deze zegels, welke ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn, wor

den uitsluitend gestempeld verstrekt. 
5. Tot nadere aankondiging zijn voor verzamelaars tevens 

nog verkrijgbaar gestempelde exemplaren van de voor de 
frankering van stukken afkomstig van het Internationale 
Hof van Justitie weinig of niet meer gebruikte waarden 
2, 3, 5, 7 (met de afbeelding van het Vredespaleis) en de 
10 en 15 et (met de beeltenis van H.M. de Koningin), alsmede 
van de zegel van 6 et met de beeltenis van H.M. de Koningin. 

6. Aanvragen van hen, die buiten 's-Gravenhage wonen, 
behoren uitsluitend tot de directeur van het dpkt te 's-Gra
venhage te worden gericht, onder gelijktijdige overma
king van het verschuldigde bedrag op diens postrekening 
nr 211. De toezending van het bestelde aan de aanvragers 
geschiedt rechtstreeks per aangetekende dienstbrief. 

(Slot van deze rubriek op pag. 138) 

Van 25 april t/m 9 mei werd de hierbij afgebeelde vlag voor 
de E.G.K.S. gebruikt in de machines te Amsterdam C.S., Eind
hoven, Enschede, 's-Gravenhage, Groningen-Station, Haar
lem-Station, Rotterdam CS. en Utrecht-Station 

Ook de bekende zomerzegel-vlag kwam dit jaar weer in 
gebruik, thans te Amsterdam CS., Deventer, 's-Gravenhage, 
Rotterdam CS., Tilburg en Valkenburg (Lb.). 

Tenslotte vernamen wij nog, dat speciaal voor een zéér 
grote zending bloembollenprijscouranten, die tussen eind 
maart en eind april naar de Ver. Staten werd verzonden en 
waarvan ieder exemplaar met een 6 ct-zegel is gefrankeerd, 
op het postkantoor 's-Gravenhage een Keukenhof-reclame-
vlag in de Engelse taal werd gebruikt. Op andere stukken 
komt deze afstempeling niet voor. 
Xypenraderstempels. 
3.3.1958 Gevestigd poststation Elim (bij Hoogeveen) 
1.7.1958 Postagentschap Rotterdam-Nederhorst wordt ver

vangen door een bij postkantoor Rotterdam-Zuid
wij k. 
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E U R O P A 
A L B A N I Ë 

De overbrenging van de stoffelijke resten van Luigi 
Gurakuqi naar Albanië werd op 15 apri l j l . op een 4tal 
postzegels herdacht met afbeelding van diens por t re t . 
De waarden zijn: 1,50 L . , 2,50 L . , 5 L. en 8 L. 

B E L G I Ë 
Zoals reeds in ons vorige nummer op blz. 106 werd 

medegedeeld verscheen op 15 april j l , een serie van 
6 postzegels ter gelegenheid van de Wereldtentoonstel
ling te Brussel, die op 18 april j l . haar poorten opende. 
De waarden en afbeeldingen zijn overeenkomstig onze 
gedane opgave met uitzondering voor wat betreft de 
door ons gemelde 3 F 50 f i F 50, welke moet zijn 
3 F + I F 50, zodat de prijs van de gehele serie van 
6 waarden bedraagt 13 F 30 4 6 F 70 = 20 F . De zf gels 
zijn in plaa tdruk vervaardigd, de hoogste waarde in 
vellen van 25 zegels en de overige waarden in vellen 
van 50 zegels. Zij werden vervaardigd in de Zegelwerk
plaats te Mecheien naar de werktekening van J . van 
Noten te Brussel. De gravering geschiedde door L . 
Janssens te Mecheien. De toeslag komt ten bate van het 
Commissariaatgeneraal van de tentoonstelling en de 
V . Z . W . D . Telexpo. Wij geven hierbij een kleine be
schrijving der zegels. 

30 o + 20 c. bruin , roodbruin en donkerblauw, Benelux
poor t ; di t is i van de 10 toegangspoorten tot de 
tentoonstel l ing. Bouwmeesters hiervan zijn A. 
Pi rnay , R. Jeanne en G. Mart in , Luik . 

X F f 50 c donkerbru in , groen en grijsblauw, Paviljoen 
der Burgerlijke Bouwkunde , Bouwmeester van 
Dooselaere, Brussel, 

ï F 50 f 50 c. grijsblauw, geel en paars ; Paviljoen van 
Belgisch Congo en Ruanda Urund i . Bouwmeester 
Ricquier , Brussel. 

3 F 50 f I F . donkerblauw, rood en bruin, België 1900. 
Bouwmeester Blomme, Brussel. 

3 F + I F 50 donkergrijs, l ichtblauw en rood, Atomium, 
één van de clou 's der tentoonstel l ing (102 m hoog) . 
Bouwmeesters A. en J . Polak, ingenieur A. Water
key n, Brussel, 

j F + 3 F (groot formaat) donkergrijs, paars en licht
blauw, Paviljoen Telexpo. Bouwmeesters Schmidt 
en Fourmanoi t , Brussel. 

De zegels zullen tot 31 oktober a . s . verkrijgbaai zijn 
en blijven voor frankering geldig tot 30 september 1959. 

De eveneens door ons reeds aangekondigde serie van 
16 postzegels (waarvan 10 voor de gewone post en 6 
voor de luchtpost) , welke door Belgiö worden uitgegeven 
zonder toeslag en bestemd zijn voor het financieren van 
de deelneming der Verenigde Naties en de gespeciali
seerde instellingen aan de tentoonstel l ing, verscheen 
op 17 apri l j l . De zegels zijn, met uitzondering van de 
I F . , I F 50, 2 F 50 en 5 F . alleen per serie bij inschrij
ving verkrijgbaar en is beperkt to t 600.000 series, terwijl 
de bovengenoemde waarden ongelimiteerd worden 
aangemaakt . Indien bij inschrijvmg niet alle series 
worden verkocht, zullen de resterende series ook ver
ktijgbaai worden gesteld in het gebouw der V.N. op de 
t e r 'oons te l l ing , alsmede aan het filatelisten loket te 
Brussel en bij de V . N . te New York, waar ook de niet
gelimiteerde zegels verkrijgbaar zijn. 

De zegels zijn voor frankering geldig to t 17 oktober 
a . s . , maar alleen wanneer zij zich bevinden op stukken 
gepost in de postbus van het V.N.pavi l joen op de 
tentoonstel l ing. De zegels zijn: 
50 c . In te rna t ionaa l Arbeidsbureau . Symbolische 

voorstelling van de regeringsvertegenwoordi
ger, de werkgever en de arbeider . Zegel
ontwerp van J . van Noten te Brussel en gra
vering van C. Leclercqz a ldaar . 

1 F . Voedsel en Landbouworganisatie. Symbolen 
van bosbouw, voeding, visserij en fokkerij. 
Zegelontwerp van Van Noten voornoemd, 
gravering van L . Janssens te Mecheien. 

1,50 F . Zinnebeeld dat de V.N. voorstelt . Een ge
opende deur , waardoor het embleem der V.N. 
zichtbaar is. Zegelontwerp van O. Hamann 
te Kopenhagen, gravering van Leclercqz 
voornoemd. 

2 F . Wereldbank. Kenteken van de Bank. Fabrie
ken en s tuwdam stellen de financiële bedrij
vigheden van deze organisatie voor. Zegel
ontwerp van M. Wyckaert te Brussel, gra
vering van H , Decuyper a ldaar . 

2,50 F . Organisatie der V.N. voor Onderwijs, Weten
schap en Cultuur . Init iaalwoord van deze 
organisatie alsmede symbolen van genoemde 
gebieden. Zegelontwerp van J . van Noten 
voornoemd en gravering van L. Janssens 
voornoemd. 

3 F . Paviljoen der V.N. op de tentoonstelling 
gesteld tegen het embleem der V.N. Zegel
ontwerp van M. Maniet te Panjs , gravering 
van H . Decuyper voornoemd. 

5 F . Internat ionale Verreberichtgevingsorganisa
t i e . Symbolen van telefonie, telegrafie en 
radio. Ontwerp van L. Rodan■ Jacobo te 
Madrid, gravering van H . Decuyper voor
noemd . 

8 F . In ternat ionaal Monetair Fonds . Het zinne
beeld van di t fonds op een dubbele wereld
kaar t , weegschaal die het evenwicht der 
munten aandu id t . Zegelontwerp van D . F . 
Rogers te New York, gravering van C. Le
clercqz voornoemd. 

I I F . Wereldgezondheidsorganisatie. Wereldkaart 
en het medisch kenteken. Zegelontwerp van 
K . Plowitz te New York en gravering van 
C. Leclercqz voornoemd. 

20 F . Wereldpostunie. Posthoorn tegen achtergrond 
voorstellende het wereldvervoer langs lucht , 
water en land. Zegelontwerp van J . van Noten 
voornoemd en gravering van L. Janssens 
voornoemd. 

Voor de luchtpost zijn het de zegels: 
5 F . Internat ionale Burgerluchtvaartorganisat ie . 

Een <;eingever leidt een vliegtuig op de grond. 
Een Weerobservatieschip. Zegelontwerp van 
J . van Noten voornoemd en gravering van 
H . Decuyper voornoemd. 

6 F . Meteorologische wereldorganisatie. Een pei
lingsballon, peilingsradar en gyroscopisch 
toestel op een achtergrond met regen en zonne
schijn. Zegelontwerp van J . van Noten voor
noemd en gravering van H . Decuyper voor
noemd. 

7,50 F . Bescherming der vluchtelingen. Een wach
tende vluchtelingenfamilie. Zegelontwerp 
van L. Turner te Miami en gravering door 
C. Leclercqz voornoemd. 

8 F . Algemene overeenkomst inzake handel en 
douanetar ieven. Het handelskenteken afge
beeld op een voor de vrijhandel opgeheven 
tol boom. Zegelont werp van J . van Noten 
voornoemd en gravering van L. Janssens 
voornoemd. 

9 F . Kindernoodfonds der V.N. Kinderen van 
verschillende rassen geven elkaar de hand 
rond de aardbol . Zegelontwerp van M. Maniet 
voornoemd, gravermg van C, Leclercqz voor
noemd . 

10 F . Agentschap voor Kernenergie. Symbool van 
het atoom op een pijI. Zegelontwerp van C. 
Bott iau te New York, gravering van H . De
cuyper . 

B U L G A R I J E 
De door ons m het maar tnummer op blz. 77 gemelde 

serie van 4 postzegels met afbeeldingen van sanatoria 
zal door een sene van nog 4 postzegels met dergelijke 
afbeeldingen worden voortgezet, n l . : 

4 St. landschap in het Piringebergte; 
8 St. oud huis te Koprivspitsa; 

12 St. gebouw van de handelsbond te Velingrad; 
i L . nieuwe hotels te Varna. 

D U I T S L A N D 
WestBerl i jn . 

In de gebouwenserie verscheen op 26 apri l j 1. de 3 DM., 
roselila. met afbeelding van de Congreshal te Berlijn 

r 
Saar land . 

Ter gelegenheid van de 9e jaarbeurs van Saarbrücken, 
welke van 18 apri l tot i mei j l . werd gehouden, ver
scheen op 10 apri l j l . een postzegel van 15 F . , rood, 
met afbeeldmg van een gebouw en toren en met het 
embleem van de Beurs. Het zegel werd in rasterdiepdruk 
vervaardigd in een oplage van 1J4 mï' joen. 

Democrat i sche Republ iek . 
riet feit, dat 200 jaar geleden de ais botanicus zo 

beroemd geworden Linnaeus zijn classificatie der plan
ten deed verschijnen, is aanleiding tot de uitgifte van 
een postzegel van 10 (pf), groen, met diens portret . 

Ook het eeuwfeest van Darwin ' s theorie zal op een 
postzegel worden herdacht , in de waarde 20 (pf), rood, 
met zijn port re t . 

Op 2 april j l . verschenen 2 postzegels ter herdenking 
van de loojarige geboortedag van Max Planck (1858
1947), natuurkundige. De zegels zijn: 
10 (pf) groengrijs; 
20 (pf) bruinrood 

FRANKRIJK ^'"^ ^ 
De in ons vorige nummer op blz. 107 gemelde 4 post

zegels gewijd aan vaderlandse sporten, verschenen op 
26 april j l . het eerst in enkele speciale plaatsen en op 
28 apri l d . a . v . op de overige kantoren in het land. De 
zegels werden ontworpen en gegraveerd door Serres en 
vervaardigd in plaatdruk in vellen van 50 zegels, met 
zegelafmeting 22 X 36 m m en tanding 13. Wij melden 
thans tevens de kleuren, n l . : 
12 F . rood en sepia, balspel; eerste verkoop t e Va lence; 
15 F , blauw en bronsgroen, spel te water ; eerste ver

koop te Givors; 
18 F , groen en sepia, boogschieten; eerste verkoop te 

Soisson^; 
25 F , bruin en /.waluwblauw, Bretons worstelen; eerste 

verkoop te Quïmper. 
De eveneens door ons aldaai gemelde zegels met af

beeldingen van personen uit de verzetsstrijd verschenen 
het eerst op 19 apri l j l . in bepaalde plaatsen en op 21 
apri l d . a . v . op de overige kantoren in het land. Druk 
en afmeting als bovengemelde zegels. Wij geven hierbij 
een meer volledige en verbeterde opgave, nl : 

8 F . zwartbrum en violet , Jean Cavail les; zegel
ontwerp en gravering van Decans ; eerste verkoop 
te SamtMaixent ; 

12 F . donkergroen en l ichtblauw, Fred . Scamaroni ; 
zegelontwerp van Decaris en gravering van 
Pheulpin; eerste verkoop te Ajaccio; 

15 E grijs en brum, Simone MichelLévv. zegcloritwpip 
en gravering van Decaris; eerste veikoop te 
Chaussin; 
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D F . uUrainariin en reseda, Jactjues Bingen; zegel
ontwerp van Decaris en gravering var. Pheulp in ; 
eerste verkoop te Parijs. 

Het zegel van 35 F . uitgegeven ter gelegenJieid van 
e Wereldtentoonstelling te Brussel verscheen het eerst 
! Parijs op 12 april j l . en op 14 april op de overige 
antoren in het land, alsmede in het Franse paviljoen 
3 de tentoonstelling. Het zegelontwerp is niet van Piel , 
)als door ons werd gemeld, maar van Serveau; de gra
ering werd wel dooi Piel verzorgd. Druk enz. als 
irstgenoemde zegels. 

HONGARIJE 
De Wereldtentoonstelliiig te Brussel was hier aan
iding tot de uitgifte van een serie van 8 postzegels 
)or de luchtpost, waarvan 2 in verticaal en 6 in hori
mtaal formaat van 43 x 26 ram of omgekeerd. Zij zijn 
3rvaardigd in rasterdiepdruk en zijn: 
) f. steenrood en bruin, maquette van het tentoon

stellingsgebouw , 
) f. lichtblauw en donkergrijs, landkaart; , 
> f. donkerrood en bruingrijs, parlementsgebouw 

te Budapest ; 
F t . geeloker en bruin, kettmgbrug te Budapes t ; 
40 F t . veelkleurig op violette ondergrond, wapens 

van Hongarije en België en embleem voor de 
tentoonstelling; 

F t . geelbruin en donkergrijs, het bekende kinder
beeldje te Brussel; 

F t . groen en donkergrijs, raadhuis van Brussel; 
F t . grijsgroen, zwart , blauw, rood en geel , em

bleem voor de tentoonstelling. 
Alle zegels vertonen bovendien het embleem der 
'ereldtentoonstelling. 
Tevens verscheen voor deze gelegenheid e e n m m i a t u u r 
:lletje van 72 x 98 mm met het zegel uit de kleder
achtenserie 1953, meisje uit Kazar, maar thans m 
! waarde 10 F t . en paarsrood. Boven het zegel een 
»schrift betrekking hebbende op de tentoonstelling 
I onder het zegel het wapen van Hongarije en Belgit", 
aartussen het Hongaarse embleem voor de tentoon
e Hing. 

Het eeuwfeest van de verschijning van de H . Maagd 
,n Bernadette te Lourdes was ook hier aanleiding om 
t op de postzegel te herdenken, Daartoe verschenen 
) 16 april de zegels: 
) L . karmijn, beeld van de Madonna op een zuil op 

het Spaanseplein te Rome; 
> L . blauw, voorgevel van de kathedraal te Lourdes. 

L U X E M B U R G 
Op 23 mei a .s . zullen hier 3 postzegels verschijnen 

r herdenking van St . Willibrord, apostel in Nederland 
1 stichter van de abdij van Echternach (658739), zulks 
r herdenking van de 1300jarige geboortedag. Deze 
!gcls zijn ontworpen door S. Har tz , die hiermede 
ederom een mooi staaltje van zijn kunnen heeft ge
verd. De plaatdruk werd verzorgd bij Joh . Enschede 
1 Zn . , Grafische Inrichting N . V . te Haar lem in vellen 
in 50 zegels met zegelafmeting 30 X 37 mm. De zegels 
j n : 
F r . steenrood, afbeelding van St . Will ibrord, 

aartsbisschop van Utrecht en St . I rmina , abdes 
in het klooster te Trier {overl. 710) die door 
haar giften de grote missionaris in s taa t stelde 

tot stichting van de abdij van Echternach. De 
afbeeldingen zijn ontleend aan pentekeningen 
in het Oorkondenboek , ,Liber a u r e u s " , ge
schreven in 1191, dat bewaard wordt in de 
landsbibliotheek te Gotha. Het Latijnse in
schrift prijst St . Willibrord als , ,Schitterende 
ster van de K e r k " , 

2,50 Fr. sepia, detail van een schilderij in het stedelijk 
museum van Brugge. Het niet gesigneerde 
schilderij van 127 X 104 cm dateert uit 1574 
en vermoedelijk vervaardigd door de Brugse 
schilder Simon Puseel , geb. i 1500. Het op 
de schilderij afgebeelde kind op een boek duidt 
op de macht van St . Willibrord tegen epilepsie 
en zenuwziekten. 

3 Fr . Pruisisch blauw, afbeelding van een kleine 
houtgravure van 6,5 x 4,5 cm daterend van 
omstreeks 1490. St . Willibrord steunt zijn 
kruisstaf op een va t , hetgeen slaat op wijn
vermedering in het klooster van Echternach 
zoals zulks wordt bericht door de biograaf 
Alkuin, terwijl de knielende figuur betrekking 
heeft op een jongeling die aan het graf van 
St . Willibrord genezing vond. 

MALTA 
De verlenmg van het St . Georgekruis aan di t eiiand 

voor de moedige houding van de bevolking in de laatste 
wereldoorlog werd ook di t jaar op een 3tal postzegels 
herdacht , welke verschenen op 15 april j l . Zij geven 
gestyleerde afbeeldingen uit deze oorlogstijd alsmede 
bet portret van koningin Elisabeth I I . Zij zijn vervaar
digd in rasterdiepdruk met zegelafmeting 41 x 25 mm 
en tanding 1 4 ^ x 14. De waarden en kleuren zijn: 
iVz d. groen, zwart en zilver; 
3 d, rood, zwart en zilver; 
i /— violet zwart en zilver. 

M O N A C O 
Dit kleine staatje met zijn xeer vele postzegeluitgiften, 

grijpt gaarne iedere gelegenheid aan om er een groot 
aanta l zegels aan te wijden. Het verwondert daarom, 
dat de geboorte van de troonopvolger prins Albert 
slechts op een enkele zegel, al is deze dan ook in de 
waarde van 100 F r . , zal worden herdacht . Het door 
Gandon ontworpen zegel zal een portret geven van 
princes Grace met haar dochtertje Caroline terwijl het 
zegel in vierkant formaat zal zijn. 

Het eeuwfeest van de nationale orde van St . Charles 
zal eveneens op een postzegel van 100 Fr, worden her
dach t . Het geeft de afbeelding van het kruis van deze 
orde. De druk geschiedt in vellen van 25 zegels met ^ 
zegelafmeting 22 X 36 m m . 

De 27ste Rallye van Monte Carlo zal aanleiding zijn 
om ook aan deze rallye weer een postzegel te wijden. 
Ook deze zal in de waarde van 100 Fr . zijn en in vierkant 
formaat, met 30 zegels per vel. 

Ter herdenking van het feit, dat 100 jaar geleden 
Bernadette Soubirous de verschijning van de Heilige 
Maagd te Lourdes beleefde, zal aanleiding zijn tot de 
uitgifte van niet minder dan 13 postzegels in diverse 
afmetingen, zoals reeds bij enkele vroeger uitgegeven 
series het geval was. Deze zegels zijn: 

1 F . beeld van de Maagd in de grot van Massabielle, 
links daarvan het portret van Paus Pius X I I en 
rechts van Paus Pius I X ; ruitvormig zegel; 

2 F . portret van Bernadette Soubirous; verticaal 
zegel; 

3 F . Bernadette de schapen herdende bij de schaaps
kooi van Bartres; verticaal zegel.; 

5 F . het eerste wonder te Lourdes op 2521858, 
Bourriet te , die zijn gezichtsvermogen, dat hij 
door een mijnongeval had verloren, terugkreeg 
na zijn ogen in het bronwater te hebben gebaad; 
verticaal zegel; 

8 F . vensterraam uit de basiliek van Lourdes: de 
Maagd verschijnende aan Bernadet te ; vert icaal 
formaat; 

10 F. de grot van Massabielle in 1858 toen het water 
van de Gave er langs spoelde; groot horizontaal 
zegel; 

12 F . de grot in zijn huidige s t aa t ; groot horizontaal 
zegel. 

Deze laatste 3 waarden verschijnen samenhangend m 
zgn. t r ip t iek . 

20 F. Bernadet te als liefdadigheidszuster; verticaal 
zegel; 

35 F , Canonisatie van de heilige Bernadette in de 
St . Pieter te Rome op i12193 3 ; verticaal zegel; 

50 F . portret van Bernadette waaromheen de portret ten 
van Paus Pius I X , mgr Laurence, bisschop van 
Lourdes in dezelfde tijd; rui tvormig zegel; 

65 F . graftombe van Bernadette in de kapel St . Gil
dard te Nevers; horizontaal zegel; 

en voor de luchtpost : 
100 F . de basiliek van Lourdes ingewijd 371876 door 

kardinaal Guiber t ; hor izontaal formaat ; 
200 F , de nieuwe ondergrondse basiliek, ingewijd 

2531958 door kardinaal Roncal l i , patr iarch 
van Venei!'!; horizontaal formaat . 

O O S T E N R I J K 
Ter gelegenheid van Moederdag 1958 verscheen op 

5 mei j l . met frankeergeldigheid vanaf 8 mei d . a . v . 
een postzegel van 1,50 S. zwartblauw, met afbeelding 
van een kind, d a t haar hoofd in de schoot van de moeder 
legt. Het zegelontwerp is van Adalbert Pilch en de 
gravering van Georg Wimmei . De plaatdruk werd 
verzorgd in de Oostemijkse Staatsdrukkerij in vellen 
van 50 zegels met zegelafmeting 29,8 x 38,5 mm 
(beeldmaat 25,8 x 34,5 mm) en kamtanding 14% X 
1 3 ' / . ■ 

P O L E N 
Op 29 maart j l . verscheen een serie van 5 postzegels 

gewijd aan oude raadhuizen in Polen. Zij werden alle 
ontworpen door St . Gospodarek, de 20 en 40 gr. en de 
2, 10 Zl. werden gegraveerd door B . Szymanska en de 
60 gr en 2,50 Zl door E . Tirdiszek. De plaatdruk werd 
uitgevoerd in de staatsdrukkerij P W P W , met zegel
afmeting 25,5 X 31,25 mm en omgekeerd alleen voor 
de 60 gr. Tanding i i ' / 2 . De zegels zijn: 
20 gr. groen, raadhuis te Biecz; 
40 gr. bruin, raadhuis te Wroclaw; 
60 gr. blauw, raadhuis te Tarnow; 
2 , i o Zl. roodbruin, raadhuis te Gdansk; 
2,50 Zl. violet, raadhuis te Zamosc. 

Op 22 april j l . verscheen een serie van 5 postzegels
met afbeeldingen van in di t land voorkomende vissen. 
De zegels zijn ontworpen door Stefan Malecki en zijn 
in rasterd iepdruk vervaardigd bij Panstwowa Wyt
wornia Papirow Wartosciowych met zegelafmeting 
31.5 X 39.5 nim voor de laagste en de hoogste waarde 
en omgekeerd voor de overige waarden. De zegels zijn : 
40 gr. g«el, blauw en donkerblauw, Licioperca Lucio

perca .L; 
60 gr. lichtgroen; zwartblauw en l ichtblauw, Salmo 

Salar. L 
2,10 Zl. geel, l ichtblauw, groen en zwartblauw, Esex 

Lucius.L 
2,50 Zl . lichtgroen, violet en zwartblauw, Salmo 

Trut ta M. Vario.L 
6,40 Zl. bruin , groen, zwartblauw en rood, Thymal lus 

Thymal lus .L . 

R O E M E N I Ë 
Een serie van 5 portretzegels is gewijd aan bekende 

schrijvers der vorige eeuw uit dit land. De zegels zijn 
in rasterdiepdruk vervaardigd met zegelafmeting 
27 X 38 mm en tanding 13V4 X i^V^. Het zijn: 

5 b . donkerblauwgrijs, Nicolae Balcescu (18191852); 
10 b . grijszwart, Ion Greanga (18371889); 
35 b . blauw, AlexandruVlahuta (18581889); 
55 b . roodbruin, Mihaul Eminescu (18501889); 
1,75 L . bruinzwart , Vasili Alecsandri (18211890). 

Ter gelegenheid van de te Moskou gehouden confe
rentie op het gebied der televerbindingen, welke van 
3—17 december plaats had , verschenen 2 postzegels in 
horizontaal formaat met zegelafmeting 42 X 26 m m 
en tanding 1414 X ^sVz uitgevoerd in rasterdiepdruk 
op papier zonder watermerk. Deze zegels zijn: 
55 b . donkerpaars, telezendermast en ontvangmas t ; 
1,75 L . paarsrood, telegraafpaal. 

135 



R U S L A N D 
Op 21 februari j l . werd de 40-te veijaardag van het 

Rode leger op een 5-tal veelkleurige postzegels herdacht . 
De zegels zijn: 
25 k sLig bij Pskow in 1918; 
40 k . vliegenier, soldaat en matroos; 
40 k. matroos en soldaat ; 
40 k. soldaat van heden en rode wachter van 1918; 
60 k. de aanval op het Rijksdaggebouw in 1945. 

De beide zegels gemeld in ons februarinummer op 
blz. 51 en uitgegeven ter gelegenheid van het lanceren 
van de Sputnik op 3 novembci j l . werd op 21 februari jL 
nog gevolgd door een tweetal waarden in gelijke teke
ning, n l . 
40 k. groen en zwartbruin; 
60 k. bruin en zwartbruin 

In het kleine formaat verschenen 3 zegels gewijd aan 
dichters uit 3 verschillende landen, n l . : 
40 k. bru in , E . Tcharenz, (1897-1937) Armenisch 

dichter ; 
40 k. grijs, K. Longfellow (1807-1882) Amerikaans 

d ichter ; 
40 k. grijs, W. Blake {1757-1827) Engels d ichter . 

Het Internat ionaal Tsjaikowski-concoui'S voor jonge 
pianisten en violisten dat te Moskou werd gehouden, 
was aanleiding tot de uitgifte van 3 postzegels, veel
kleur ig , naar het ontwerp van S. Pomansky. De zegels 
zijn: 
40 k . kop van Tsjaikowski; 
40 k . scene uit het ballet , ,Het Zwanenmeer" ; 
I R . violist op podium van de grote Moskouse conser

vatoriumzaal en portret van Tsjaikowski in ovaa l . 
De eerste prijs vioolspel werd gewonnen door de Rus 

Waleri Klimow en de eerste prijs voor pianospel door 
de Amerikaan Van Cliburn. 

S A N M A R I N O 
Df \n ons vorige nummer op blz. 107 aangekondigde 

zegel- ter gelegenheid van de lode deelname aan de 
Jaarbeurs van Milaan (12-27 april j l . ) verschenen op 
13 apri l j l . en zijn : 

15 L. geel, donk'rgroen en blauw, de Madonnina en 
het gebouw der Nat ies ; 

60 L. groen, rood en blauw, de toegang tot de beurs 
via het Jul ius Ceasar-plein 

en voor de luchtpost : 
125 L. Blauw en bruin, de nieuwe ingang naar de Beurs , 

alsmede een vliegtuig en een helicopter. 
De twee eerstgemelde zegels zijn in horizontaal en 

laatstgeraeld zegel in verticaal formaat . Het ontwerp 
voor de zegels is van C. Mancioli, de rasterdiepdruk 
werd vervaardigd in de staatsdrukkerij te Rome op 
papier met watermerk , , s t e r r en" en met tanding 14. 

De beide eveneens reeds door ons aangekondigde 
zegels uitgegeven ter gelegenheid van de Wereldtentoon
stelling te Brussel, verschenen eveneens op 15 apri l j l . 
Zij vertonen een Atomium en het embleem der tentoon
stelling met silhouet dei bergen van San Marino. De 
zegels zijn in de waarden: 
40 L. groen en bru in ; 
60 L. blauw en bruinrood. 

Beide zegels zijn in verticaal formaat . Druk enz. als 
vorengenielde 3 zegels. 

S P A N J E 
Conzalo Fernando de Cordoba (1453-1515), bijge

naamd , ,De grote k a p i t e i n " werd op 28 februari jL op 
een postzegels V>n 1,80 P . lichtgroen, met afbeelding 
van zijn portret iierdacht. 

De ,,Dag van de pos tzegel" , welke tot nu toe op 
12 oktober werd heidacbt , is dit jaar verplaatst naar 
24 maar t , zulks in verband met het feest van S t . Gabriel 
de schutspatroon der postbeambten. Ter gelegenheid 

van deze dag verscheen een serie van 10 postzegels, 
betrekking hebbende op de beroemde Spaanse schilder 
Goya. D P zegels zijn iij horizontaal formaat, uitgezon
derd de 40 c en de 3 P . , die in verticaal formaat zijn. 
De zegeiafmeting bedraagt 33^2 X 29 nun of omge
keerd en tanding 13^/4. Alle zegels vermelden in een 
gouden benedenrnarge de landsnaam. De zegels zijn: 
13 c. reebruin, de parasol; oplage 5 miljoen; 
40 c. violet, de boekenverkoopster uit de Carreta-s t raat 

oplage 3 miljoen; 
50 c. zwartgrüs, Graaf de Fernan-Minez, oplage 4 m i l j . 
60 c. donker nJagrijs, de pottenkoopnian, oplage 4 m i l j . ; 
70 c. mosgroen, Dona Isabel Cobos de Percel, oplage 

4 miljoen; 
80 c . olijfzwart, portret van Goya door Vicente Lopez, 

oplage 5 mil joen; 
1 p . oranjebruin, de carnavalspop, oplage 4 mil joen; 
ï . 8 o p . groen, Mariani to Goya, oplage 4 mil joen; 
2 p . roodviolet, de verkoopster , oplage 3 mil joen; 
3 p . b lauw, de d r inke r , oplage 3 miljoen. 

T S J E C H O - S L O W A K I J E 
Ter gelegenheid van de VX'ereldtentoonstell'ng te 

Brussel verscheen hier een serie van 5 postzegels gewijd 
aan produkten van di t land, welke op genoemde 
tentoonstell ing worden geëxposeerd. De zegels zijn 
ontworpen door Prof. Karel Svolinsky, de gravering 
van de 45 h en de 1,20 Kcs geschiedde door J ind ra 
Schmidt en de 3 overige waarden door Ladislav J i r k a . 
Zij werden in een gecombineerde plaat- en rasterdiep
druk vervaardigd in de drukkerij der posterijen te Praag 
in vellen van 50 zegels, met zegelafmeting 23 x 41 m m . 
Zij verschenen op 25 maar t j l . De officiële dag-van-
uitgifte-enveloppe werd ontworpen door Prof. Svo
linsky voornoemd en de gravering werd uitgevoerd door 
Jaroslav Goldschmied en verschenen in twee verschil
lende kleurdrukken. n l . rood en blauw. Dezegels zijn: 
30 h vermiljoen en l ichtblauw, bijjouteriecn; 
45 h, steenrood en Üchtviolet, speelgoed (poppen) ; 
60 h . violet en lichtgroen, text ie l ; 
75 h . blauw en steenrood, de Kaplan turbine; 
1,20 Kcs, groen en rose, glaskunst . 

Op 15 mei 1958 verschijnen 2 postzegels ter gelegen
heid van de Nationale tentoonstelling van ArcMvalia 
welke gedurende 3 maanden wordt gehouden in het 
kasteel van Praag en op gemelde da tum wordt geopend. 
Het ontwerp van de zegels en de gravering zijn van J i r i 
Svengsbir. De zegels zijn in plaatdruk vervaardigd iri 
de drukkerij der Posterijen te Praag in vellen van 50 
zegels met zegelafmeting 41 x 23 mm en zijn: 
30 h. rood, portret van George van Podebrady (1458-

i47r) een populaire Tsjechische koning, alsmede 
diens zegel. 

60 h donkeiblauw, gezicht op Praag in 1628 naar een 
ets van een onbekende kunstenaar . 

De eerste-dag enveloppe is ontworpen en gegraveerd 
door Sv.'tier'^bir vonrpopii»i'l 

iiiniir 

J O E G O S L A V I Ë 
Het VIie congrcb van de Joegoslavische Commu

nistische par t i j , hetwelk op 22 apr i l j l . werd geopend, 
maar waar de Russische genodigden afwezig bleven, 
werd op een postzegel van 15 d. herdacht met afbeedling 
van een silhouet van een man met vlammen en een s ter . 

Z W I T S E R L A N D 
Op 31 mei a . s . verschijnen h-er de jaarlijkse zomer-

zegels , ,Pro P a t r i a " ter gelegenheid van het Bondsfeest 
en ook dit jaar zijn het weer 5 postzegels. Hiervan is 
de laagste waarde 5 c . vervaardigd in ro ta t ieplaa tdruk 
terwijl de overige waarden in rasterdiepdruk zijn u i t 
gevoerd. De vervaardiging had plaats voor de 5 c in de 
drukkerij der PTT te Bern en voor de andere waarde in 
de drukkerij van Courvoisier SA te La Cahaux-de-Fonds 
allen in vellen van 50 zegels met zegeiafmeting 29 x 24 
mm (beeldmaat 26 x 21 m m ) . Zij blijven voor franke
ring geldig tot 31 december a . s . Het zijn: 

5 + 5 c . bruinrood, moeder en kind; zegelontwerp 
van Donald Brun te Bazel, gravering van 
Albert Yersin Mont-'-ur Rolle, 

lo-f-io c. groen, bruin , geel en grijs vloeispaat; 
20-1-10 c. rood, biuingeel en giijs, animoniet ; 
30-i-io c. bruingeel, karmijn en grijs, g ranaa t ; 
4 0 - f i o c. b lauw, lichtblauw en grijs, bergkris tal . 

Deze 4 zegels zijn ontworpen dooi Niklaus Stoecklin. 
De 5 c. is gedrukt op wit papier zonder en de andere 
waaiden op papier met rode en blauwe vezeU. 

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

Ter herdenking van het eeuwfeest van de eerste post 
zegels van de geconfereerde staten van Argentinië zuUei 
3 postzegels verschijnen voor de gewone post en 5 voor 
de luchtpost. Zij zullen afbeeldingen geven van d 
eerste postzegel der staten alsmede albums, vergroot 
glas en verdere benodigdheden. 

Aan de provincie Canaderia zal een postzegel worde 
gewijd van 1 P . met afbeelding van vee en venneldin 
van de naam dezer provincie, bekend om haar veeteelt 

Ten bate van de Jeugdraad verscheen op i s maar t jl 
een postzegel voor de luchtpost in de waarde i P -j-
50 c , rosclila. Oplage 500.000 s tuks . 

De in ons decembernummer gemelde zegels met toe 
slag uitgegeven ter gelegenheid van de Eficon (post 
zegeltentoonstelling der Inter-Amerikaanse Postzegel 
bonden t . g .v . het eeuwfeest van de Argentijnse Unit-
verschenen niet in 1957 maar eerst op 19 april j j . , daa 
de tentoonstelling van 19-27 april j l . te Pa rana 'wep 
gehouden. 

Op 19 april j l . verschenen 2 postzegels ter vestigin. 
va*i de aandacht op de goede verstandhouding me! 
Bolivia. Deze zegels zijn in de waarden: 
40 c. zwart, gl ijs en rood, locomotief en wapens va-

Argentinië en Bolivia, inwijding van de Yacuiba 
S t . Cruz de Ia Sierra spoor. 

I P . sepia, silhouet van vliegtuig over kaarten n ; 
omtrek van deze landen. ' 

Op 3 mei j l . zou de presidentsverkiezing aanleiditi ' 
zijn tot de uitgifte van 3 postzegels in de waarden 40 < = 
I P . en 2 P . . terwijl op 31 mei a . s . het 50-jarig bestam ' 
van de Argentijnse Aeroclub op een postzegel van 2 I' l 
zal worden herdacht. | 

BRAZILIË l 
Op 18 maai t j l . verscheen een postzegel van 2,50 Cr $ ? 

rood, ter herdenking van het loo-jarig bestaan d( " 
mar ine . Het zegel vertoont het wapen van dit corps e, i 
een matroos op een trompet blazende. '. 

Op 29 maart j l . volgde een zegel van 2,50 Cr$ , bruin 
ter herdenking van het loo-jarig bestaan der spoot % 
wegen in Brazilië (E .F .C .B . ) . Dit zegel vertoont ee. * 
stationsgebouw en een trein uit 1858. 

Op 5 april j l . verscheen een postzegel van 2.50 Cf ', 
donkergroen, ter herdenking van de 150ste verjaarda , 
van de st ichting van het Hoge Militaire Gerechtshol '[ 
Het zegel vertoont de voorgevel van het Eebouw vai ? 
het Hof. 

CAMBODJA i 
Op 4 maart j l . verschenen de 5 postzegels voor d ^ 

luchtpost zoals dezer op 11 december j l . werden uil .' 
gegeven, gezamenlijk in een miniatuurvellet je vai \ 
160 X 93 m m . In afwijking echter met onze opgav k 
gedaan in het februarinummer op blz. 52 blijken d | 
waarden te zijn: 
0 R 50 zwartbruin-
1 R . jadegroen; 
4 R . ultramarijn; 
50 R. hel-rose; 
100 R. groen, ultiamarijn, lila en rood, 
allen met afbeelding van een vogel boven de temp; 
van Angkor. Het velletje werd verkocht voor 160 K ^ 

CANADA l 
Het eeuwfeest van Brits Columbia werd op 8 mei ji -: 

op een postzegel van 5 c. groen, herdacht, met afbeel % 
ding van een goudwasser en het wapen van de provincie 
Het zegelontwerp is van Jack Harman te Vancouver 'i 
De plaatdruk geschiedde in vellen van 50 zegels in eer 
oplage van 20 miljoen zegel'^. 5' 

CHINA (Volksrepubl iek) 
Op 15 april j l . werden 3 postzegels uitgegeven ondr 

de titel ,.Vroegere fossielen van C h i n a " . De zegel 
geven afbeeldingen van delen van gevonden fossiele: 
van dieren, welke omstreeks 500 miljoen jaren geledci 
aldaar moeten hebben geleefd. Boven de afbeeldin, | 



der fos';ielen is een afbeelding gegeven van het wiar -
schijnlijke voorkomen dezer dieren De zegels zijn in 
plaatdruk vervaardigd met zegelafmeting 23 x 28 mm 
en tanding 14 Zij dragen m de benedeninarge resp 
de volgnummers 131 t/m 133 en het jaar ta l 1958 De 
zegels zijn 
4 fen donkergrijs, Tnbol i t e (Hao Li Sfaan), het meei>t 

primitieve dier van het leven m zee uit het palco-
zoisch tijdperk Het werd onbedekt gevonden 
by Hao Li Shan, 1 ai m Hsien, Sh in tung-
provincie wa i ru i t men concludeert, da t di t 
land eens tot de zeebodem behoorde 

8 fen, bruingrijb Dinosaurus (Liifeng) Iweepot ige 
dmosaurussen zijn op diverse pla itsen in ver
schillende afmetingen gevonden, waarvan de 
grootsten wel 30 meter lang waren met een 
gewicht van 30 a 40 ton Het afgebeelde skelet 
werd onbegraven gevonden in 1938 te Lufeng 
Hsien, Yunnan provincie 

16 fen blauwgrijs, Srnomegaceros pachyospeus Hier 
van werden onbegraven resten gevonden te 
Chowkowtien bij Peking, te midden van over
blijfselen van de S imnth ropus pekmensis , die 
vermoedelijk in hetzelfde cenozoische tijdperk 
leefde en vermoedelijk tot voedsel diende voor 
de primitieve mens 

D O M I N C A A N b E KEPfjBLIEK 
Een tweetal postzegels verscheen hier uiet de afbeel

ding van de mahonie bloem, resp in de waarden 4 c en 
24 o 

E G Y P T E 
In de nieuwe serie postzegels voor gewone post ver

scheen op 15 maart j l de 3 m roodbruin, vertonende 
het hoofd van prinses Nofret, vrouw van prins Rahotep 
uit de 4e dinastie Di t zegel bevat behalve de land';naam 
Egypte ook de letters U A R (Ver Arabische Rep ) 
Ook de reeds verschenen i , 5 en 10 m zullen met deze 
letters gaan verschijnen Zowel Egyp te als Syrié schijnen 
ieder hun eigen zegels nog voort te zetten in verband 
met de verschillen in muntstelsel der beide delen van 
dit nieuwe njk Ter gelegenheid van de Internat ionale 
katoenbeurs, welke in april jl te Cairo werd gehouden, 
verscheen op 5 april j l een postzegel van 10 m donker
blauw, eveneens met voornoemde aanduiding in de 
linkerbovenhoek Het zegel is in rasterdiepdruk ver
vaardigd op papier met watermerk, met zegelafmeting 
26 X 42 mm en tandmg 13^2 He t geeft de afbeelding 
van bloeiende katoen 

Op 16 april ]1 verscheen m de koerserende serie de 
4 ni groen, met afbeelding van een 14e eeuwse glazen 
moskee lamp Dit zegel verscheen ook met de opdruk 

.Pa les t ine" voor de streek van Gaza 
Op 23 apri l verscheen een zegel van l o m indigo, 

met portret van de Egyptische sociale hervormer 
Qaiiim Amin ter herdenking v i n ztjn 50 j irigc --ttifdag 

E N G E L S E K O L O N I Ë N 
De in ons januarinummer op biz 20 aangekondigde 

herdenkmgszegels verschenen op 22 apri l j l voor Ant i 
gua , Dominica, Grenada, J ama ica , Montserrat , St 
Ki t t s , St Lucia, St Vincent en Trinidad en op 23 apri l 
|1 voor Bi rbados , in de waarden als door ons gemeld, 
met uitzondering voor wat betreft de zegels voor I r i n i -
daü die in waarden 5 6 en 12 c zijn 

I N D O N E S I A 
De heer A J Uylen te Findhoven meldt ons het 

volgende Met ingang van 25 3 1958 is de veikoop aan 
de postkantoren gestaakt van alle uitgiften vanaf de 
ïijfer en gebouwenserie (nos 362/3714 en 374/388) cijfer-
type (nos 34/42) beide met uitzondering van de Riau-
^pdrukken, en de nos 26/8, 63/8, 80 en Azic Afrika-
:onferentie, al deze uitgiften 7ijn voor frankering niet 
neer geldig vanaf 30-6 1958 Verder is de verkoop met 
ingang van 25 3 1958 gestaakt van de zegels 10 jaar 
r oc l ann t i e , 10 jaar PTT Algera verkiezingen, Hel-

lensene, Aziö Afrika studentenconferentie, 200 jaar 
^Djokjakar ta Deze uitgiften verliezen hun frankeer-

:eldigheid op 31 12 1958. 

Van de president Soekarno sene (nos 43/57) zijn tot 
op heden de volgende waarden locaal gedrukt bij de 
Pertjetakan Kebajoran, nl i , 1,25, 1,50, 2 3 , 4 5 
en 10 Rp Deze druk is te herkennen aan het verschil 
in kleur met de vroegere uitgifte, maar di t verschil is 
moeihjk te beschrijven Onder de Kwarts lamp fluores 
ceert het papier der Enschede druk sneeuwwit, maar 
dat van de Kebajoran grauwig 

In de dierenserie worden de volgende waarden nog 
verwacht 30 40 45 60 70, 80 en 90 sen 

Op 9 april jl verliehenen ter gelegenheid van de Dag 
van de Luchtvaar t 5 post7egels met afbeeldingen van 
verschillende typen van vliegtuigen De waarden zijn 
10 s b ru in , 15 s b lauw, 35 s oranje 50 s groen en 
75 s gnjs De ontwerpen zijn van Risman Soeplanto 

IRAN 
De 50 jarige exploitat ie van de petroleum in di t iand 

werd op een tweetal postzegels herdacht in de waarden 
2 R grijs rood geel en groen, 

10 R blauw, rood, geel en groen, 
beule met afbeelding van een boortoren en vuur 

ISRAËL 
Amgezien de Israelische P T T ons na heihaald 

verzoek geen aankondigmg zendt betreffende nieuwe 
uitgiften van dit land, ?!jr> ^U voor deze berichten aan
gewezen op mededelingen van bladen, die deze mede
delingen wel ontvangen VVij vernemen op deze wijze, 
dat het Maccabiah zegel, dat op 20 januari jl verscheen 
en door ons werd gemeld in het februarinummer op blz 
53 op 2 soorten papier is gedrukt , n! wit papier en geel
achtig papier 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling in verband 
met het 10 jarig bestaan van de onafhankelijke republiek, 
verscheen op 21 apr i l j l . een postzegel van 400 pr in 
vier kleuren en met afbeelding van het Nat ionale 
Gebouw te Jerusalem Het zegelontwerp is van M en 
G Shamir te Tel Aviv 

Het feit, da t een eeuw geleden de bekende p^yiho-
analist Sigmund Freud (1856 1939} werd geboren zal , 
hoewel dus 2 jaar te laat , vermoedelijk op een postzegel 
worden herdacht 

Het i e Congres van de joodse wereldjeugd zal aan 
leiding zijn tot de uitgifte van een postzegel van 200 pr , 
terwijl de zegels voor het Joodse Nieuwjaar in de waar
den 50, 60, 160 en 300 pr zullen zijn 

J A P A N 
De 3e Aziatische Olympische Spelen, welke in Tokio 

zullen worden gehouden, zullen op 24 mei a s , de d-ïg 
v i n de opening der spelen, op een 4 tal postzegels wor
den herdacht , nl 

5 y nationaal s tadion, oplage 12 mil joen, 
10 y flambouw en embleem der spelen, oplage 12 m i l j . 
14 y hardloper, oplage 5 miljoen, 
24 y duikster , oplage 5 miljoen 

L A O S 
De in ons maar tnummer op blz 87 aangekondigde 

Rode Kruiszegels verschenen op 2 mei jl en zijn 
8 k grijs, zwart en rood, 

12 k donkerbruin, sepia en rood , 
15 k Russisch groen grijsgroen en rood, 
20 k geelbruin, paarsrood en rood 

ZIJ geven alle een afbeelding van een moeder die 
haar kind voedt 

N I E U W - Z E E L A N D 
De jaarlijkse kinderzegels hier Health s tamps ge

noemd, zullen dit jaar vermoedelijk op 20 augustus a s 
verschijnen Evenals vorige jaar zullen de beide waar
den zijn 2 d + i d e n 3 d - f i d Beide zegels zullen in 
verticaal formaat zijn met afmeting 21 X 37 mm Zij 
worden in rasterdiepdruk vervaardigd door Messrs 
H irrison & Sons Ltd in Engeland in vellen van 120 
zegels, maar ook in velletje=; van 6 zegels In verband 
met het feit, dat dit ja ir de Boys Brigade 7s j u r 
bestaat hebben de onderwerpen op de postzegels h i t rop 
betrekking alhoewel de toeslag niet ten bate van tieze 
instelling komt , maar ZOTIS gebruikelijk ten bate van 
King George V Memoridl Childeren s Heal th Camps 
F( deration (Bond van Kindergezondheidskampen ter 
nagedachtenis van koning George V) Door laatst
genoemde Bond worden speciale dag van uitgifte 
e ineloppen verkrijgbaar gesteld 

De in ona maar tnummer op blz 79 gemelde opdruk 
2 d op 11/2 d verscheen niet op 15 m a i r op 6 j a n u i r i j l 
WIJ kunnen hieraan nog toevoegen da t voor de opdruk 
werd gebruik gemaakt van 2 vormen Zi] onderscheiden 
zirh door de grootte van de zwartq s t ip welke in de 
latere, tweede vorm iets kleiner is dan in de eerste 

Zoals reeds door ons aangekondigd op blz 279 van 
het novembernimuner 1957 zal in september a s een 
postzegel worden uitgegeven ter herdenking van de 
eerste vlucht over de Tasman zee, welke 30 jaar geleden 
werd uitgevoerd door Charles Kingsford Smi th He t 
zal een zegel zijn van 6 d met afbeelding van een portret 
van deze vliegenier gekleed in vl iegcostuum, alsmede 
van de door hem bestuurde machine Southern Cross ' , 
w a i r m hij de overtocht maakte Het zegelontwerp is 
van lames E Lyle te Auckland, de vervaardiging der 
zegels geschiedt in Australiö door de Note Pr in t ing 
Branch van de Commonwealth Bank of Austral ia te 
Melliourne Zegelafmeting 24,05 x 37,5 min t20 zegels 
in het vel 

Op 29 september a s zal ten postzegel worden ui t 
gegeven ter herdenking van het 100 jarig bestaan van 
Nelson als stad De afbeelding op het zegel zal bet 
zegel vertonen van het bisdom Nelson, zulks naar het 

ontwerp van M J Macdonald te Nelson Zegelafinetgm 
21 X 25 mm met 160 zegels in het vel Het zal een 
zegel zijn van 3 d rood 

De speciale dag van uitgifte enveloppe geschiedt 
door de Nelson Philatelic Society postbox 16 te Nelson; 
prijs 3 d 

In november a s zal een serie van 3 postzegels volgen 
ter herdenking van het eeuwfeest van de provincie 
Hawkes Bay terwijl in januari 1959 een postzegel zal 
verschijnen ter gelegenheid van het Pan Pacific Scout 
Jamboree, da t volgend jaar in Auckland zal worden 
gehouden 

Van de wiarden der koerserende serie met portret 
van koningin Elisabeth verscheen de 4 d blauw nu 
evenals de reeds zodanig verschenen zegels van i d , 
11/2 *J 3 d en 6 d met weglating van de ster en met 
grotere waardecijfers Ook de % d en 8 d zullen in 
deze geest worden gewijzigd 

Wij kunnen nu de oplage cijfers geven van enige 
vroegere uitgiften, nl 

Eeuwfeest van de N Zeelandse postzegel 
2 d 8 000 040 
3 d 15 000 000 
4 d 2 joo 000 

1 euwfeest van S o u t h l i n d . 
2 d 8 000 040 
3 d 15 000 000 
8 d 2 000 000 

Vlees export 
4 d r 500 000 
8 d r 500 000 
Vrijwel alle zegels dezer oplagen werden verkocht 

P A K I S T A N 
I e r gelegenheid van de ae veriaardag van de republiek 

verscheen in de koerserende serie een postzegel van 
15 r rood en lila, met afbeelding van een palmboom 

P A N A M A 
De in ons vorige nummer op blz 109 gemelde serie 

van 4 postzegels uitgegeven ter ere van de V N werd 
slechts uitgegeven in een tot ile oplage van 10 000 series 
De zegeN voor de gewone post zijn in verticaal formaat 
en die \oor de luchtpost in horizontaal formaat 

Het minntuurve l le t je bevat de zegels ongetand, 

P A R A G U A Y 
De 400 jarige sterfdag van St Ignat ius de Loyola 

werd m maar t jl herdacht op een serie van 5 postzegels, 
vervaardigd m rasterdiepdruk nl 
so c bruin , standbeeld van de heil ige, 
50 e lichtgroen de heilige en de weleerwaarde Roque 

Gonzalez, 
1 G 50 violet , de heilige en oude gebouwen van de 

Jesuiten te San Ignacio, 
3 G blauw Us 50 c bru in , 
6 G 25 rose, als 50 c lichtgroen 

P E R U 
Het eeuwfeest van de Lima Cailao telegraafdienst 

werd op 7 april jl op een tweetal postzegels voor de 
luchtpost herdacht te weten 
40 ( donkerbruin Carlos Paz Soldan (1844 I 9 - ^ ) . 
I S groen, maarschalk Ramon Castilla (1797 1867) 

Het eeuwfeest van de haven van Cailao werd op een 
zegel voor de luchtpo^^t van 1525 herdacht met afbeel 
ding van een ge/icht op de haven en portret van presi 
dent Manuel Prado 

S P A A N S E K O L O N I Ë N 
Fen b i t e van de slachtoffers der overstroming te 

Vilencia verschenen de \ olgende zegels 
10 -|- 5 c paarsrood opl ige 1 075 000 s tuks voor 

ieder gebied , 
15 + 10 c geelbruin, oplage i 037 500 s tuks voor 

ieder gebied, 
5 0 + IOC olijf op lage i 0^7 ^oostuk'i voor ieder gebied 

De afbeeldingen voor de koiomt^n zijn echter verschil 
lend en zijn voor 
Ifni: zwaluwen tussen de wapens van Valencia en 

Santa Isabel la , 
S a h a r a : ooievaars tussen genoemde wapens , 
G u i n e a : duiven tussen genoemde wapens 

Voor di t laatste gebied verscheen op 10 april jl een 
sei ic v in 8 postzegels in 4 verschillende tekeningen 
op het gebied der sport De zegels zijn in rasterdiepdruk 
v( rva i rd igd met zegelafmeting 41 x 25 mm en tanding 
13 Het zijn 

5 c donkerroodbrum 2 boksende mannen , 
10 c b r u m , 2 handbal spelende mannen , 
15 c geelbruin, \crspringende m a n , 
80 c groen, hardloper dr fmish passerende; 
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1 p . oranjerood, als 5 c . ; 
2 P . roodpaars , ais 10 c ; 
2,30 P . donkerviolet als 15 c . ; 
3 P . donkerblauw, als 80 c . 

T U N I S 
Op 20 maar t j l . verscheen een serie van 3 postzegels 

t e r herdenking van de 2e verjaardag van de onafhanke
lijkheid van d i t l and . De zegels zijn ontworpen en ge
graveerd door Paris en in plaatdruk vervaardigd. Het 
ztjn: 
20 F . bruinviole t en smaragdgroen, kaar t van Tunis 

en verbroken ke t t ing ; 
25 F . bruinviole t en l ichtblauw, Arabische vrouw en 

k i n d ; 
30 F . bruinviolet en rood, vlag van Tunis . 
De oplagen zijn resp . i , i en i ^ miljoen s tuks . 

Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstel l ing te 
Brussel , verscheen op 17 apr i l j l . een postzegel van 
30 F . met portret ten van Andre Vesal (Belgio) en Abdul 
K a m a n Ibn-Kha ldoub (Tunis) . 

VENEZUELA 
De heer Traanberg te Haar lem meldde ons de ver

schijning van een serie van 7 zegels voor de gewone post 
en 6 zegels voor de luchtpost ter herdenking van de 
125ste verjaardag van de dood van Simon Bolivar en 
de 150ste verjaardag van de eed (voor de onafhankelijk
heid) te Monte Sacro. De zegels werden in de Bonds
drukkerij te Berlijn vervaardigd met het portret van 
Bolivar in reliëfdruk. Het Inschrift lu id t : , ,Simon 
Bolivar/1805 - 1830 - 1955/150 Aniversario Ju ramen to 
Monte Sacro y 125 de su m u e r t e " . Hierui t blijkt dus , 
d a t de zegels eerst 2 jaar na de herdenkingsdatum zijn 
verschenen. De zegels zijn voor de gewone pos t : 

5 c. blauwgroen; 
10 c, rood; 

20 c . grijsblauw; 
2 5 c . wijnrood; 
30 c. v iole tblauw; 
40 c. oranjerood; 
50 c . oranjegeel; 
en voor de luchtpost : 

5 c . oranje ; 
10 o. bruingrijs; 
20 c . donkerblauw; 
25 c . donker grijsblauw; 
40 c . rood; 
65 c. geelbruin. 

Verwacht wordt een serie van 20 postzegels ter her
denking van het 4e eeuwfeest van de stad Truji l lo, 
alsmede een serie van 5 postzegels betrekking hebbende 
op de watersperring van Guarico en ook een serie van 
5 postzegels betrekking hebbende op het kanaal van 
Barra naar Maracaibo. 

V I E T - N A M ( N o o r d - ) 
Op 6 januar i j l verscheen een serie van 3 postzegels 

ter vestiging van de aandacht op de strijd tegen he t 
ana lphabeth isme. Zij geven de afbeelding van onderwijs 
in de openlucht onder een boom aan landarbeiders. 
De zegels zijn in horizontaal formaat en in de waarden: 

50 d. groenblauw; 
150 d. roodbruin en bru in ; 

1000 d . geelbruin. 
Vermoedelijk in maar t j l . versebenen 2 postzegels 

als propaganda voor de physieke ontwiklreling. Zij geven 
de afbeelding van een gymnastiek beoefenend meisje. 
De waarden zijn 150 d. en 500 d. 

Een tentoonstel l ing van Vietnamese kunst zal aan
leiding zijn tot de uitgifte van 8 postzegels m 4 ver
schillende tekeningen. 

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 
Ter herdenking van de samenvoeging van Syrië en 

Egypte in de bovengenoemde republiek verschenen 2 
postzegels in gelijke tekening, bestaande in een ver
hoogde kaar t van de beide genoemde landen overbrugd 
door een boog met arabisch opschrift, alsmede een op
gaande zon. De zegels vermelden de da tum 1-2-1958, 
de hoogste waarde vertoont bovendien boven de boog 
een klein vliegtuig. De landsnaam is zowel in het 
Engels als in het Arabisch op de zegels gesteld. Zij zijn 
vervaardigd in rasterdiepdruk met zegelafxneting 
29 X 62 m m en tanding i i } 4 - De waarden en kleuren 
zijn: 
10 m. groen en geel; 
15 m . bruin en blauw. 

slot rubriek Nederland: pag. 133 

Dienstorder H 181 d.d. 11 april 1958 van de P.T.T. meldt: 

Portzegels. 
Aanmaak en intrekking. 1. In verband met de gewijzigde 

posttarieven zullen portzegels in de waarden van 11, 16, 
26 en 60 cent worden aangemaakt. Zodra deze nieuwe zegels 
gereed zijn volgt hieromtrent nader bericht. 

2. De behoefte aan de portzegels van 5, 6, 8, 12, 14, 20, 
35, 85, en 90 cent is zodanig verminderd, dat deze niet meer 
zullen worden aangemaakt. Zodra de nog aanwezige voor
raad is uitgeput komen deze waarden te vervallen, 

3. Wanneer hiervoren bedoelde wijzigingen hun beslag zul
len hebben gekregen zal de serie portzegels uit de volgende 
waarden bestaan: 1, 7, 10, 11, 15, 16, 24, 25, 26, 30, 40, 50, 60, 
95 cent, ƒ 1,— en ƒ 1,75. 

Postzegels 
verkrijgbaar aan de filatelistenloketten. 
In de opgave in ons vorige nummer op blz. 97 is enige 

aanvulling gekomen, terwijl ook een verkeerde melding hier
bij tevens wordt verbeterd. 

Nederland. 
Portzegels (met horizontaal watermerk), uitgifte 1947 - 1957: 

1. 5. 6. 7. 8, 10. 12. 14. 15. 20. 24. 25. 30. 35. 40. 50. 85. 90. 95. et. 
ƒ 1,—, ƒ 1,75 (cat.nrs 80, 83 t/m 87, 89 t/m 91, 93 t/m 103). 

Te koop gevraagd: 
verzamelingen, 

partijen/ 

massagoed en 

kilowaar. 

Vraagt gratis mkoop'ijst massawaar 

POSTZEGELHANDEL 

G. VAN DER eUNDE 
Petristraat 8, Utrecht (Oog in Al), telefoon 31082 

Nederlandse Antillen. 
Jeugdzorg 1958: 2V2 + 1 et, Vh + IV2 et, 15 + 2V2 et en 

22V2 + 2V2 et. (verkoopprijs ƒ 1,10) verkoop t/m 14 juli 1958. 

Nederlands Nieuw-Guinea. 
Frankeerzegels (groot formaat), 

25. 30. 45, 55. 80. 85 et. 
uitgifte 1954 - 1956: 

Suriname. 
Thalia-herdenkingszegels: IV2 + 3 et, 10 + 5 et, 15 4- 7V2 et, 
20 + 10 et. (verkoopprijs ƒ 1,56). 

Portzegels, uitgifte 1956: 1. 2. 2.V2. 5. 10. 15, 20. 25. 50. 75ct. 
en ƒ 1,— (verkoopprijs ƒ 6,11) (cat.nos. 47 t/m 57). 

Frankeerzegels. 
Dienstorder H 218 d.d. 24 april 1958 van de P.T.T. meldt: 

Intrekking en aanmaak. 
1. Door de wijziging van de posttarieven is het gebruik 

van de frankeerzegels van 3, 5, 7 en 40 cent aanzienlijk 
verminderd. Daarom zullen geen zegels in deze waarden 
meer worden aangemaakt; zij blijven evenwel vooralsnog 
hun geldigheid behouden. 

2. De genoemde zegels moeten zoveel mogelijk worden 
opgebruikt. Zij kunnen — zolang de voorraad strekt ■— nog 
op de gewone wijze bij het hoofd van de Controle Post-
waarden worden aangevraagd. 

3. Voorts zullen nieuwe frankeerzegels in de waarden van 
37, 62 en 80 cent worden aangemaakt. Zodra deze zegels 
gereed zijn volgt hieromtrent nader bericht. 

Aanbieding: 
Cambodge 

Nieuwe luchtpostserie 5 wrd. hoog nominaal ƒ 18,— 
Laos olifantenserie groot formaat 7 zegels ƒ 3,— 
Laos luchtpostserie 1/4 frs. 1275 ƒ 6,50 
Laos luchtpost nieuwe serie 2e Boeddha ƒ 5,50 

Te koop gevraagd: 
Alle betere series en zegels van Nederland en O.G. 
op basis 40% catalogus, alsmede kilogoed. 

POSTZEGELHANDEL H. V A N LIESHOUT 
v / h R E I S Z 

VAARTWEG 25 HILVERSUM - G'RO 325951 - TELEFOON 8428 
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VERKORT VERSLAG 
van de Bondsbestuursvergaderingen, gehouden 4 en 27 maart 

1958 in het Domhotel te Utrecht. 
De binnengekomen verslagen worden besproken, evenals de 
samenstelling van de eerstvolgende mededelingen van het 
Bondsbestuur, t.w. nr. 9. Voor het bekertournooi hebben zich 
tot nu toe 2 kandidaten aangemeld. De lijst van genodigden 
voor de a.s. filatelistendagen wordt opgesteld. Hierna wordt 
de Financiële Commissie onderwerp van bespreking: de heer 
Van Lente treedt uit vrije verkiezing af en de heer Stoop 
moet reglementair aftreden. 

Van de P.T.T. is bericht ontvangen, dat de Bond geen kos
ten in rekening gebracht zullen worden voor de extra dien
sten, aan het Filatelisten-loket verbonden, dat op de a.s. 46ste 
Nederlandse Filatelistendagen, in het R.A.I. te Amsterdam te 
houden, voor een bijzonder stempel zorgt. 

De bonds-tandingmeter blijkt aantrekkelijk te zijn; de Be
heerder van de Bondsbibliotheek heeft inbreuk op de 
auteursrechten van de Bond op zijn tandingmeter moeten 
constateren. 

De ruildag te Geleen was druk bezocht; jammer was het 
alleen dat het ruilen niet altijd op de voorgrond stond: het 
was voornamelijk verkoop, veelal zelfs tegen hoge prijzen. 

Op de ruildag te Bocholt was de belangstelling van Neder
landse zijde niet zo groot, al waren er toch altijd nog een 
50 belangstellenden uit ons land. 

Zoals elk jaar opnieuw, komen er wensen naar voren met 
betrekking tot het Maandblad. De een wil de nieuwtjes er 
in hun geheel uit kunnen lichten; de ander wil de adverten
ties of het Verenigingsnieuws er uit kunnen verwijderen. Het 
contract en de technische eisen, die het bedrijf stelt, maken 
het onmogelijk het ieder naar de zin te maken, al blijkt de 
Raad van Beheer van het Maandblad toegankelijk te zijn 
voor elke mogelijke verbetering van het blad. 

KORT VERSLAG 
van de Bondsbestuursvergadering, gehouden op 11 april 1958 

te Amsterdam. 
Deze vergadering staat in het teken van de Algemene Ver

gadering. De agenda wordt aangepast aan de toestand van 
het ogenblik. 

Punt 19, „Het ter beschikking stellen van medailles aan 
verdienstelijke bestuursleden" komt te vervallen, daar de 
P.V. „Zeeuws-Vlaanderen" te Terneuzen, die dit voorstel in
diende, dit inmiddels heeft teruggenomen. 

De heer Krajenbrink heeft zich nog voor deelname aan het 
bekertournooi opgegeven, zodat 3 sprekers in het strijdperk 
zullen treden. 

De vergadering van het Kapittel van de Costerus-medaille 
zal, ten gerieve van hen, die van veraf komen, niet om 9 uur 
maar om 9,45 aanvangen, waardoor het Bekertournooi ook 
wel iets later zal beginnen. 

Van de Secretaris van de F.I.P. kwam een brief binnen met 
de mededeling, dat de heer König niet langer lid is van de 
„commission pour l'éducation de la jeunesse philatélique". 
De Bond zal trachten deze vacature, door het stellen van een 
kandidaat, voor Nederland te behouden. Op het a.s. F.I.P.-
congres te Brussel zal de opvolger voor de heer König wor
den gekozen. 

De postzegeltentoonstelling te Brussel zal, bij gebrek aan 
middelen niet doorgaan, nu de Belgische Posterijen geen toe
stemming hebben gegeven voor het verschijnen van een spe
ciaal zegel voor die tentoonstelling. 

De bibliothecaris stelt voor, bij volgende Bondsdagen een 
]--oine stand in te richten om meer bekendheid te geven aan 
de Bondsuitgaven. DE SECRETARIS. 

werenigingsii i ieu WS 

Onderstaande sprekers hebben zich bereid verklaard op ver
enigingsavonden lezingen te houden. 
Mr. H. J. Bernsen, 's-Hertogenbosch, Aertshertogenlaan 275. 
Onderwerp: Specialisatie. 
Vergoeding reiskosten 2de klas. 
C. Spoelman, Nijverdal, Margrietstraat 9. 
Onderwerp: De afstempelingen op de postzegels van Frank
rijk 1849-1876. 
Zegels op albumbladen kunnen worden getoond. 
Vergoeding reiskosten 2de klas. Zou na afloop niet meer kun
nen worden thuisgekomen dan logies bij een der leden. 
A. B. Benfer, Den Haag, Teylerstraat 120 (tel. 395305). 
Onderwerp: Beeld Filatelie. (Lichtbeelden en tentoonstelling). 

Egypte gezien door zijn postzegels (Dito). 
De Bijbel in postzegels (tentoonstelling). 
Vervalsingen en vervalsers (lichtb. en tentoonstelling). 
Oorlog om de uitvinding van de postzegel en door ver
keerde voorstellingen op postzegels (licht, en tentoonst.). 
Italiaanse Postzegels en Stempels (tentoonstelling). 
Een filatelist op zwerftocht in Libië (lichtb. en tentoonst.) 

Vergoeding ƒ 25,— per avond. 
Buiten de provide Zuid-Holland reiskosten en eventueel 
overnachten extra. 

Spreker: K. E. König. 
Onderwerp: De Oostenrijks-Hongaarse Veldpost gedurende 

de Ie wereldoorlog. 
De Poolse Stadpost(bestel)diensten gedurende de Ie wereld
oorlog. 
Het oude Montenegro. 
De Landschapsserie van Bosnië-Hercegowina 1906/12 (al of 
niet met kleurenfilmstrip, waarvoor kleinbeeldprojector 
moet worden gehuurd). 
Goed postzegelverzamelen meer dan een hobby. 
De betekenis van de filatelistische litteratuur. 
Gespecialiseerd postzegelverzamelen. 

Condities: Reiskosten Ie klas plus evt. warme maaltijd. 
DE SECRETARIS. 

AGENDA INTERNATIONALE RUILDAGEN. 
Sinds de laatste opgave (februari-nummer, blz. 55) zijn de 
voor 1958 nog op het programma staande internationale ruil-
dagen nader vastgesteld: 

8 juni 1958: ALSDORF (verantwoordelijk voor de organi
satie: Landesverband Mittelrhein) in het hotel „Alsdorfer-
hof" van 10 tot 17 uur. 
Nadere inlichtingen geeft Ir. W. Schlösser, Hubertuslaan 
18, Terwinselen. Alsdorf is te bereiken vanuit Heerlen per 
I.A.O. (Internationale Autobus Onderneming), elk half uur 
vanaf 8.45 uur. Overstappen te Pannersheide op tram naar 
Alsdorf. 

28 september 1958: ZUTPHEN (georganiseerd door de Gel
derse Filatelisten Vereniging „De Globe"). 

12 oktober 1958: VERVIERS. 
De ruildagen te Alsdorf en Zutphen komen in de plaats 

van de oorspronkelijk voor Aachen (8 juni) en Arnhem (5 ok
tober) aangemelde bijeenkomsten. 

De Commissaris voor de Internationale 
Ruildagen, DE BOSCH KEMPER. 

BONDSINFORMATIEBUREAtl. 
De heren secretarissen worden verzocht bij eventuele roye

menten, zo volledig mogelijke gegevens aan het bondsinfor
matiebureau door te geven, zoals voornamen, geboortedatum, 
beroep en adres. 

De vermelding in het kaartsysteem, dat door X-vereni-
ging werd geroyeerd het lid Y zonder enig verder gegeven, 
heeft geen enkel nut en geeft hoogstens aanleiding tot mis
verstanden en onnodige correspondentie. 

Uw medewerking zal zeer op prijs worden gesteld. 
De beheerder van het Bondsinformatiebureau, 

W. H. LUTKEVELD, 
Boterdiepstraat 8 hs, Amsterdam-Zuid. 
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N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G 
V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S . 
S e c r : D J . G V e r z i j d e n , G o d e l i n d e -
w e g 44, N a a r d e n T e l K 2959-5427 

Secretariaten der afdelingen zie voi ige 
n u m m e r op blz 111 

Aanmeldingen 51 Plof Di H Boschma, 
Ri jksmuseum v Nat Historie, Raamsteeg 2, 
Le iden , 53 Me] P Blokker , Zuideinde 21, 
A b b e k e i k , afd W e s t - F i , 1G8 A D Walraven 
Borst , Schuber t l aan 14, Apeldoorn 243 B Th 
Daanen , St Annas t r aa t 209, Nijmegen, 248 J . 
G r a v e n k a m p , Anje l iers t raa t 28, Den Haag, 
afd Voorburg , 281 Joh A de Groot, F r ans 
Ha l s s t i aa t 89, Nijmegen 314 M de Haan, 
Ki i j t e r spad 169 A, Zwaag, afd West-Fr 377 
.W Heffelaar, Hoofdstraat 5, Hoorn 422 W. 
Tj de Haan Brederodes t r 140, Zandvoor t , 
afd Haa r l em 438 M A J Jeeke l Meerhof 
29, Leiden 444 W W Kowtunovv, Lwow Post
kas ten 188, Udssr Lwow 525 W Kruijswijk, 
Huisdaels t raa t 13, Alphen a'd Rijn 532 A 
C van Leeuwen Cosijn v Amste ls t raa t 8, 
Mijd iecht afd Voorbuig 540 B Lu i tmg , 
Roompots t raa t 90, A r n h e m , 568 Mevr A H. 
Munt ing-Schne ider Paas , Oranjesingal 17, 
Ni jmegen 594 W H de Munnik, J ac Ver-
meijsstr 30, Scheveningen, 610 J H Nijhuis, 
Veigee tmi jn ie t s t raa t 29 A, Ro t t e idam 628 
Th H M Vaessen Dehs t r aa t 52 Nijmegen 
634 P Westmaas, van Velzenst iaat 11, Al
phen ad Rijn, 642 F v d Plaat , Vennen-
weg 5, Epe, afd Apeldoorn 810 F J A 
V d Meeren, Be ig en Dalseweg 275, N y m e -
gen , 830 W Pee t e i s , Z iekers t raa t 64 66, Nij
megen , 1425 J H B van Delden, Taludweg 
55, Hi lversum; 903 C J Groet Coornher t -
s t r aa t 16, Alkmaar , 917 W H Schipper, Hoe-
ve rweg 41, A lkmaar 943 J H Hammink , 
I Jsse l s t raa t 16, Almelo 

Per 1 }uli 1958 676 J H Memelink, Tuk-
seweg 84, Steenwijk 785 D Nijk, Wilhelmina-
s t i aa t 11, Steenwijk 

Overleden 2018 K W van Lonkhuizen, 
B i e d a , 504 L Kolijn, Ut recht 855 F W J. 
M F lee rkamp , Nijmegen 841 Mr D F W 
Scheidius , A r n h e m 75 Mevr A van Leeu-
wen-Boermal , Arnhem 

Afgevoerd wegens vertrek, of emigratie 
1019 P Kips Amste rdam 216 C A de Ko
ning Hi lversum, 1540 M J de Lange, Dja-
k a ï t a , 710 B de Ridder, Nijmegen 544 D 
Klompmake r , Z a a n d a m , 753 J S t i enge i s , 
R o t t e i d a m 

Afgevoerd wegens wanbetaling 1308 P . 
Be rkhou t , K r o m m e n i e , 1719 H Bakvis Lei
den 1654 H Doorn, A r n h e m 1150 G T de 
Graaf, Amste rdam 828 J L Houtsma, Am
s t e rdam, 2052 H N Jacobs Wormervee r 
2157 H M Klijnsma, Den He lde i , 1089 D 
Molier, Voorburg , 429 P Oudshoorn, Lekke r -
ke rk 1682 A Quartel , Tei Aar 492 D Sam
son, Enschede , 378 S Simonides Uithuizen, 
110 M van Schaijk Haa i l em, 1874 H Theu-
nissen, Rijswijk 2070 P E R Welling, Bor-
culo 1193 C O Wiecherts , Voorbuig 14o8 
L V d ve lde , Amste rdam 2059 J F H H 
Vei hoeven, Borculo , 757 Joh Vogelzang, I o-
chem 

Cori ectie 2327 In he t vorige n u m m e r gaven 
w e op als n ieuw lid de heei C R J v d 
Kolft , di t moet zijn G J v d Kroft 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G 
„ P H I L A T E L I C A " . S e c r D O K i r c h 
n e r , R i e t z a n g e r l a a n 5, ' s - G r a v e n h a g e , 

' t e l 393838 B e h e e r d e r C e n t r a a l L e d e n -
r e g i s t e r N F H e d e m a n , V a l k e n b o s -
k a d e 86, D e n H a a g T e l 390857 

Vooi secretariaten en veigaderingen der 
afdel ingen zie vorige n u m m e r op blz 112, 
me t u i tzonder ing van Land van Cadzand 
seci F R Bloem, Zuidzandses t iaa t 35, Oost-
bHrg 

Langedijk ve rgader ing 5 j un i 
Sassenheim secr M F v d Horst, Zui -

dei s t r aa t 1, Sassenheim 
Zwolle Ie vil jdag 19 45 u u i , 3e za terdag 

15 u u r 
Onbekend adres ld 854 J h r Mr C C 

H o r a Siccama, Wassenaar , Cd 1239 W de 
Zeeuw Herwen , Rm 4185 H Hols Rot ter 
d a m 

Overleden Rm 10 P A W Elbeis Bilt-
hoven . Ze 409 G N Mej le i Zwolle ld 
895 J Jaspers , Ha t t em Ut 1298 L Kolijn, 
U t r ech t 

Bedanken Vn J L 74 R Collette Middel
bu rg H m 883 F K Lotge img, Wageningen 
Vn 947 K J Pervoost Vlissingen Vn 943 
S J W Stroo, K o u d e k e i k e Cd 1235 G Ver
does Herwen Wo 1282 M Jaspers , Woe l 
d e n Wo 1556 Pater C Schouten OFM, Woer
den Vn 2323 C van OoisiChot, Koudeke ike 
ld 2547 N Taverne Hamil ton , Vn 3035 P 
I ab ruye re , Gera ld ton , Wo 3085 J van Gen
de ren , Woerden , Vn 3382 A J Pr inse , \ f . s -
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s ingen. Id 3383 B ReyS, Brussel; Vn 339S 
A J . v a n Oorschot, Vlissmgen, Gv 3973 
J W F D Brouwer , Den Haag, At 4130 
R Mens, Danbury , Conn 

Schorsen Wt. JL 30 Me] M E J Leyen-
decke i s . Weer t , Nk J L . 141 Joh J van t 
Slot, Noordwijk, Wt J L 143 R L J C M 
Vossen, Weer t , Id JL 169 Mej R A W C 
Schujvers , Gouda Wt GM 19 S A M J . 
Janssen , Weert Id 33 M A P l a t s c h o u e , 
Sas van Gent , Nk 164 L Hazenoot, Nooid-
wijk, K n 476 Mevr A C Siemonsma-Teen-
sma Emmeloord , Id 622 T H C van Til
burg , Heer le rhe ide , Am 795 G M Seugling, 
Ams te rdam Cd 1209 A J Bouhuys, Lobi th , 
Wt 1471 P E A M van Hoof, Weert Gv 
1489 P E Hof l i ch te r . Den Haag Sd 1494 
Mej H B Fokke r van Crayestem, Zierikzee 
Dr 1510 B Wiei inga, Vlaardingen Rm 1789 
T B de Jeu , Ro t t e rdam Z Hm 1803 P A 
Euwen , H a i r l e m Id 2114 Mr A Graftdijk, 
Den Haag Rm 2149 Joh Slegtenhoist , Rot
t e r d a m Ar 2257 J L C Alkemade Noord-
WJjkerhout Id 2285 B v d Kooy, Leeuwar 
den Gv 2301 J H J G Smits, Voorbuig , 
Gv 2367 H F Willems, Den Haag Ab 2401 
Kl van Dillen, Alblasserdam Id 2689 W H. 
M van Thiel, Beek en Donk Ze 2780 A C 
Schouten , Ro t t e idam Sd 2927 J M Knaap , 
Zier ikzee Gv 2954 K F N Gilbert, Den 
H a a g , Gv 3276 H van Lonkhuyzen, Den 
Haag , Gv 3448 Mej I J van Eyk, Den 
Haag ld 3605 W B P u n s e n Aalten Gv. 
3646 B Vieeswijk Rijswijk ld 3712 J Re-
ze lman. Hem Gv 4020 H R van Nauta 
Lemke , Voorburg z e 4205 M ter Vooide, 
Zwolle At 4293 S S teenbeek Amersfooi t 

Schorsing intrekken Gv 223 P J Boudier , 
Ro t t e rdam ld 4056 J de Monye Eindho
ven Gv 4308 P Hagemeyer , Den Haag 

Nieuwe leden Alle 53 kandidaat - leden, 
ve imeld in het ap r i lnummer W E L K O M ' " 

Bedanken intrekken (Huisgenootlid) En. 
1976 J J de Moei (Oud no 1211, D u e b o o m -
laan 209, Hoorn 

Kandtdaa t - ieden Ar 3080 Th Mestrum, 
Leimuiderdi jk 90, Haar lemmermeei At J L 
183 F Be iendse (13-3-42), Schiestraat 61, 
Ameis foo i t At 4063 T W A Brouwei Ma-
ge lhaens t raa t 11-C, Ameisfoor t At 3055 G 
D Rui tenberg , Leusderweg 31 Ameisfoort 
A m 3061 G A M Beekveldt , Alblasstraat 
22-11 Ams te idam Am 3062 G J H Dier-
gaa ide , Uti echtses t raa t 56-III, Amste rdam-
C Am 1972 W Willemsen, Amstel 220, Am
s te rdam-C Dn JL 132 H Hei mans, Hoofd-
s t i aa t 91, Dr iebergen, Dn JL 140 K D P a u -
lus Welgelegenlaan 31, Di iebergen , En 1943 
D Radecker , Meerlaan 18 Medemblik Gs 
1942 H den Ha i tog (pei 1 j a n '53), Ke rk -
laan 32, Heinkenszand, Gv 3006 R Doup, 
Popul ie r laan 91, Rijswijk (Z H ) Gv 1929 
Mevr A de Heer-v Rorijen, Driebergenst r 
323, Den Haag Gv 3008 M J P Krebs, 
Loudons t raa t 34 Den Haag Gv 3010 G A. 
J Pohl . To iens t r aa t 162, Den Haag, Gv. 
3012 B Pruy t , Pa ramar ibos t r aa t 6, Den 
Haag Gv 1936 A Salij, Vl ie iboorrs t iaa t 206, 
Den Haag, Gv 1912 J Chr Vissei, Pahud-
s t i aa t 141, Den Haag, Hm 3029 W P van 
den Berg, van der Vmnes t raa t 11, Haar lem, 
H m 3031 A N Bierman Schoterweg 30, 
H a a i l e m Hm 3036 G L Oosten Slmgeland, 
Zonnebloemlaan 9-A, Aerdenhout , Hm 1915 
H J Schölte, Archipels t raa t 40, Haar lem-N , 
ld 1913 B H tei Kuile, Di ienerparkweg 5, 
Hengelo (Ov) , ld 1970 C A J van Leeu
wen, Gosewijn van Aemstels t r 8, Mijdrecht, 
Cd 1939 Mevi M L Dobbelaere, Wests t raa t 
9, Schoondijke Lk 3083 P Korver, Spoor-
s t raa t Noordscharwoude Le 1937 J B F 
van H a m m e Stat ionsweg 162, Lisse, Le 1938 
N J S t iae t , Hareweg 151, LiSse, Ml 1946 
G E Meijboom, Schapei s t raa t 31, Meppel, 
Ml J L 182 H J S tar t (17-9- 40) Jan v Ga
lens t raa t 9 Meppel Ml 1902 W Uiterwijk, 
Schaepmans inge l 7, Meppel Nk 3021 F van 
Leeuwen, Witte de Wi ths t iaa t 10, Noordwijk, 
Nk 3022 H Wassenaa i , Roerdompst raa t 26, 
H a a i l e m Rm 1945 B Krijgsman, Gouwstr 
23-A, Ro t t e rdam Rm 1926 Jos Oveisaauw, 
Spa r t a s t r aa t 56-B, Rot te idam-W Sm 1951 
G Bisschop, Lindelaan 14 Sassenheim, Sm. 
1954 Joh Hoogeboom, Westers t iaa t 12, Sas
senhe im, Sm 1958 M F Horst , Zuiders t iaa t , 
Sassenheim Sm 1959 Mevr J M Lands t i a -
v Nunen Hoofdstraat 314, Sassenheim Sm 
1960, Sj de Meer, Hein Baders t raa t 40, Sas
senheim Sm 1966 A P van Nassau, P la -
t anen l aan 1 Sassenheim, Sm 1969 Mevr M 
C Venema-Douglas , Van Pal landt laan 5, Sas
senhe im St 111 Th V d Gaast, Aagje De
ken laan 14, Soest, Vn 3053 P Kamermans , 
Bloemenlaan 9, Vlissingen, Wt JL 125 R 
V Huisman (2-10-42), Wilhelminasmgel 18, 
Weei t Wt GM 77 W L E M J u i g e n s 
(20-4-45) Wilhelminasmgel 18, Weert Wt J L 
123 Th J I Visser, (3011-43) St Paulussl i 
41 Weert Wp GM 81 C Oosteniijk (14-8-43), 
S tammerdi jk B 59-A, Weespercaispel Wp. 
1947 T Stork, Tu inkade 8, Weesp Wo JL. 

181 Mej J A Bos (26-3-42), Hoge Rijndijk 30 
Ba iwoutswaarde i WO 1975 J . F Bremei 
Nieuwerdi jk 129, Woei den, Wo 1897 Mej E 
C M Roose, Jan de Bakker s t r aa t 2, Woer
den , Wo 3015 J van der Vaart , Westveense 
kade 1-A, Hoorden ( Z H ) , Wo J L 162 Joh 
W van Wichen, Rijn 19-11, Woei den Zt 197' 
H J Hagelen (per 1 apiil) , Kiake l ingwej 
35, Zeist, Zt 1903 S L Oostindien (per : 
api i l ) . De Wethlaan 14, Zeist Zt 1909 H C 
A van Rijswijk (pei 1 april). Rademaker-
s t raa t 26 Soesterberg, Zt 3040 G H Wou 
te rs Joh de Meesters t raat 40, Zeist Ze 
3048 K Lichtendonk, Carstensdijk 51 Elin 
(post Nieuwlande) , Ze 3059 A J Schoonho 
ven, Assendorperdijk 202, Zwolle 

Verandering van Afdeling Am 176 A Hof 
m a n . Kerkbuur t 303 Andijk W Thans afd 
ENKHUIZEN, Hk 3536 J van der Heide 
Pie t Hemlaan 74, Oegstgeest, thans INDIVI 
DUEEL 

Rectificaties Cd 3305 Mevr F A V e r 
s t rae ten-Lammens , Tivoli 16, IJzendijke 
moet zijn Mevr A Vers t ra ten-Lammens 
Tivoli 16-18, IJzendijke 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA 
Secr esse Mevr. C G H Bode-Flohi! 
Gmnekenweg 108, Breda 

Nieuwe leden F van Meisen, Sluissingc 
7, Breda, (Eur BE NOR), G Elias Di 
B a t e n b u i g l a a n 1, Bieda, (Eur NOR) Mev 
R Huddles ton Sla ter -St iuben, M a i k t 5, So 
(NOR) 19 N van Gelder, N V Vooiburgw 
318, Ams te rdam, 345 M C Weijgeis, Ekste 
s taat 25, Breda (Eur Nor) 

Geroyeerd L J Dumont , Hoboken L ^ 
d Kolk, Breda 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L 
V E R Z A M E L A A R S , H O L L A N D I A " , 

A M S T E R D A M S e c r . A D A e i j e l t 
T o l a k k e r w e g 54, H o l l a n d s c h e R a d i n g 

( U ) 
Ledenvergadering vri jdag 30 mei 1938 

20 15 u u r in hotel „Krasnapolsky ', Warmoe 
s t raa t , Amste rdam De veiling wordt gehoi 
den van 19 30-20 15 uur 

Kandtdaafleden 44 J L van der Burgh 
K e r ks t r aa t 45, Amsterdam-C, 470 J M Kar 
sen, Valer iuss t raat 260, Amsterdam-Z 462 I 
G J van Leeuwen, Kerks t r aa t 174-11, An 
s t e rdam-C, 460 J Meijs, Nassaukade 110 h 
Ams te rdam-W, 467 Mevr M A Schweei 
de Vries Lentsch, Burg den Texlaan 22, Aei 
denhou t 465 L Wiersema, Rembiand twc 
367, Amste lveen, 463 P C L v a n Wijngaai 
den, J o h n Frankl ins t raa t l l - I I I , Amsterdan 
W 

Nieuwe leden 440 H J H van Gemert 
453 Mevr A GiUebaard, 141 J Granadt 
393 F J e t h s , 384 I r A J L indenbergh 4 
J Th M Olbertz, 145 J B M Schoonhc 
ven 451 G van Ti igt 438 W J van de 
Ven, 450 C Willemse 

Correctie kandidaatleden verval len 4 
Mevr A L V d Vorm 

Bedankt 44 Mevr T Doppenbeig 

H A A G S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R 
E E N I G I N G S e c r • G H C v a n Di jk 
T o r t e l l a a n 42, D e n H a a g L e d e n a d m m i 
s t r a t i e : M r A n t v a n d e r F l i e r , T o i t e l 
l a a n 69, D e n H a a g 

Kandtdaat teden F Caiels , le de Riemei 
s t i a a t 44 J P Waagmeeste i , Acaciast iaa 
263 belden te ' s -Gravenhage 

Bedank t Ir J w Jansz 
Nieuw Ud Mr J E I J sebae i t 
Vergadering De eerstvolgende ve igade 

r ing zal gehouden worden op dondeidas; ' 
me i 1953 des avonds om 8 uui in Diligentia 
Lange Voorhout 5 te ' s -Gravenhage 

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

Bestuui svergadering dinsdag 20 mei a^ 
t en huize van de heer Bon 

Ledenvergadering d insdag 27 mei a s 
u u r n m in Tivoli Landenwedstr i jd Syru 

Kandidaat - leden G J W Querngestei 
Dickenslaan 12-11, u t r e c h t (E), P Zandstra 
Kon Ju l ianaweg 35, Loenen a d Vecht (E ) 
P Zeeman, Westkanaaldijk 2, Nieuweis lui 
(E) 

Bedankt M Benschop, Curagao 
Ofer leden L Kolijn, Vleuten 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S 
T E N - V E R E E N I G I N G S e c r • G C Top=; 
S t a d h o u d e r s w e g 89-b , R o t t e r d a m 4 

Nieuwe leden 1060 F Addicks Heuls t iaa ' 
I IB Rottet dam 4, 1068 H Bello, Rosestiaa 
116 B, Rot te rdam 20, 1224 H van Beusekoin 
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Virulyplein 5, Rotterdam 6; 1225 Mej. J. 
Brink, Vioesenlaan 4 A, Rotterdam 4, 1226 
P C Cornelissen, Stadhouderslaan 91, Schie
dam, 1228 K. van Erkel, Capelseweg 3, Ca-
pelle a'd IJssel ;1231 Mevr. C. J. Hoets-Muis, 
Boezemsingel 179 C, Rotterdam 1; 1237 H J. 
Hoogenstraaten, Zaagmolenkade 45 A, Rot
terdam 11, 1247 P. C Ouwehand, Rijks
straatweg C 312, Nieuw Heivoet; 1248 W. A. 
van Pomeren, Ferguutpad 22, Rotterdam 26, 
1263 J. Risseeuw, Maliestraat 20 B, Rotter
dam 25, 1264 J. J. de Roon, Insulmdestraat 
239 B, Rotterdam 11; 1270 X. Saers, Abr. 
Kuyperlaan 57 B, Rotterdam 4, 1272 J F. van 
der Stam, Pieter de Hoochstiaat 19 A, Rot
terdam 6, 1275 J. J. M. Verouden, Walen-
buigerweg 105 B, Rotterdam 4, 1278 N. Ver-
loen, Suiestraat 15 C, Rotterdam 7; 1280 H 
Vitters, .lupiterstraat 2, Postbus 318, Curagao, 
Ned. Antillen; 1290 J. Wouda, Mathenessei-
dijk 251 A, Rotteidam 7, 1291 J. C de Biuijn, 
Hoogstraat 50 B, Rotterdam 1; 1292 J van 
Eek, Rotterdamsedijk 407, Schiedam, 1298 W. 
H. Leenen, Maskerbloemstraat 19 A, Rotter
dam 12; 1302 M. Peekstok, Jericholaan 6 B, 
Rotterdam 16; 1304 H. J. J van de Ven Jr , 
Mijnsherenlaan 20 B, Rotterdam 20, 1306 Mej. 
A van der Weijden, Oudedijk 251 A, Rotter
dam 16. 

Overleden- 1408 H Moedt, Rotterdam 20. 
Opgezegd 670 J Meijer, Uden; 971 J. W. 

F Bunge, Nijmegen. 
Afgevoerd 1035 J Alders, Rotterdam 1. 
Mei-vergadertng De eerstvolgende gewo

ne ledenvergadering wordt gehouden op 
maandag 19 mei a s te 20 uur in Vergader
zaal no. 8 V h Groothandelsgebouw, Hoofd
ingang A, Stationsplein 5 te Rotterdam Zaal 
open te 19 30 uur. Gewone agenda. Bezichti
ging van de kavels voor de veiling op zater
dag 17 mei a s. van 15 tot 16 uur m ons 
clublokaal en voor de aanvang van de ver
gadering. 

Juni-vergadering. De juni-vergadering 
wordt gehouden op maandag 30 juni a s. te 
20 uur m het Groothandelsgebouw (zie hier
boven). 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling 
op zaterdag 21 jum a s. van 15 tot 16 uur 
m ons clublokaal en vooi de aanvang van 
de vergadering. 

Augustus-vergadeimg De augustus-veiga-
lering wordt gehouden op maandag 25 augus
tus a s. In de maand juli wordt geen verga
dering gehouden. 

Clubbijeenkomsten, Bibliotheek en Adres
sen functionarissen: zie vorige Maandblad, 
blz. 113. 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" . Secr.: P. W. Wap, 
Haa r l emmermeer s t r aa t 81-1, Ams te r 
dam-West . Tel.: 125103. 

In de maand jum 1958 komen wij bijeen 
voor de LEDENveigadering op dinsdag 3 ju
ni, de RUILavond is vastgesteld op dinsdag 
17 juni, tevens is dit de laatste samenkomst 
in dit seizoen! De bijeenkomsten als naar ge
woonte om 20 00 uur in ,,Krasnapolsky". Zaal 
open om half acht. 

Nieuwe leden. Alle m Het Maandblad van 
april opgenomen kandidaat-leden zijn als lid 
aangenomen 

Kandidaat-leden' 610 J. M. Koek, Amstel-
kade 133-III, A'dam Zd; 611 M. Mouritz, 
ChurchiUlaan 136 hs, A'dam Zd (Aspirant'); 
612 S. J. F. Plante Fébure de Villeneuve, 
Jan Luykenstiaat 31, A'dam Zd; 613 Mevr. 
J M. Evers-Brink, Planciusstraat 71-III, 
A'dam C; 614 Mevr. M. Glas-v d. Zee, Haar-
lemmerstr. 105-11, A'dam C, 615 A. Kranen
burg, Von Zesenstraat 22-III, A'dam O, 616 
W. Wijkhuizen, Marco Polostraat 112 hs, 
A'dam W. 

Overleden 598 P J. Lalargue 
Overname lidmaatschap Het lidmaatschap 

van wijlen P. J. Laf argue wordt ovei geno
men door C V. d. Sluys, O Z. Burgwal 29, 
Monnickendam. 

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

Nieuw lid: J. H. W. Koster, Veeteeltsti aat 
llOa, Amsterdam O. 

Bijeenkomsten 28 mei, 11 juni en 25 juni 
1958, societeitsavonden. 

In de maanden juli en augustus wegens 
vakantie gean bijeenkomsten. 

PERSONEELS VERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM. Afd. Filatelie. 
Secr.esse: mej . B. Smout, T r a n s v a a l 
s t raa t 49-11, Ams te rdam-O. 

De Algemene Ledenvergadering zal gehou

den worden op 24 juni a s. om 8 uur n.m. 
m het Ontspanningsgebouw van Werkspoor, 
Oostenburgergracht 

Dit is tevens de laatste ruilavond van het 
seizoen. 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„S.H.E.LL." Afd. Philatel ie . Secr.: N. J . 
van Deijck, Badhuisweg 3, A m s t e r 
dam-N. 

JVJCtito ltd (per 1-4-58) P. C. Seegers, Ju-
piterstraat 56, Hilversum. 

STICHTING POSTZEGELCLUB „RO-
BAVER". Secr.-penn.: J . P . de Best, 
Hoogeweg 69-III, Ams te rdam-O. Tel. : 
59640. 

Bijeenlcom-sten' Vaste datum iedere 15e 
van de maand, behalve wanneer deze op za
terdag of dinsdag valt, dan op de eerste daar
op volgende werkdag. 

Nieuwe leden (pei 1-5-58) P D Kooy, 
Ie Oosterparkstraat 126-CI, Amsterdam O; 
P. Prins, Adelaarsweg 121 bv , Amsterdam 
N. 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK 

Afd. Philatelie. Secr.: W. F. H. Hoetjer , 
Slotermeer laan 167-11, A m s t e r d a m - W . 2. 

Nieuwe leden- (per 1-3-58) J. A Klaver, 
Batjanstraat 16-III, Amsterdam O, (per 1-5-
58) R. v. d. Leij, Leeuwerikstraat 26-1, Am
sterdam N; Mevr S. Wever, Reijer Anslo-
straat 22-11, Amsterdam-West 1; Dr. W. J. 
Breslau, Arabislaan 75, Den Haag. 

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. 

Secretariaten en plaatsen van bijeenkomst 
dei afdelingen, zie vorige nummer op blz 114. 

Bijeenkomsten-
Afd Arnhem 4 juni, causerie door de heer 

A Biuynes over eofilatelistische brieven van 
Nederland; 2 juli ,,vraag- en antwooidspel" 
en verloting 

Afd Doettnchem vrijdag 6 juni 
Afd. Ede-Wageningen 4 juni in ,,Ons Huis" 

te Wagenmgen. juli en aug. geen bijeenkom
sten 

Afd Nijmegen woensdag 28 mei en dins
dag 24 juni 

Afd Oosterbeek- maandag 19 mei en 17 
juni . 

Afd Velp. 31 mei en 28 juni. 
Afd Zutphen vrijdag 23 mei, lezing; woens

dag 4 juni, ruilavond, vrijdag 20 juni lezing. 
Nieuwe leden 
Afd. Arnhem 1223 J. Chr Weitz, Vondel

laan 31; 1224 A A Wiesenfeld, Callunastr. 
52, 1225 Mevr. F. H. A Puttmann-van der 
Kallen, Dalweg 4, allen te Arnhem. 

Afd Ede-Wageningen. 1257 W. J. H. van 
Veen, Kamperfoelielaan 6, Wageningen, 1258 
Mevr W Schol-Gastelaars, Grotestiaat 55, 
Ede 

Afd Nijmegen 1249 H J Stevens, Rivier
straat 45 B, 1028 H. Jansen, Plataanstraat 
17, beiden te Nijmegen. 

Afd Oosterbeek 856 G. J. M Bongers, 
Backerstiaat 8, Oosteibeek. 

Afd Zutphen- 1179 Mevr. G. V. M. Mo-
bers-v. d. Kolk, Oranjeplein 8, Zutphen; 
1003 J. Dankers, Saturnusstraat 39, Apel
doorn, 2181 R Nijboer, Heeckerenlaan 7, 
Zutphen, 1282 G Thomassen, Boedelhof weg 
38, Eelde. 

Van Afd Ede-Wageningen naar Afd. Arn
hem 931 A. A Bioenink, Spuistraat 23, Arn
hem. 

Geschorst 318 J. Schiikkema, 423 H. Ja
ger, 1011 O. de Vries Humel en 1127 J. van 
Galen. 

Mededeling Hoofdbestuur De afwikkeling 
van de centrale rondzending van het lopende 
seizoen is opgedragen aan de heer J. J. Ger
ritsen, Jan Vethstraat 11-11, Arnhem, aan wie 
tot nader bericht alle correspondentie is te 
richten. Boekjes voor het nieuwe seizoen 
(vanaf 1 sept.) kunnen ook worden ingezon
den bij de nieuwe directeur rondzendmgen, 
de heer P. Haveman, Geertr. Hofkeslaan 4, 
Velp. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „ASSEN". Secr.: J . H. 
Albers, Rembrand t l aan 62, Assen. 

Nieuw lid (per 1-4-58) 87 St. Duuisma, 
Populiei straat 2, Assen. 

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

Bedanken ingetrokken Mej. M. A Bon
gers, Steynlaan 9, W van der Meent, We
teringstraat 47; beiden te Baarn. 

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

Nieuw lid: 103 P. Sebregts, Esdoornstraat 
33, Bergen op Zoom. 

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

Btjeenfcomsten maandag 2 en 16 juni 1958, 
telkens te 19,30 uur m 't Witte Kiuisgebouw, 
Baanstraat 35, Beveiwijk 

POSTZEGELVERENIGING „BRUNS-
SUM-HOENSBROEK". Secr.: P. v. d. 

Scheer, Hommer te rweg 33, Ams ten -
rade (Lb.. 

Nieuwe leden. J Smeets, Juliana-Bern-
hardlaan 38, Hoensbroek, G. Claessen, Oran
jestraat 8, Hoensbioek, H Zeegers, Egge
laan 46, Brunssum, A Buttei, Molenstiaat 
57, Brunssum. R Blok, Treebeekplein 86, 
Treebeek (Heerlen), J. H. Jongen, Ruysdael-
straat 26, B'unssum; J Swerts, Oianjestiaat 
28, Hoensbroek. 

Bedankt H Kool, L. Embrechts, L. Mul
ders. 

NEDERLANDSE PHILATELIS
TISCHE VERENIGING „DE VERZA
MELAAR", Bussum. Secr : H. W. Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden. Tel.: 6870. 

Nieuwe leden de in het maartnummer 
vermelde kandidaat-leden 

Kandidaat-lid 39 J B Kortbeek, Kerkstr. 
14, Bussum. 

Kandidatuur ingetrokken- C. E Salwegter. 
Vergaderingen iedere 2e maandag van de 

maand m Hotel Vlietlaan, Gen. de la Beij-
laan, Bussum, aanvang 8 uur n m , uitgezon
derd de maanden juli en augustus. 

Ruilbeurs zateidagsmiddags bij het post
kantoor voor alle Gooise filatelisten. 

VEREENIGING VAN P O S T Z E G E L 
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 
A. V. Kesselen, Soendas t raa t 14, Delft. 
Tel.: 26869 

Nieuw lid 234 J Kooymans, Vlamingsteeg 
18, Delft. 

Bedankt 207 A. Bach, Vooiburg. 

DORDTSE PHILATELISTEN VERENI
GING „DE POSTJAGER". Secr.: A. L. 
Blonk, Willem de Rijkestraat 39, Dor
drecht. 

Ledenvergadering- vrijdag 23 mei a s m 
Gebouw Americam te Dordrecht, aanvang 
7,30 uur. 

Contactauond viijdag 6 juni a s . zelfde 
plaats en tijd. 

Nieuw lid A. van 't Hoff, Corn, de Witt-
straat 30, Dordrecht. 

VERENIGING VAN P O S T Z E G E L 
VERZAMELAARS „DORDRECHT". 

Secr.: A. de Wit, Wil lemstraat 38, Dor 
drecht. 

Huishoudelijke vergadering, tevens Ruil
en Koopavond ledere 2e woensdag van de 
maand m het C J M V.-gebouw. Burg de 
Raadtsmgel te Dordrecht. 

Jeugdclub zelfde dag en zelfde adres, van 
19—20 uur 

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

Nieuwe leden' 
J. M. v. d. Boogaard, Deken Brantsstraat 2 
H. van Engelen, Tuinstraat 5c; beiden te 
Someren; H. B de Groot, Gustaaf de Smet-
straat 15 A. W. Jansen, Korenbloemstraat 
26, W. Vedder, Geldropseweg 137; allen te 
Eindhoven. 

Bedankt A. Abels. 
vergadering elke eerste woensdag van de 

maand, waarvan convocatie wordt toegezon
den. 
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PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING. Seer.: A. Findhammer, Marconi
laan 201, Eindhoven. 

Nieuwe leden: J. Verhagen, Bredalaan 67 
W. Barentz, Prunellapad 17; W. de Warle, 
Edelweisstraat 142; J. Romijn, Bosdijk 486; 
allen te Eindhoven; J. Boldewijn, Nieuwbrug 
straat 49, Uden. 

Bedanken ingetrokken: G. Steens, Eindho
ven. 

PHILATELISTENVERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J. C. Schaff er. 
De Ranitzstraat 11, HelpmanGronin
gen. 

Nieuwe leden: 442 B. Arvldson, Meidoorn
straat 2, Oude Pekela; 443 D. Bultena, Nas
saulaan 50, Groningen; 444 E. M. T. Veel
behr, Eikenlaan 34, Hilversum. 

Overleden: 77 M. Wilkens, Groningen. 
Vergaderingen: 21 april en 19 mei 1958, 

20 uur in restaurant ,,Boschhuis", Hereweg 
95, Groningen. 

Lezing van de heer A. J. ter Heide over 
,,Een bepaalde manier van motief verzame
len". Op de juni vergadering lezing van de 
heer K. A. Cley over ,,Zwitserse Dienstze
gels". 

Afd. „HoogezandSappemeer": 2e dinsdag, 
20 uur in hotel ,,Struvé" te Sappemeer. 

Afd. „VeendamWildervank": 3e woensdag, 
20 uur in hotel „Van Kreel" te Veendam. 

Afd. „Drachten": 19 mei, 9 juni en 30 juni 
1958, 20 uur in „Pro Rege" te Drachten. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS", te Haarlem. Secr.: M. W. v. 
d. Koog, Leidsevaartweg 129, Heem
stede. 

Kandidaatleden: 285 A. J. Braber, Spaarn
wouderstraat 52, Haarlem; 302 A. M. Stevens, 
Eikenlaan 36, Heemstede; 317 Mevr. M. J. 
ElshoiThomsen, Joan Maetsuyckerlaan 28, 
HaarlemN. 

Algemene vergadering: donderdagavond 8 
uur, 29 mei 1958, Gebouw Cultura, Jansstr. 
83, Haarlem. 

De junivergaderlng is niet op de 28ste 
maar op de 26ste. 

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

Nieuw lid: 91 Mevr. M. Straeten, Terzlet 
132, Epen. 

Kandidaatlid: Dr. H. H. Lindeboom, Aker
straat 21, Heerlen. 

Bedankt: 69 J. M. Moonen. 
Interphil. Door de commissie werd te Ge

leen als naam voor de Grenslandkring geko
zen ,.Interphil". De eerstvolgende ruildag zal 
worden gehouden te Alsdorf (Duitsland) op 
8 juni e.k., in hotel Alsdorfer Hof. Belang
stellenden zijn allen welkom. 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
t e Den Helder. Secr.: A. P. Vlam, Van 
Galens t raa t 70, Den Helder. 

Nieuwe leden: (per 1558) A. van Gastel; 
P. Hakof; H. A. Prosper; R. Voogt. 

Kandidaatleden: A. W. van de Poel, Nieu
weweg 43, AnnaPaulowna; D. Ham, Kanaal
weg 120, Den Helder; J. van Tongeren, ser
geant torpedomaker K.M., ab Hr. Ms. Her
tog Hendrik, Den Helder S. M. Visser, Bin
nenhaven 138, Den Helder. 

Vergadering: De eerstvolgende vergade
ring vindt plaats op woensdag 21 mei 1958 
te 19.30 uur, in café Postbrug, Koningsplein, 
Den Helder. 

' s HERTOGENBOSSCHE VERENI
G I N G VAN POSTZEGELVERZAME
L A A R S . Secr.: Mr. H. J . Bernsen, 
Aar t sher togen laan 275, Den Bosch. 

Ledenvergadering: woensdag 21 mei a s . 
20 uur in hotel ,,Central" Markt, Den Bosch. 

Nieuwe leden: de In het aprilnummer ge
noemde kandidaatleden. Correctie: Mevr. 
A. J. BourBuys, Julianaplein 23, Den Bosch. 

Kandidaatleden: J. v. d. Berg, Aartsherto
genlaan 199; A. J. M. Bierens, Hadewijch
straat 24; J. Huyboom, Wulfinghstraat 10; 
A. R. Jimmink, Copernicuslaan 9, J. v. Lies
hout, St. Maartenstraat 14; mej. J. H. A. 
V. Schijndel, Pelsslngel 27; Mevr. E. A. M. 
Franssenv. Roosmalen, Peperstraat 31; A. 
Hermans, Essenplein 7; L. ter Horst, Kweek
school, St. Josephstraat; H. C. J. Tacx, Zui
derparkweg 44; allen te Den Bosch; Th. 
Eyndhoven, St. Elisabethstraat 75, Vught. 

Afgevoerd: P. Mertens, Boxtel. 

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

Vergadering. op woensdag 28 mei 1958, 8 
uur n.m. precies in de bovenzaal van Café
Rest. ,,De kleine Burcht" Nieuwe Rijn 19, 
Lelden. Gewone agenda benevens de uitge
stelde jaarliikse verloting, verder veiling e.t. 
lezing, na afloop ruilen en verkoop. 

Nieuwe leden: 483 W. M. J. van Hartevelt; 
489 H. J. Kleer; 490 D. de Vos. 

Kandidaatleden; 210 J. J. Bouman, Para
dijslaan 80, Voorburg 432 F. K. G. van Wely, 
Breestraat 12, Leiden. 

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 25 juni 
1958, laatste vergadering in het seizoen; in 
juli en augustus geen vergadering. 

PHILATELISTENVERENIGING 
„ZUIDLIMBURG". Secr.: Jos. J. Pee
ters, Jekerschans 19, Maastricht. 

Kandidaatleden: 52 i. H. van Haaren, Ob
servantenweg 3, Maastricht; 54 M. Suijker
buijk, St. Gerlachusstraat, HouthemSt. Ger
lach. 

Bijeenkomsten: maandag 2 juni beurs
avond; maandag 16 juni ledenvergadering. 
Beide om 20 uur in Rest. ,,In de Gouwe 
Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

■STICHTING SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS. Secr.: A. Kee
mink, Sweelinckstraat 209b, Vlaar
dingen. 

Nieuwe leden: 17 D. A. v. Amen, Eline 
■"erestraat 18 ;182 D. Mathijsen, Balikpapan
straat 14d; beiden te Hoogvliet; 180 J. A. 
Gerritsen, Paulus Buysstraat 12; 183 J. Tim
mer, Kethelweg 219c; beiden te Vlaardin
gen; 181 A. G. A. Gommans, Arenstraat 15, 
Tegelen. 

Overleden: 17 J. van Tol. 

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

Nieuwe leden: 39 M. van den Ende, Raad
huisstraat 84; 40 L. Wortman, Molenstraat 
43, beiden te Roosendaal. 

Bedankt: J. Vriends. 

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. 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: P. Vons, Duinvlietstraat 
36, VelsenNoord (post Beverwijk). 

Kandidaatleden; E. Romeijn, Eikenstraat 
14, IJmulden O.; N. A. van Kersen, Brede
roodseweg 75, SantpoortStat. 

Vergadering: 27 mei 1958. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG". Secr.esse: 
Mevr. T. Boender van Bommel, Ring
baanOost 333, Tilburg. 

Vergadering: iedere Ie woensdag der 
maand in de grote achterzaal van café Rem
mers, Heuvel te Tilburg. 

Nieuwe leden: (per 1358) A. v. Pruissen, 
Broekhovenseweg 117; H. v. Gorp, J. P. 
Coenstraat 7; H. Klinkum, Lieve Vrouwe
plein 8B; (per 1458) J. Wagemakers, Lo
venseweg 66; H. Mokveld, Nieuwe Bosseweg 
101; A Bierens, Burg. Damstraat 56; A. Bie
rens, Wilhelminapark 120; C. de Brouwer, 
St. Nicolaasstraat 33; C. v. d. Enden, Maas
landstraat 23; F. G. Bonneke, Bosseweg 370; 
H. v. Spaendonk, Spoorlaan 76; W. Pircin, 
Korenbloemstraat 86; allen te Tilburg; L. Si
cking, Hoge Ham 155; P. Janssen, Bieze 32; 
beiden te Dongen. 

PERSONEELVERENIGING WILTON
FIJENOORD, Afd. FILATELIE. Secr.: 
A. V. d. Bosch, V. Hogendorplaan 193e, 
Vlaardingen. 

Clubavonden: Ie en 3e woensdag van ledere 
maand in het clubgebouw op de werf Schie
dam, 2e en 4e dinsdag van iedere maand in 
kantine op de werf te Rotterdam. Kavels kun
nen worden ingeleverd tot en met dinsdag 
22 april bij het bestuur. Ook de Schiedamse 
en Vlaardingse leden worden verzocht deze 
veilingen te bezoeken. Aanvang 20 uur pre
cies. 

Het bestuur is thans als volgt samenge
steld: J. J. Schenk, voorzitter, afd. Buiten
bakwerkers A. v. d. Bosch, secretaris, afd. 
Sociale Zaken; H. A. Roothaan, penningmees
ter, Laboratorium; J. G. Boot, 2e penning
meester, Tariefbureau M.F.I.; H. J. van 
Dijk, rondzendleider, afd. Soc. Zaken. 

Nieuw lid: H. C. van Vliet, v. Boendale
straat 6, Rotterdam 11 (met ingang van 
1458). 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secrf>sse: Mevr. D. Waalkensv. d. Goes, 
Storm van 'sGravesandeweg 21, Was
senaar. Tel. K 17512364. 

Vergadering: thans ledere 2e donderdag 
van de maand In caférest.: de Deyl, hoek 
Kerkdam en Rijksstraatweg te Wassenaar. 

Verzoek: De secretaresse ziet gaarne toe
zending van boekjes voor de rondzenddlenst 
tegemoet. 

Nieuw lid: G. J. ten Arve, Middelweg 116, 
Wassenaar. 

POSTEGELVERENIGING 
..I.IMUIDEN & OMSTREKEN". Secr. 
H. J. Smit, Hofdijklaan 21, Driebuis. 

Ruilavonden: 30 mei, 13 juni en 27 jun 
1958, waarna de vakantie begint. Eerste rull
avond daarna, vrijdag 5 september 1958. 

POSTZEGELVEREENIGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN". Secr. 
A. W. Ebrecht, Oude Amersfoortseweg 
116, Hilversum. Tel. K 2950—3521. 

Nieuwe leden: de kandidaatleden gemelo 
In het aprilnummer (648 E. J. Dieko moet 
zijn E. J. Dieho). 

Kandidaatleden; 651 C. E. Salwegter, Jan 
Steenlaan 7; 652 J. Wessels, De Kupstraa 
36; beiden te Hilversum. Ledenvergadering 
21 mei en 18 juni a.s. 

Te koop gevraagd: 
Brieven met 1ste DAG van UITGIFTEAF
STEMPELINGEN uit de jaren 18521948 van 
NEDERLAND EN OVERZ. GEBIEDSDELEN. 
Zichtzendingen met volledige prijsopgave aan: 

H A R T O G OKKER & C O .  Rapenburg 9 9 '  AmsterdamC. 
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Wie glimlacht niet — die dat siet ? 

Een bof 
als je 't 

weet 

Toch maar een uitlïomst die dozen van Tooren. 2e zijn we 
mooil Ooit U mag niet verzuimen dit te kopen. 1 doos buitc 
land min. 250 verschillende ƒ 3,50; 1 doos Nederland nu 2 
verschillende ƒ 3,50. Met prachtige gratis toegift, zie maandbl 
februari, of nu ook 50 verschillende dieren op postzegc 
5 dozen ƒ 16,25 — 10 dozen ƒ 30,—. — Aantekenen gewei 
25 cent extra. 
Giro 896216 — zilverb. of rembours. 

„THE GLOBE" TOOREN - NIJNSPEET 



1958 SK Schabloon Junior 
Ringalbum 1958, thans mei 100 bladen prima wit papier met netonderdruk 
Snel verwisselbaar Vele vei beteringen Kunnen max 160 bladen bevatten 
Nieuwe prijs J 14,50 in kunstleien band met goudopdruk. 
Schroefband SK, m kunstlcren band met goudopdruk. 80 prima, verwisselbare 
bladen met netonderdruk Pri]5 /' 10,50 per ex. 
Juniorenalbum SB, mei 40 bladen met netonderdruk Gebrocheerd in omsiag 
Prijs ƒ 2,50 per ex. 
Tekenschabloon Vuor hei zeil tekenen van vakjes in blanco albums. Thans 
aanzienli.'k dikker materiaal. Nieuwe prijs ƒ 3,50 per ex. 
Al dezi artikelen zijn nu ook in de kantoorboekhandel en postzegel handel 
verkrijgbaar Waar nog niet leverbaar wende men zich to t : 

boekbinderij G. G. TER HORST 
V r o u w l 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 

Schoorlse postzegelhandel 
Damweg 2 Telefoon 365 

* Mancolijsten behandelen doen we per om
gaande, veel ongebruikt 

* Nicuwties regen zeer billijke prijs 
Uitsluitend Europa. 

Ruim op 
die overschotten! 
Wij zoeken te koop in ieder kwantum: 

50 verschillende zegels der gehele wereld f 0.08 
100 „ „ „ , 0.17 
200 
300 
500 

1000 
20C0 

„ 0.38 
„ 0.63 
„ 1.20 
„ 2.90 
„ 7.00 

De zegels nnoeten verpakt zijn, (alle met de beeltenis naar 
boven) in doorzichtige zakjes. In ieder zakje niet meer dan 
max. 15% van hetzelfde land in brengen; in een zakje van 
bijv. 300 versch. mogen dus ten hoogste 45 zegels van het
zelfde land worden ingeslopen. Ook Nederlandse zegels mogen 
verwerkt worden. 
Op ieder zakje steeds het inhoudsaantal vermelden. 
Wij accepteren uitsluitend gave zegels, zonder papierresten etc. 
Wij bieden U hiermede" de gelegenheid tot opruiming, van 
Uw vaak onverwerkbare losse overschotten, en dat tegen 
zéér hoge prijzen. 
Ook steeds te koop gezocht Nederl. en buitenl. bundelwaar, 
na ontvangst specificatie zenden wij U omgaand onze prijzen, 
steeds aangepast aan het stijgende prijspeil, waardoor de 
opbrengsten gunstiger zijn dan bij verkoop volgens z.g. in-
kooplijst. 

„NOVIOMAGUM" 
2e Walstraat 17 - Nijmegen — Telefoon 08800 (206381 

Cataloguswaarde f 2 0 0 . -
Veilingopbrengst f 3 6 0 . -

(inclusiel opgeld) 

Het betreft hier het zegel Nederlands-Indië 1911 
Dienst 214 Gulden met „ D " kopstaand (no. 7 f ) , 
gebruikt exemplaar. Dit opmerkelijke resultaat werd 
behaald in onze 221'^ postzegelveiling, die de vorige 
maand plaatsvond. En dit is nog maar een enkel 
voorbeeld van de prachtige resultaten die ook in 
die veiling behaald werden. Enkele andere opbrengst-
cijfers (exclusief opgeld): 
U.S.A. 90 Cent Lincoln, gebruikt f 200,— 
U.S.A. 4 I Cohimbus, gebruikt f 160,— 
U.S.A. 5 $ Columbus, gebruikt f 200,— 
SARRE op Beieren, ongebruikt f 235,— 
Saargebied Volkshilfe 1928, ongebruikt . f 260,— 

Wilt U ook tot de duizenden tevreden verkopers 
behoren, die bij ons in de afgelopen 39 j aa r lieten 
veilen? 
Stelt U zich dan met ons in verbinding, het ver
plicht U to t niets. Vraagt gratis toezending van 
„ te t s over Postzegelveilingcn", waarin U al Uw 
vragen over verkoop via veiling beantwoord zult 
vinden. 

Onze a.s. 

222e POSTZEGELVEILING 
zal op M A A N D A G 2 J U N I a.s. 
plaatsvinden in de grote zaal van 

H T PULCHRI STUDIO 
Lange Voorhout 15 - Den Haag 

Deze wederom belangrijke veiling be\at o.a. 

mei een sehiHerende arHeting 1 8 5 2 

O V E R Z E E S E i : i J K K » E L E N 
E I V G R O S 
E U R O P A 
V E R Z A M E L I I V C E X 
M.o. met nieuutjes 19'l.'5-heden 

Veilingcalcilogi gratis op uanvruag l 

Veilen met succes ? Rietdijk JV.V. het adres! 

J. K. RIETDIJK n.v. - Den Haag 
T e l e f o o n 11 .70 .20 - Giro 4 2 0 8 7 5 - Lange Po ten 15A 



Door opgave van Uw verzamelgebied, 
(met of zonder no's van de cat.) kunnen 
wij U mogelijk offerte maken. MANCO'S 

Postzegelhandel J. C. RENZEN 
BERGSELAAN 22Sb ROTTERDAM GIRO 481779 

Engeland 1951 t h—l— Yvert nr. 259 frs, 1250 Rebruikt i ƒ 5,— 
idem 1925 IVi penny Wembley Yvert nr. 174 frs. 1000 gebruikt 4 f 4,— 
Joego-Slavië 1933 Pen-CIub! Yvert nr. 231/6 frs. 6000 ongebruikt i ƒ 24,— 

NEDERLAND Zeer goedkope aanbieding 
N o . 
»136-138 
136-138 

•346-349 
•356-373 
•356e 

*i-a 
1-8 

•1-7 

Neder l . -
1 
1 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

16A 
16B 
16F 
16Fa 

•24 
30 
37A 
37B 
60 
61 
79 
8 0 

•98 
•135 
•136 
•137 
•152 
•153 
•154 
•157 
•158 
•159 
•165 

165 
•166 

166 
•201 
•202 
•203 
•204 
•205 
•20é 
•209 
•256 
•258 
•259 
•260 

•261 
•262 
•263 
•264 
•265 
•286 

Bovendier 
die boven 
zegels tot 
aankopen 

Prii 
Tentoonstelling 20,— 

17,— 
1—10 Old. 28,50 
2</, et—5 GId. 9,50 
7% + 2'/, et in blok 
van 4 St. slechts pim. 
30 blokken uitgegeven 350,-
Dienstzegels 26,— 

25,— 
Brandkastzegels 
15 et—7% GId. 75,— 

ndiè 
10 et. 4 randen 22,50 
10 et. iels korter 

4 randen 19,— 
10 et. 1 kant aange

sneden 7,50 
10 et. getand 20,— 
1 et. grijsgroen 1,75 
1 et 0,75 
2 et. lilabruin 22,50 
2 et. roodbruin 1,75 
2% et geel 7,— 
5 et. groen 2,25 
2 / , gulden 14,— 
2y, gulden 14,— 
2% gulden 10,— 
2% gulden 10,— 
12% grijs 4,50 
2'/, gulden 10,50 
2'/, gulden 7,50 
2y, gulden 7,50 
1 gulden 2,— 
2% gulden 7,— 
1 gulden Java 1.75 
2'/, gulden Java 10,— 
2'/, gulden Buiten B. 20,— 
1 et. op 5 et. R. Kr. 1,10 
5 op 5 et. R. Kr. 2,25 
10 op 5 et. R. Kr. 3,25 
3 et. jaarbeurs 2,20 
4 et. Jaarbeurs 3,25 
5 et. Jaarbeurs 2,60 
12/ , op 22'/, et. ;aarb. 2,15 
17% roodbr. Jaarbeurs 2,50 
20 blauw jaarbeurs 2,— 
2 / , gId jubile 9,50 
2 / , gId 7,25 
5 gId ,. 21 ,— 
5 gId. 17,50 
32 / , et. schaars 1,90 
35 et. donkerviolet 1,50 
40 et. lichtgroen 1,25 
42'/5 et. bruingeel 1,25 
50 et. donkergrijs 1,50 
60 et. blauw 1,90 
1»/, «ld. lichtgroen 4,25 
25 et. blauwgr. m/w 3,25 
35 et. donkerviolet 2,25 
40 et. groen 1,90 
50 et. donkergroen 

zeldzaam 110,— 
60 et. blauw 10,50 
80 et. oranjerood 26,50 
1 gId. violet 14,— 
2 gId. blauwgroen 8,50 
5 gId. geelbruin 11,— 
2 gid. blauwgroen 14,— 

No. Prijs 
•286c 2 gId. blauwgroen 21,— 
•289 25 gId. 125,— 
289 25 gId. 57,50 

•290-292 Spitfire 6,— 
290-292 Spitfire 5,— 
383-388 1—25 Rupiah 1.50 

•1—5 Luchtpostexempl. 6,75 
•6—10 — — 11,— 
•11—12 — opdrukken 2,75 

Portzegels 
•1 5 et. Postlr. 120,— 
1 5 et. prachtexempl. 140,— 
•2 10 et. ongest. 40,— 
2 10 et. gestemp. 35,— 

•3 15 et. ongest 10.— 
4 20 et. gestemp. 3,75 

»49-52 Makassar Noodporten 11 ,— 
49-50 Idem gestempeld 11,75 

Dienstzegels 
•2 1 2 / , et. grijs 0,90 
7 2 / , gId. gest. of 

ongest. 10,— 
•1-7 10 e t—2/ , gId. 16,— 
•9-11 13—15 1,10 

•18 12 / , et. blauw 1,20 
•22 2 2 / , et. bruin en ol. 2,— 
•25 50 et. bruinkarmijn 4,40 
25 50 et. „ 3,25 

•26 1 gId. doflila 1,75 
26 1 gId. ,. 1,05 

•27 2y, gId. zwartbl, 8,— 
27 Idem gestempeld 9.25 

»1-7 Brandkastzegels 67,50 

Neder l . An t i l l en 
•75-77 5—10 et iubilé 2,— 
•78 20 et „ 1,30 
•81 5 gId. roodbruin 38,— 
•■8285 Brandkasten 8,50 
8285 Brandkasten 6,50 

Portzegels 
»1 2 / , et. type III 1,75 
•1 2 / , ct. type 1 2,50 
•1 2 ' / ct. type II 3,50 
•2 5 ct. type III 0,80 
•2 5 ct. type 1 30.— 

3 10 ct. gest. of ong. 
type III 17,— 

3 10 ct. gest. of ongest. 
type 1 22,— 

4 1 2 / , et. type III 76,— 
4 1 2 / , et. type 1 92,50 
5 15 ct. gest. of ongest. 

type III 8,75 
•6 20 ct type III 5,75 
7 25 et. type III gest. 50,— 

»8 30 ct. type III 5,75 
9 40 ct. type III gest. 

of ongest. 5.75 
10 50 ct. type III gest. of 

ongest. 17,50 
10 50 ct. type i gest. of 

ongest. 21,— 
»10 50 ct. type II gest of 

ongest. 30,— 

wordt 10% korting gegeven bij aankopen boven 10 gId. over zegels 
1 gId. uitgeprijsd zijn en 15% korting over aankopen boven lOgld. over 
en met 1 gId. geprijsd. Alle zegels in prima kwaliteit. Levering franco bij 
boven 10 gId 

• wil zeggen ongestempetd, zonder aanduiding is gestempeld. 
Alle philateiistische benodigdheden verkrijgbaar, ook supplementen, albums, enz. 
Klemstroken voor bescherming van uw zegels, vooral voor ongestempelde exem

1 plaren, in alle maten vanaf 15 et. per strook verkrijgbaar 1 
1 Vorige advertenties zijn nog geldig. 1 

1 H E N D R I K V A N DER L O O ' S 
P O S T Z E G E L H A N D E L • P H I L A T E L I S T I S C H B U R E A U 
LAAN VAN NIEUW OOSTINDIE 50  D E N H A A G  TELEFOON (01700) 850190 

Tc bereiken vanaf station Holt. Spoor met bus van Staatsspoor, lijn 6 
Gi ro 24392  Bankiers R. Mees en Zoonen  Nederl. Handel Mij.. Bijkantoor Herengrach 

Geef NU aan Uw Rode Kruis 

«#»c EnffeiktBtnp biedt aan: 
Nederland 
nr. 1 gebruikt ƒ 12,50 
>, 12 ,. ƒ 27,50 
„ 45 ,, ƒ 22,50 
„ 48 „ 5 gld K .H .H , ƒ 60,— 
,, 104/105 ongebr. 2'/t 

gld opdrukken ƒ 45,—■ 
Tentoonstelling 1924 ong. ƒ 22,50 
1923 lub 2'li gld.; 5 gld. 
ongebr. ƒ 53,50 
Ncd.-Indië 50 cent met 

watermerk onRebr. ƒ 97,50 
Ned.-Indië 25 gld. ongebr 
cat. nr. 289 ƒ 1 1 5 , -
Ned.-Indië Brandkast ong. ƒ 53,50 
Curasao Herdenking ongebr. 
nr. 104/120 ƒ 75,— 
Bernard Fonds ongebr. ƒ 75,— 
Suriname nr. 60-64 kroontjes 
ongebr. ƒ 65,— 
Suriname vigp, 20-22 ong. ƒ 18,50 
Suriname vlgp. 24-26 ong ƒ 22,50 

Al deze series zijn onberispelijk. 
Gironummer 312696 

POSTZEGELHANDEL J A C . E N G E L K A M P 
SPUISTRAAT 301 A M S T E R D A M TELEFOON 30998 

Verzamelingen en partijen worden door ons te koop Revraaftd. 

Pracht kwaliteit 

NEDERLAND 1869 

Ongebruikt 
Volle gom 

Tauding 1314 kleine gaten 
iy2 cent, rose (K'B) -
2 „ geel (17B) ■ 
21/2 „ violet (18B) 

tanding ISy^. grote gaten 
1/2 cent, bruin (13C) ■ 

1 „ groen (15C) ■ 
11/2 „ rose (16C) ■ 
2 „ geel (17C) 

f22,50 
„ 7,50 
„ 60,— 

f 3,50 
„ 2,50 
„22,50 
„ 7,50 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON N.V. 
Passage 2527  Den Haag  Giro 4262  Tel. 112438 

Heeft U interesse voor 
Engelse Koloniën: 

vraagt U dan eens een zlchtzending bij ons aan. 

BILLIJKE PRIJZEN 

In de boekjes bevinden zich geen zegels van George VI en Queen 
Elizabeth, tevens niet geschikt voor beeldverzamelaars. 
Minimum ultname f l . 15.00 per zending. 

Aanvrage onder apgave van referenties aan: 

DE GELDERSCHE POSTZEGELHANDEL 
N. Z. VOORBURGWAL 313  TEL. 32869  AMSTERDAMC. 

6 0 pet . k o r t i n g 
Teneinde onze enorme voorraad zegels eens grondig op te ruimen bieden wij 
U deze maand 2 samenstellingen aan. Geen pakketgoed, doch een bonte 
mengeling zegels van prima kwaliteit . U kunt deze zegels direkt in Uw 
verzameling opnemen. 
A NEDERLAND EN O. G. Een prachtige samenstelling bestaande uit 

series en losse zegels met een cataloguswaarde van 25 gulden. Per stuk 
uitgeprijsd betaalt U voor deze samenstelling zeker 15 gulden. Voor een 
beginner ideaal om te starten. 

B EUROPA. Een bijzonder mooie samenstelling met een cataloguswaarde 
van 2500 francs Yvert. Bij deze samenstellingen bevinden zich postfrisse 
zegels zonder plakker van honderden francs, veel toeslag en gelegenheids
zegels. 

Wij zenden U één van deze samenstellingen toe, gefrankeerd met een licht
gestenipelde 

COMPLETE SERIE ZOMERZEGELS 1958 
na storting op onze postrekening van ƒ 10,—. 

Zie ook onze annonce in het maandblad van april . 

PHAAM EINDHOVEN TIVOL 
POSTGIRO 47648< 



SHANAHAN'S 
POSTZEGEL VEILINGEN 
ZIJN ANDERS 

Het verschil bestaat uit de vele faciliteiten, die wij 
onze cliënten aanbieden: 

1. Wij bieden maand na maand de grootste sortering 
postzegels ti-r wereld aan. Onze uitgebreide ge
ïllustreerde catalogi zijn zo Ingedeeld, dat zij ieder
een schikken: grote en kleine partijen, enkele af
zonderlijke zeldzaamheden en gehele of landen-
verzamelingen, enveloppen en groothandelpartijen 
en in elke verkooo 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. Il 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 „"JoUection Picking Plan" (uitneemplan 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 

8. Ten dienste van lezers, die de Engelse taal met 
volledig beheersen, is in elke catalogus een En
gelse, Franse, Duitse, Italiaanse en Spaanse woor
denlijst opgenomen. Dit is vooral van belang met 
het oog op het buitengewoon grote aantal foto
grafische illustraties welke in deze catalogus voor
komen. 

Catalogus gratis. 39 Upper Great 
Dun LaoghairCj 



OOSTENRIJK  ZWITSERLAND 

VOORDELIGE 
EN NOG BIJ AANKOOP BOVEN f 2 5 

10 pet. KORTING !! " f l B 
Nummering vo ^en. Yv.;rt 1958. 

UITSLUITEND PRIMA KWALITEIT 
Ons onbekende bestellers vooruitbetaling ol rembours. 

Beneden i 10.— t 0,37 porto extra 

Na onze mededeling in dit blad van maart willen wij 
nogmaals uw aandacht er op vestigen, dat wij alle 
door ons aangeboden zegels voldoende in voorraad 
hebben om aan een grote vraag te kunnen voldoen. 

Het nummer van onze girorekening is 591272 

O o s t e n r i j l i 
N o 

3 
9 

10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
31 
32/5 
36 
37 
38 
Ui 
46/55 
56 
57/8 
59 
60 
61/4 
65/78 
79 
65a/76a 
81/94 
81a/94a 

Pri js 
1.10 
2,25 
1,40 
4,50 

22,50 
22,50 

0,20 
0,45 
0,20 
3 ,— 
1,75 
0,20 
0,25 
0,20 

13,50 
8 . — 
0 85 
1,35 
1,35 
0,85 
0,85 
0,25 
0,18 
0,20 
0,35 
3 ,— 
7,50 
7 , — 
0,70 
0,95 
0,75 
1,90 
3 , — 
0,45 
2 , — 
1,10 
1.75 
2 . — 
2 — 

N o 
95/100 

101/15 
»101/14 
•116 

117 
118 
119/32 

*119/32 
136/142 

»138/142 
143/160 
159a 160a 

*159a 160a 
161 

»161 
•158b/161b 

169/187 
•169/187 
188/205 

•188/205 
206/213 

•206/213 
214/222 

•214/222 
•227/246 

247/289 
•247/289 

290/296 
•290/296 
304/312 

•304/312 
314/325 

»314/125 
326/330 

•326/330 
331/349 

•331 ,'350 
350 
36S'373 

•368/373 

Pri js 
0,35 
0,70 
2,50 
6 , — 

15 ,— 
0,95 

12 ,— 
12,75 

0,75 
0,75 
1 . — 
0,45 
2 . — 
5 — 
5,— 
3 ,— 
3,50 
3,50 
0,80 
0,80 
0,35 
0,35 
0,55 
0,55 
3 ,— 
2 , — 
2,50 
8 . — 
7 — 
8,75 
7.75 
3 ,— 
7,50 
8,75 
7.75 
1.25 
9,50 
0,90 
2 , — 
2,45 

N o 
374/377 

•374/377 
378/389 

•378/389 
393/398 

•393/398 
399/404 

•399/404 
•418 

419 
•419 
•420(425 
437/440 
441/458 

•441/458 
459/460 

»459/460 
460a/465 

•460a/465 
466 

•466 
467/470 

»467/470 
471/476 

•471/476 
•477/480 
481 

»481 
»482 
•483 
485/488 

•485/488 
•489/494 
495 

»495 
496/498 

»496/498 
499/502 

»499/502 
503/505 

* betekent 

Pri|s 
8,50 
7,75 
2,25 

1 7 , — 
1 6 , — 
16,50 
25 ,— 
2 6 , — 

3,50 
6 — 
6,50 

37,50 
1 0 , — 

2,25 
6 .— 
0.50 
0 90 

2 6 , — 
26,50 
0,15 
0,30 
9,75 
8,75 

2 6 , — 
26,50 
2 4 . — 
0,12 
0,18 
4,50 
8,50 
2,75 
2,75 
7 , — 
0,18 
0,20 
0,65 
1 , — 
2,75 
2,75 
0.80 

engest 

N o 
»506/514 

515/516 
•515/516 
•517/533 
•534/542 
•576 
•577/599 

600/632 
•600/632 
•633 

634/637 
•634/637 
•633/645 
•■646 
•647 
»648/652 
»653/662 

633/665 
•663/665 
•666/673 
•674 
•674/684 
•685/693 

694/695 
•694/695 

696 
»696 

697/711 
•697/711 
•712/721 
722/731 

•722/731 
732/738 

»732/738 
739/754a 

•738a/54a 
»755/762 

763 
»763 
»764 

Pri|s 
6.75 
0,20 
0,30 
0,80 
6 , — 
0,60 
1,25 
2,50 
2,75 
0,50 
4,50 
3 , — 
2,25 
0,20 
0,25 
5,25 
5 ,— 
0,40 
0,40 
2,25 
0,15 
2 , — 
1,20 
1 20 
1,75 
0,65 
0,50 
1,50 
5,50 
3,25 
3,25 
2,90 

12,75 
1 1 . — 

2,40 
1 2 , — 

4,50 
0,85 
1,25 
2,40 

empeid, zonder t 

N o 

765/768 
•765/768 
769 

•769 
•770 

771 
•771 
•772 
•773/776 
777 

•777 
•778 
779/781 

•779/781 
•782 
783 

•783 
•784 
•785 
786 

•786 
787 

•787 
•788/790 
791 

•791 
•792 
793 

•793 
794/797 

•794/797 
798 

•798 
•799 
800 

•800 
•801/807a 
808 

•808 

Pri is 

27,50 
25 ,— 

1,15 
1,50 
0,60 
0,65 
0,60 
1,25 

1 0 , — 
0,90 
1,50 
0,65 
3,50 
3,25 
0,65 
1,75 
1 65 
1,75 
2,40 
0,75 
1,10 
0,90 
1,10 

12,50 
0,55 
0,60 
0,85 
0,15 
0,75 
9 , — 
8,25 
0,55 
0,80 
0,80 
1,50 
1,75 
6,75 
0,65 
1,20 

sken gestempeld. 

N o 

809 
»809 

810 
»810 
811 

•811 
•812 
813 

•813 
814 

•814 
815 

•815 
•816 

817 
•817 
•818 
•819 
•820 
•821 
•822/826 

827 
•827 
•828 
«829 
830 

•830 
831 

•831 
•832/837 
838 

•838 
•839 
•840 
•841 
•842 
•843 
•844 
845(849 

Pri|s 

2.50 
2,50 
0,35 
0,60 
0,50 
0,80 
2,25 
0,30 
0,80 
0,50 
1 , — 
0 35 
0,75 
1,75 
1,35 
2,10 
0,85 
1 25 
0,70 
0,65 
3,— 
0,30 
0,50 
0,50 
0,75 
0,25 
0,35 
0,25 
0.80 
2.75 
0,20 
0,35 
0,50 
0.60 
0.50 
0.50 
0.75 
0,50 
1.75 

. N o 

•845/849 
850 

•850 
851 

•851 
•852 

853/854 
•853/854 
855 

•855 
•856 
•857 
858 

•858 
•859 
•860 
•861 
•862 
•863 
•864 
•865 
«866 

J o u r n a u x 
1 
7 
8 
9 

10/35 
•36/64 

L u c h t p o s t 
1/3 

•1 /3 
4/11 

•4 /11 
•12/31 
O o k losse 
plaren 

Pri|s 

2,50 
0,55 
0,70 
0,40 
0,40 
0,50 
0,75 
1.25 
0.75 
1,50 
0,40 
0,80 
0,35 
0,80 
0,80 
0.50 
0,50 
0,40 
0,50 
0,50 
0,80 
0,30 

1 2 , — 
25 ,— 
12,50 

1,50 
3 , — 
1 , — 

5 ,— 
4,50 
7,— 
6,50 

4 0 , — 
e x e m 

POSTZEGELHANDEL G. STURMS 
N.Z. VOORBURGWAL 371 AMSTERDAM (C.) P O S T G I R O N O S91272  TELEFOON 36012 

OOSTENRIJK  ZWITSERLAND 

AANBIEDING 
VAN 

OOSTENRIJK 
EN 

ZWITSERLAND 



No. 
•32/46 
32/46 
47/53 
•47/53 
60 

•60 

Portzegel« 
1/9 

10/21 
22/33 
34/43 
44/45 
46/48 

•46/48 
49/59 

•49/59 
60/63 

•60/63 
64/74 
64/74 

•75/101 
•102/130 
•131/154 
•155/170 
•171/184 
•185/199 
•200/227 
•228/253 

Prijs 
30,— 
25,— 
3,25 
2,50 
2,25 
5,— 

3,50 
3,— 
1,10 
1 ,— 
2,75 
0,35 
0,55 
1.75 
3,— 
0,30 
0,30 

10,— 
7,— 
1,20 
8,75 

45,— 
9.— 
0,70 
0,85 
4,— 

11,— 

Taixe Journaux 
1 
2 
3 
8/9 

K.U.K. 
Feldpost. 

1/21 
•1/21 
22/48 

•22/4« 
49/68 

•49/68 
69/71 

•69/71 

Postzegels 
Oostenrijk, 
ta, Levant 

0,25 
8,50 
1,25 
0,30 

75,— 
80,— 
12,50 
1 3 , 
3,— 
3,75 
0,25 
0,25 

van 
Kre
Lom

bardije, Feldpost 
overdrukt met 
Servië, Montene
gro, enï. Prijzen 
op aanvraag. 

Zwitserland 
33 0,35 

No. 
•33 
34 

•34 
35, 35a 
36/37 
37a 
38 
39 
40 
41 
42 

•42 
42a 
43 
43 
44 

•44 
45 

•45 
46 
47 

•47 
48 

•48 
49 

•49 
50 

•50 
•51 
•52 
•53 
•54 
•55 
•56 
•57 
63/70 

•63/67 
68a 
68b 
70a, 70b 
71/80 
81 
82 
84 

Van de hier 
aangeboden 

Prijs 
8,— 
6 , 
1,40 
0,20 
0,40 
0,30 
1.50 
4,— 

12,50 
4,— 
0,15 
0,35 

24,— 
0,10 
0,45 
1.90 
0,90 
0,35 
0,45 
0,40 
4,50 
0,65 
3,25 
4,— 
0,80 
0,15 
0,40 
0,10 
0,15 
0,75 
0,20 
0,10 
0,15 
0,70 
0,70 
2.50 
2,— 
1,20 
5,— 
1,40 
4.— 
4,— 
1,30 

20.— 

boven 
ze

gets hebben wij 
het merendeel 
ook onge 
voorradig, 

bruikt 
echter 

niet voldoende 
om hiermede te 
adverteren. 

86/88 
92 
93/98 

1,75 
1.25 
2,25 

No. 
99 

100/105 
106/111 
112 
113/118 

♦113/118 
119/127 

•119/126 
128/133 

•128/133 
137 

•137 
•138/141 
142 
143/1 a 
145/148 
149/150 

•149/150 
151/153 

•151/153 
154/156 

•154/156 
157/167 

•165/166 
168/169 

•168/169 
170/172 

•170/172 
173/175 

•173/175 
176/178 

•176/178 
179/184 

•179/184 
185/187 

•185/187 
188/191 

•188/191 
192/195 

•192/195 
196/211 

•207a/211a 
212/213 

•212/213 
214/217 

•214/217 
218(221 

»218/221 
222/225 
222/225 
226/229 

•226/229 
230 
231/234 

•231/234 
235/238 

•235/238 
241/244 

Prijs 
5,50 
2 , 
3 . 
2,— 
0,90 
2,— 
0,75 

10,— 
0,55 
2,50 
0,35 
0,40 
1,30 
0,85 
0,60 
1 , — 
5,— 

11 ,— 
4,75 
6,50 
4,50 

10,50 
0.75 
2,— 
1 , — 
1,40 
0,50 
0,70 
1,30 
1,70 
1,30 
1,50 
0,60 
1,25 
3,25 
3,50 
3,50 
4,— 
2.75 
2,90 
1,30 

12.— 
0,65 
0,85 
1,20 
1,20 
1.10 
1.10 
1.10 
1,15 
0,80 
1,30 
0,30 
1 , — 
1,20 
1 , — 
1,40 
1,10 

No. 
245 
246/249 

•246/249 
250/253 
254/259 

•254/259 
260/262 

•260/262 
263/266 

•263/266 
267/270 

•267/270 
271/277 

•271/277 
278/281 

•278/281 
282/285 

•282/285 
286/288 

•286/288 
289/297 

•289/297 
298/301 

•298/301 
302 

•302 
303/306 

•303/306 
307/310 

•307/310 
311 

•311 
•312 
313/315 
316/319 

•316/319 
320/328 

•320/328 
329/340 

•329/340 
341 

•341 
342/343 

•342/343 
344/347 

•344/347 
•348 
349/353 

•349/353 
354/357 

•354/357 
358/366 

•358/366 
367 

•367 
368/369 
368/369 
370 

Prijs 

1^— 
1,35 
2,— 
1 ,— 
6,— 
0,60 
0,85 
1 ,— 
1,30 
1.10 
1,65 
0,75 
«,— 1,10 
1,70 
1,10 
1,50 
1,60 
2,25 
0,50 
3,50 
1,10 
1,40 
0,15 
0,25 
0,85 
1,35 
1,50 
3,25 
0,25 
0,30 
0,30 
0,65 
1 ,— 
1,40 
1,20 
3,75 
4,50 
7,50 
0,35 
0,35 
0.45 
0,95 
0,95 
1,35 
0,25 
4,— 
4,25 
1,25 
1,70 
0,60 

14,— 
0,10 
0,25 
0,40 
0,85 
0,15 

No. 
•370 
371/374 

•371/374 
375/377 
378/379 

•378/379 
380/383 

•380/383 
384 

•384 
385/386 

•385/386 
388/391 

•388/391 
392/394 

•392/394 
395/398 

•395/398 
399/402 

•399/402 
403/404 

•403/404 
405/418 

•405/418 
419/422 

•419/422 
423/426 

•423/426 
•427 
428/431 

•428/431 
432 
433/436 

•433/436 
437/440 

•437/440 
441/444 

•441/444 
445/448 

•445/448 
449/452 

•449/452 
453/456 

•453/456 
457/460 

•457/460 
461/466 
467/470 

•467/470 
471/473 

•471/473 
474/476 

•474/476 
477/480 

♦477/480 
481/492 
493/496 

•493/496 

Prijs 
0,25 
1 , — 
1.« 
1,25 
0,45 
1,10 
1.10 
1.50 
0,15 
0,20 
0,60 
0,80 
1,15 
1,60 
1,35 
1,50 
1,70 
1,85 
1 , — 
1,60 
2,— 
2,25 

55,— 
47,50 

2,— 
2,50 
1,05 
1,55 
0,25 
1,50 
1,80 
0,15 
1,25 
1,70 
1.55 
2,— 
0,50 
0,90 
1,20 
1,70 
2,— 
2 , 
0,60 
1,10 
1,40 
1.«5 
0,60 
1.25 
1,75 
0,90 
1 , — 
1,20 
1,10 
1,75 
1.85 
2,— 
1,15 
2,— 

* betekent ongestempeld, zonder teken gestempeld. 

£en insteekboek voor uw leven! 

Speciaal door ons aanbevolen: Groot formaat insteekboek, 32 bladzijden, 384 stroken, dubbel 
doorschoten prima pergamijn, tegen de zeer lage prijs van slechts f 13,50 (geen porto), 
bij afname van 5 stuks 10% korting. Nog beperkt leverbaar Yvert 1958 uitsl. compl. 
ad. f 29,80. 

POSTZEGELHANDEL G. STURMS 
N.Z. VOORBURGWAL 371  AMSTERDAM (C.)  POSTGIRO N O . 591272  TELEFOON 36012 

No. 
497/501 

•497/501 
502/506 

♦502/506 
507/511 

♦507/511 
512/516 

♦512/516 
517/520 

•517/520 
521/525 

•521/525 
526/530 

•526/530 
531/535 

•531/535 
536 

•536 
537/538 

•537/538 
539/543 

•539/543 
544/547 

•5a/547 
548/552 

•548/552 
553/557 

•553/557 
558/561 

•558/561 
562/566 

♦562/566 
567/571 

•567/571 
572/575 

•572/575 
576/580 

•576/580 
581/585 

•581/585 
•586/589 
•590/594 

Luchtpost 

Prijs 
2,20 
2,45 
2,— 
2,90 
2,25 
3,— 
1,60 
3,25 
0,50 
1,50 
1,50 
2,50 
1,90 
2,50 
1,60 
2,40 
0,45 
0,65 
0.20 
0,50 
2,25 
2,60 
1,20 
1,45 
2,25 
2,50 
2,— 
2,50 
0,70 
1,25 
1,80 
2,60 
2,— 
2,60 
0,85 
1,20 
1,60 
2,10 
1,70 
2,10 
1,20 
2,20 

3 
•3 
4 

•4 
4a 

•4a 
5 

•5 
6 

•6 
7 

•7 
8 

•8 

0,70 
0,70 
0,40 
0.55 
0,20 
0,40 
0,70 
1,20 
4,50 
4,50 
4,75 
4,75 
0,90 
0,95 

No. Prijs 
9 1,25 

•9 2,50 
9a 0,55 

•9a 1 , 
10/12 8.— 
10, 12 1,60 

•10/12 7,50 
•10, 12 2,50 
103/12a 8,— 

•10a/12a 10,— 
13/15 1 2 , 

•13/15 13.— 
14/15 7,50 
13a/15a 14,— 

•13a/15a 27,50 
14a 6,— 
16/18 3,25 

•16/18 3,50 
19 2,40 

•19 2,40 
20/24 5,— 

•20/24 4,50 
25 0,15 

♦25 0,15 
26 1,80 
27/34 5,— 

•27/34 18,— 
34a 5,— 
35 4,— 

•35 2,90 
•36/39 7,50 
♦40 4,— 
♦41 4,— 
•44 5,— 

In voorraad grote 
sortering 

SOUVENIR
BLOKKEN 

van 
Zwitserland 

en alle andere 
landen van 
E U R O P A 

Dienstzegels 
•206/226 55,— 
•227/247 55,— 
•279/284 4,50 
•363/368 4,50 

Portzegels 
1/9 1 5 , 

Verdere 
Portzegels 

prijs op aanvraag 



KLEINE ANNONCES 
Prijs 40 et per mm; betalmg na toezendmg factuur Opgave aan 
Boom-Ruygrok N.V. Ged. Oude Gracht 138 Haarlem Tel 17450 

G E V R A A G D : Kilo's en/of bundels wel-
dadigheidszegels, kinderzegels, zomer-
zcgels en herdenkingszegels Nederland. 
Prijsopgaaf aan R. .)• Höbe Ir. , Lijster
straat 10, Zandvoor t . 

Te koop gevraagd Nederland EUROPA 
1956 en 1957 postfris compl. alsook gebr. 
25 en 30 et. tegen hoogste dagpnis. 
Bdeven aan R. Kormos, Voorburg, 
Pr Mariannelaan 152 (Lid N.V.P. ) . 

Contact gezocht met verzamelaaars van 
U.S.A. PRECANCELS voor eventueel 
te ' 'vormen clubie (ruilen, l i t teratuur 
enz.) Adres- E. Krieg, Covert Flinck-
straat 254, Amsterdam, telefoon 723908. 

TURKIJE . Gevraagd postzegels of por t -
zegels van 1863-1900 met duidelijke af-
stem'pelingen, ook brieven of briefstuk-
kcn. G R I E K E N L A N D . Grote of kleine 
Hermeskoppen met scheepsstempels of 
duidelijk leesbare rondstempels enz. 
Aanbiedingen aan R. M. Feensra te 
Capelle aan de IJssel. 

RIEBEECK Speciaal cover en stempel 
Amsterdam Inst i tuut voor de Tropen 
4-IV-52 met spec, aantekcnstrookje te 
koop gevraagd alsmde brieven met tste 
dag afstempelingcn vóór 1945 van Neder
land en Overzeese Gebiedsdelen. Brieven 
met volledige prijsopgave aan H . Okker , 
Rapenburg 99 I, Amsterdam. 

VER. NATIES te koop; Complete on
gebruikte verzameling incl. blok en 
luchtpost, ƒ 205,—. G. Peeters, A 192, 
Baarlo. 

N E D E R L A N D 
F.D.C. Klederdrachten 1958 
f 1,50; Rembrand t 1956 
y 1,50; Olympiade '56 
ƒ 1,20; N r . S2'-'» bl. v. 4 
ƒ 2,— ; N r . 8 3 ' * Roulet te 
perforatie ƒ 10,—; 300 Ne
derland ƒ 6,50. Nieuwe uit
giften Duitsland in abonne
ment goedkoop! Por to extra 
beneden f 10,—. 

A. RUESINK - AALTEN 
Postbus 28 - Giro 602025 

Te koop gevraagd; kilo's of bundels 
NED. EN BUITENLANDSE ZEGELS. 
Alles tegen de prijzen der div. inkoop-
lijsten. Aanb. E van Vrijberghe de 
Coningh, , , ' t Crayenest" , Gieten (Dr.) . 

Te koop of in ruil voor verzani. NED. / 
OVERZEE, cat.-waarde tenminste 3200 
gid,, prima Citroen T 15. 1951; onder
zoek toegestaan. F. W. ]. Surink, 
Middelweg 65, Wassenaar. 

RONDZENDBOEKJES Europa en kol. 
Unieke gelegenheid voor bijwerking. 
Aanvragen: A. J. van Cuijk, Hagelkruis-
plein 6, Ti lburg, telefoon 25603. 

LUCHTPOSTVERZAMELAARS. Wie 
kan mij helpen aan luchtpoststukken; 
Tocila pagina 133 nrs. 166/169 en Tocila 
supplement pagina 37 nrs. 1/10. J. W. F. 
Bunge, Postbus 63, Nijmegen. 

Te ruil of te koop; Polen 74/37 - 89-90, 
94/96, 98 Italië, Trent ino opdruk 
Oostenrijk 16/18, 3, 6, 8/13, 15, 16. 
Vraagt na 1945 Europa. G. de Wild, 
Schoolsestraat 164, Eindhoven. 

Aangeboden; Enkele complete SERIES 
Conr. nrs. 27 t/m 39, postfris, 13 stuks 
f 130,—. A. I. Kuyl, Weissenbruch-
straat 15, Den Haag. 

Aangeboden: NIEUWTJES van Duits
land, Frankrijk, Hong., Rusl., gebr. en 
ongcbr., tegen conc. prijzen. Zendt Uw 
mancolijst v. Ned. of vraag zichtz. 
Mephil, V. Zeggelenlaan 28, Den Haag. 

Te koop aangeboden: „ M I J N STOK
P A A R D J E " vanaf jan. 1916 t/in dec. '57 
cpl. alsmede Ned. Maandblad voor Phil . 
alle nummers vanaf sept. 1945 t/m dec. 
'57 tegen elk aannemelijk bod. Br. aan 
P. ^ ' a p . Haarlemmermeerstraat 81 I, 
Amsterdam W. 

Tc koop: Maandblad (DE PHILATE
LIST), l - l - '50 tot l - l - '53 en l-2-'56 tot 
l-5- '58, tegen aannemelijk bod. D. 
Tennissen, Roodenburgcrstra.-t 27, 
Leiden. 

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

Adm. Ned. maandbl. v. PHILATELIE. 

jongeman 
24 j . middelb. sch. opl., enth phil. zag zich 
geplaatst in postz. zaak, liefst daar waar gelegen 
de zaak t.z.t. 

Brieven onder no. P90 aar) 

over te nemen. 

Boom-Ruygrok N.V. Haarlem. 

gaarne 
h. best. 

NEDERLAND (Prima 
252/55 f 0,80 
257/60 4,— 
261/54 2,65 
265/65 1,10 
267/68 1,— 
270/73 3,15 
274/77 2,20 
278 0,85 

279/82 ƒ 1,40 
283/86 1,75 
287/88 0,90 
289/92 1,20 
293/95 0,30 
300/04 0,75 
305/09 0,90 
310'12 0,25 

313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/45 
374/78 
392/95 

gebruikt) 
f 0,55 

1,35 
0,50 
0,80 
1,05 
0,60 
0,40 
0,25 

397/01 
423/27 
444/48 
449/53 
454/59 
460/63 
464/68 
485/89 

Betaling me. bestelling, of onder rembours. — Orders beneden F 10.— porti 
Te koop gevraagd series Nederland en O.G - Aanbieding met prijs wort 
beantwoord 

Nederlandsche Postzegelhandel A 
N. Z Voorburgwal 316. Amsterdam-C. 

ƒ 0 , 2 5 
0,30 
0,25 
0,55 
0,45 
0,12 
0,40 
0,40 

extra, 
en P.O. 

M. N. V. d. Broeke 
^ostgiro 165298 1 

Verzamelingen en partijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12 - AMSTERDAM - Telefoon 50959 

Postgiro 494802 (Bi| viaduc, Wibautstraat) Gem. Giro M 3658 
Betaal goede prijs. 

Ook grote objecten tegen contante betaling. 

ZEER GROTE KEUZE EN . . . TEGEN BILLIJKE PRIJZEN 
Door geregelde aankopen staat de sortering zegels in onze 
zichtzendingen wel op bijzonder hoog peil zowel van Ned. 
& O.R., Europa en Overzee. 

Onze specialiteit i s ; 
Ned. & O.R./ Eng. Kol. en Scandinavië 

Voor beginners maar ook voor vergevorderden 
hebben v/ij boekjes gereed. 

Gaarne laten wij onze clientèle zelf aan hel tvoord. 

,,Prinnii rondzendingen. Regelmatige maandelijkse toezending 
wordt op prijs gesteld", 20 schreef ons de Heer C. J. F. te M. (N.B.). 

L 

Een proefzending zal U overtuigen. Vraag dus p.c. aan. 
S.v.p. opgeven, beginnend, gevorderd of vergevorderd, ge
bruikt en/of ongebruikt. S.v.p. referenties opgeven. Om 
praktische redenen dient het aan te kopen bedrag minstens 
f. 9.— te bedragen. 

FA. H. O V E R D U I N 
Bartolottilaan 32 — SOEST-ZUID. 

Speciatisten in aiehtavndingen 

Voordelige aanbieding 
Saargebied en Ailemagne 

YVERT No. ONGEBRUIKT 

263/257 
271 
273/275 
278/28-» 
291 
292 
295/300 
303 

ƒ 4 0 . -
11,— 
10,— 
30,— 
5,— 

10,— 
28,— 

4,50 

305/315 
315/318 
320 
321 
323/325 
329 
330 
331/333 

f 12,50 
8,50 
2,25 
4,— 
6 , -
3,50 
3,— 
2,50 

Baden 
38/41 f 25,— 
53/55 10,— 
Rheinland 
30/38 ƒ 17,— 
Bloc I 17,50 
Würt temberg 
22/27 f 5,— 

37 
38/41 
42/43 
46/48 
49/51 
Ailemagne 
479/482 

15,— 
40,— 

3,50 
11,— 
7,50 

55,— 

ALLES IN LUXE KWALITEIT 

Postzegelhandel J. A. VISSER 
OUDENDIJK 4, DORDRECHT, GIRO 648275 

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 



Aangeboden: 
pracht sortering 

Tsjechoslowakije 
Alles In complete series na 1950 
75 verschillende series ä f 25.— 
50 „ „ è f 1 5 . -
25 „ ,, ä f 5.— 
Al deze series zijn gebruikt op brief-
stukjes met eerste dag stempel. 

Speciale aanbieding 
Ned. Antillen 182/184 h f 1.25, 196/197 
ä f 0.55, 198,199 kf 0.55, 246 ä f 1 .— 

Suriname 316 hf 0.45, LP. 31 ä f" 1.10 

Zichtzendingen van Ned. en Kol. en 
Duitsland na 1945 

Billijke prijzen. 

X F. H. BROUWERS - TILBURG 
BREDASEWEG 280 — POSTBUS 183 

Waatom aarzelt U nog • . • 

een zichtzending 

aan te vragen? 
Een proefzending kost U niets!!! 

want wij betalen daarvoor ook de re tour -por to . 
Denkt u, dat wij u met zulk een voorstel zouden 
benaderen (de voorbereiding en uitvoering daarvan 

^ kosten immers geld) als wij er niet van overtuigd 
^ waren u iets aantrekkcHiks te kunnen bieden? 

Slechts één voorwaarde moet aanwezig zijn. Het 
te besteden budget moet om praktische redenen 
(zowel voor u als voor ons) minimaal f 10,— per 
zending bedragen. 
Dhr . G. Xe 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 
NEEMT U EEN PROEF, W A N T DEZE ZEGT 
MEER DAN DUIZEND W O O R D E N . 
(Opgeven a.u.b. volledige verzamel^ebied en of u 
beginnend, gevorderd of vergevorderd bent). 

Postzegel hand el Van Du/n & Verhage 
ROTTERDAM Berkelselaan 92 B Telefoon K 1800/48209 

Onze 
specialiteit 

is: 

NEDERLAND 
en O. G. 

ENGELSE KOL. 

EUROPA 
(courante landen) 

J. G. MILLAARD • FILATELIST - EXPERT 
KEURT zegels van Europa tot 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal. KOSTEN 2—A % l<atalogus, 
minimum fl 2,!0 per zegel. 

•k 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 -k 

belangri jke 
van 

veiling 

VEILING 372 
wordt gehouden in „Pulchri Studio", 
Lange Voorhout 15, Den Haag op 

Vrijdag 13 juni om 19.15 uur: 
Prachtige Albums en Landencollecties 

Vrijdag 13 juni om 13.30 uur: 
NEDERLAND en O.R. en daarna, en 

Maandag 16 juni om 13.30 uur: 
Betere zegels en series van de GEHELE WERELD 
w.o. een prachtige verzameling FRANSE KOLO
NIËN, een postfrisse LUCHTPOST collectie met 
een cat. waarde van 5J4 MILJOEN IJv. Frs., 
een collectie ENGELSE KOLONIËN George V 
en VI meest postfris. enz. 

Vraagt de gratis catalogus aan, wanneer U deze niet regelmatig ontvangt. 
De eerste her fs tve i l ing is in bewerking en belooft uitermate belangrijk 
te worden. Wanneer U wi l t verkopen, belt of schrijft U dan nu reeds: 

J. L. V A N D I E T E N P O S T Z E G E L V E I L I N G E N 
NOORDEINDE 37 - DEN HAAG - TELEFOON 1U836 - SINDS 1892! 



i@ll!iQgli©||c||. DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
Rokin 58 - Amsterdam - C. - Tel: 30261 - 42360 

In onze veiling van 18 tot 21 juni a.s. (laatste velling in dit seizoen). 

exceptionele verkoping 
van talrijk waardevol materiaal, waaronder zeldzame stukken van NEDERLAND en 
O. G., EUROPA en OVERZEE, vele belangrijke en interessante landenrestanten, 
afkomstig uit een importante wereldverzameling etc. etc. 
Een uitzonderlijke gelegenheid tot het verkrijgen van materiaal ter aanvulling van 
collecties. 
Catalogus. Aan serieuze gegadigden, die nog niet met ons in relatie mochten staan, 
wordt op aanvraag gaarne een exemplaar van de fraai geïllustreerde catalogus 
toegezonden. 
SEPTEMBER-VEILING. Voor deze veiling kunnen inzendingen dagelijks plaats 
vinden. Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend. 

Let wel voor verkopen van bijzondere stukken toch de N.P.V. 
Gezien recente publikaties 
veilingen behaalde prijzen: 

Heeft U bijzondere stukken 
ten verkoop? Opgave van de 
daarvoor m onze veilingen be
taalde prijzen v/ordt op aan
vraag gaarne verstrekt. 

kunnen wij niet nalaten ter oriëntering eveneens opgave te doen van enkele in onze 

April 1958: 
Nederland nr. 35f (foutdruk 5 et. oranje) 

Cataloguswaarde: Aangekocht voor: 
J 1500,-

Nederland 7% et. 3-gaats rol tanding in paartje ƒ 
Indonesië nr. 351bf (foutdr. zonder I van Indonesië) ƒ 
In 1957: 
Nederland nr. 1211 D.x. (50 et. goudkleur tfnding 14 
kl. g. op blauwachtig papier) ƒ 
Nederlands-Indië: 12 landmailbrieven 

550,— 
75,— 

2500,— 
ƒ 11300,— 

./' 1650,— 
hoewel zonder gom 

ƒ 510,— 
ƒ 220,— 

ƒ 2875,— 
ƒ 21815,— 

ISRAËL 
unieke aanbieding 
wegens liquidatie ener particuliere stock. 
(alle prijzen excl. verzendkosten). 

Yv. N r . 
1-9 gebruikt met full tab superbe serie 
7-9 postfris met full tab superbe serie (zonder plakkers) 

ƒ 1.075,— 
ƒ 1.150,— 

78 Herzl II pfr. met tab. per 10 stuks ƒ 13,75 (totaal aantal 70 st.) 1 
80-81 Tabim „ ,. ,, 
82 Rothschild 
83 Onderwijzers 
84 Parachutisten 
85 Onafh. '55 
86/91 Kinderen 
92/5 Nieuw, . '55 
96 Rode Kruis 
109 Technion 
110 Einstein 
111 Onafh. '56 
119 Onafh. '57 
120 Bezalel IVIuscum 

Bestellingen te richten (uitsl. per 10 of 

POSTZEGELHANDEL 

HARTOG OK 
RAPENBURG 991 - AMSTERDAM 

onder motto: Liquidatie F 

Betalingen op postgiro 13.500 t.g.v. Re 

22,— 
13,— 
9,50 

15,— 
19,50 
33,50 
14,— 
8,25 

11,— 
15,50 
6,25 
5,50 
9,— 

meer van ieo 

:KER 
-C - TELEFC 

articulier 

k. 0-1732 (H 

„ 50 „ 
85 ,, 
45 „ 

,, 110 ,, 
,, 115 ,, 
., 25 „ 

85 „ 
„ 110 „ 
,. 100 „ 
„ 100 „ 
„ 140 „ 
,, 100 „ 
„ 120 „ 

ere soort) aan: 

6L CO. 
ON 020 - 63937 

Bezit. 

. Okker & Co). 

Te koop aangeboden: 

Nederland en Overzeegebieden 
Pinna collectie Ie kwaliteit postfris, cataloguswaarde ƒ 1600,—, verkoopprijs 
/■ 1000,—. 
Puntstempelverzamehng Nederland op de nrs. 1867/78; 1872/88 op 192122
23242627 1893/1895 op 34/42. ± 300 brieven met verzend en aankomst
stempels, hulpstenipels der hulppostkantoren met vele zeldzame exemplaren 
3000 stuks, taxatie minstens ƒ 2500,— prijs ƒ 1250,—, ' t een en ander 
gebracht in 6 blanco albums en stockboeken met duplicaten, taxatie ƒ 500,— 
pnjs ƒ 350,—. 
Luchtpostbrievcïi-verzameling w.o. zeldzame brieven enige honderden ver
koopprijs ƒ 1500,— met duplicaten en bijzondere frankering ƒ 500,—, 
alles ƒ 3000,—. 

Op aanvraag te beziLhtigen bij C. J. H Root heb. Laan van Meerder-
voort 273a, telefoon 392142, Den Haag. 

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. 
B ILL IJKE PRIJZEN 
Collecties en partijen te koop gevraagd 

^5iuK aaot^.M^&l^tf M^.- HAAKLEM^ 


